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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

 ผูดำเนินโครงการหมูบานเรือนไทยภาคกลาง ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหมูบานแมขาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ 2564 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการบริการ ใหคำปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีตาง ๆ แกชุมชน ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตำบลไผดำพัฒนา 

กลุมเกษตร กลุมแมบาน กลุมขาราชการ กลุมอาชีพ และบุคคลทั่วไปทุกทานที่ใหความสนใจ และรวมดำเนินการใน

กิจกรรมตาง ๆ จนกระทั่งบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยนนทบุรี ที่ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ผศ.

ภัทราวดี ศิริวรรณ ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกทาน 

 

 

                                                                      ผูรบัผิดชอบโครงการ 

        ผูชวยศาสตราจารย ภัทราวดี ศิริวรรณ 
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คำนำ 

 

 

 โครงการสำรวจหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง มีจุดเริ่มตนจากผูวิจัยได

มีโอกาสมาทองเที่ยวหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง และไดเห็นความสวยงาม

ของบานเรือนไทยภาคกลาง ที่น่ีซึ่งเปนหมูบานเรือนไทยภาคกลางที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบงาย

สมถะ และมีบานเรือนไทยจำนวนมาก มีสินคา OTOP หลากหลาย จึงเปนเหตุผลที่ผูวิจัยสนใจศึกษาบานเรือนไทย เพื่อ

เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวและบริการ และกระจายรายไดสูชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัด

อางทอง ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากข้ึน การจัดทำระบบประชาสัมพันธออนไลนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีการประชาสัมพนัธหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักทองเที่ยวที่มาก

ข้ึนในชุมชนและสรางวิทยากรชุมชน หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทองใหมีกลไกล

ในการขับเคลื่อนระบบประชาสัมพันธและสามารถแกปญหาดวยตนเอง เพื่อความย่ังยืนในชุมชนบนพื้นฐานของความ

พอเพียง โดยสราง E-Book หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง จำนวน 10 หลัง ใช

เปนสื่อออนไลนใหมีอัตภาพและขับเคลื่อนไดอยางย่ังยืน 

 หากมีความผดิพลาดหรือขอเสนอแนะอันใด ผูวิจัยขอนอมรับไว และจะทำการศึกษา เรียนรู วิจัย เรือนไทยภาค

กลางตอไป เพื่อนำความรูและประสบการณมาถายทอดแกผูสนใจทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาสถาปตยกรรม ชาง สถาปนิก 

ตอไป 

 โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป 2564 และ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี และผูที่เกี่ยวของทุกทาน 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ภัทราวดี ศิริวรรณ 
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บทที่ 1 

ขอเสนอโครงการ/ สัญญา 

 

 
แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การนำองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมูบานซึ่งตองพัฒนาใหตลอดหวงโซคุณคา(Value 

chain) เพื่อใหเปนหมูบานตนแบบที่มีการใช วทน. ไปเพิ่มรายได ลดรายจาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางชุมชนที่มี

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร บนพืน้ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานไมเกิน 3 ป 

ขอมูลเพ่ิมเติมแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการ 
 http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf 
1. ชื่อหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมินนทบรุี                    

2. ชื่อหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี: หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จงัหวัดอางทอง 
(ตั้งชื่อหมูบานใหสือ่ตอการนำองคความรูดาน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบาน สั้นกระชับ ไดใจความ/หมูบานตอเนื่องใหใชชือ่เดิม) 

คาละติจูด      คาลองติจูด      

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 

ขอมูลผูรวมโครงการ 

ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตำแหนง /เบอรโทร/อีเมล ) 

หนาที่รับผิดชอบ      

ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องคความรูที่

รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณทำงานที่

เก่ียวของกับโครงการ2 

1. ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ  0-89920-6537 

pla012@windowslive.com 

ศึกษาขอมูลและ

วิเคราะหขอมลู 

E-Book  

เรือนไทยภาคกลาง 

3 

    
1 หนาที่รับผิดชอบในโครงการ เชน หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ ผูนำชุมชน/ แกนนำชุมชน/ ประธานกลุม เจาหนาที่รัฐ/เจาหนาทีท่องถิน่ อ่ืนๆ 
2 แนบประวัติการศึกษา ประสบการณทำงานในสวนที่เก่ียวของกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผูรับผิดชอบโครงการทกุคน 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ที่ตองการและใหขอมูลใหครบถวน 

  1) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจำนงฯ) 

   2) หมูบาน วท. (ตอเน่ืองปที่ 3 )  ปแรกทีเ่ริม่ดำเนินการ  2562 

พ้ืนท่ีดำเนินการ (ระบุชื่อ หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด ของพื้นที่เปาหมายหลักที่ชัดเจน) 

  หมูบานเรอืนไทยภาคกลาง หมู 6 เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

5. หลักการและเหตุผล 

หมูบาน วท. (ใหม) ใหรวบรวมขอมลูทีจ่ำเปน ดังน้ี 
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1) สถานภาพปจจุบันของหมูบาน และการวิเคราะหกลุมเปาหมาย แนบรูปภาพประกอบ 

2) รายชื่อกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ 

3) รายชือ่เทคโนโลยีที่ถายทอด พรอมรายละเอียดเทคโนโลยี 

4) ผลการวิเคราะหขอมูลศักยภาพ ความพรอม ประเด็นปญหา แนวทางแกไขปญหา ของหมูบานโดยใชเครื่องมือ

วิเคราะหตางๆ  เชน  Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, Financial analysis, 4M, 6M 

หรือ เครื่องมืออ่ืนๆ ที่ทำใหเห็นผลการวิเคราะหเบื้องตน 

 

บานเรือนไทยไผดำพัฒนาจะมีเอกลักษณเฉพาะที่สังเกตไดถาเปนชางบานเรือนไทยไผดำพัฒนา ปมลมจะดูออน

ชอยเรียกวาปมลมหลังออนยอดแหลมปลูกแบบไมมีแปลน ไมมีสถาปนิก ปลูกตามที่เขาของบานบอก เราเรียกวาตามที่

สถาปนิกออกแบบ ในตำบลไผดำพัฒนามี 8 หมูบาน มีประชากรที่มีบานเลขที่แลวและยังไมมีบานเลจที่รวม 814 

ครอบครัว มีการปลูกบานเรือนไทย 398 หลัง ในอดีตจะมากกวาน้ีการปลูกบานเรือนไทยในปจจุบันจะใชไมสักเปนหลัก 

ในขณะที่พื้นที่และสวนประกอบอื่น ๆ จะใขไมเน้ือแข็งเปนสวนประกอบ การตกแตงจะเปนไปตามความตองการของ

เจาของบาน สาเหตุการปลูกบานเรือนไทยดูจะนอยลงเน่ืองมาจากราคาปลูกบานเรือนไทยแพงมากถาทีเงินนอยกวา 3 

ลานบาท ปลูกบานเรือนไทยไมสมบูรณ ในตำบลไผดำพัฒนาถาดูจำนวนบานเรือนไทยทีม่ีอยู 398 หลัง เราคาดวานาจะมี

มากที่สุดมากกวาตำบลอื่นๆ ในประเทศไทย ถามากที่สุดในประเทศก็เทากับวามากที่สุดในโลก 

 

การสืบทอดการปลูกบานเรือนไทยไผดำและเอกลักษณเฉพาะ  

ในตำบลไผดำพัฒนาเราไมสามารถสืบไดวามีการต้ังถ่ินฐานเมื่อไรยาวนานแคไหน คงตองชำระประวัติศาสตรกัน

ตอไป การปลูกบานเรือนไทยไผดำพัฒนาจึงไมสามารถรูไดวาเริ่มตนกันมาเมื่อไร แตถาเราจะอนุมานดูก็พอจะคำนวณได

วา การปลูกบานเรือนไทยคงจะเริ่มเมื่อมนุษยรูจักใชไมมาเปนประโยชนใชสอยในการปลูกที่อยูอาศัย นาจะไมนอยกวา 

200 กวาปมาแลว ตำบลไผดำพัฒนาปลูกบานเรือนไทยดวยชางปลูกบานของคนตำบลไผดำพัฒนาซึ่งสืบทอดกันมาตาม

สายเลือดไมนอยกวา 4 ชวงอายุคนเทาที่จะคาดคะเนได ปจจุบันมีอยู 4-5 ชุด ที่มีฝมือและความชำนาญในการปลูก

บานเรือนไทยจนมีผูวาจางไปปลูกบานเรือนไทยในหลายจังหวัด แตสวนใหญก็ตองรับงานการปลูกบานเรือนไทยใหกับใน

ตำบลกอนเปนหลัก  

 การสรางบานเรือนไทยภาคกลางในปจจุบันมีใหเห็นไมมากนัก เน่ืองจากมีราคาแพงและใชวัสดุไมสัก ซึ่งหายาก

และสามารถเรียนรูวิธีการกอสรางบานเรือนไทยภาคกลางไดเพื่อใหเขาใจการสรางบานเรือนไทยภาคกลางอยางถูกตอง 

และถูกวิธี นักวิจยัจึงคิดที่จะศึกษาเทคโนโลยีการจดัการความรู หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.

อางทอง เพื่อรวบรวมความรูเชิงชางวิธีการกอสรางบานเรือนไทยภาคกลาง ใหเปนมรดกสูรุนหลังไดศึกษาเรียนรูตอไป 

 จากความสำคัญของบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.อางทอง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีบรรยากาศ รมรื่น งดงาม มีวิถีชุมชนบานไทย ทำใหนักวิจัยคิดที่จะจัดทำระบบประชาสัมพันธออนไลน E-

Book เพื่อสงเสรมิการตลาดหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.อางทอง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรม เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.อางทอง ใหมีรายไดดานการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
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หมูบานตอเนื่อง ใหนำเสนอขอมลู ดังน้ี 
1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานของปที่ผานมาทุกปท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตองแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ เทคโนโลยีที่ถายทอด ผลสำเร็จของการถายทอดเทคโนโลยี 

การนำไปใชประโยชน และมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

ขอมูลพื้นฐาน3 

(ปจจัยนำเขา) 

 

เทคโนโลยี/องคความรู 

การนำไปใชประโยชน วิทยากรตัวคูณ 
มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ 1 เทคโนโลยีที่ 2 เทคโนโลยีที่ i 

1. นายพิชิตพงษ  ไชยปาละ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ใหความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

วิธีการกอสราง

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

มี 2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 

2. นายชนวัฒน  ออนคง โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
3. นายเกรียงไกร  พันธุกา โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ความรู

บานเรือนไทย

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ
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ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง ภาคกลาง บานเรือนไทยให

สวยงาม 
ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
4. นายทองขาว  สนเทห โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
5. นางสาวพยงค  แกวอราม โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรอืนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
6. นางนฤมล  จุฑามาตรยยากร โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน
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ไทยภาคกลางได 

7. นางกาญจนา  ผลสินต โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
8. นางสาวสมสุนีย เขียนงาม โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
9. นางสำราญ  เอ่ียมสอาด โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
10. นางสาวชนัญชิดา  กล่ินบัว โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่
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สวยงาม พักสำหรบั

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
11. นายเดือนสิบ  นกพึ่ง โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
12. นายสุรพัฒ  นวนพะเนาว โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรอืนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
13. นายอานนท  กล่ินบัว โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
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14. นางฉันทนา  ปนคำ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
15. นายเอนก  แหลมล่ีล้ำ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
16. นายณัชชน  มากศรี โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
17. นางสาวรุจิราพร  เกษมรัตน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ
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นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
18. นายพิทักษ  ทับไทย โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
19. นางจริน  สุภาพรูป โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
20. นางสุพัตตา  ทองพนู โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
21. นายเกลิน  มวงออน โครงการหมูบานเรือนไทย ความรู   ใชกอสรางบานเรือนไทย 2 คน ยกระดับเรือนไทย
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ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 
บานเรือนไทย

ภาคกลาง 
ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
22. นางสาวสุรีรัตน  สุขสฐาน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
23. นายประเวศ  อังกรีน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
24. นางสาวไพริน  พึ่งสมศักดิ ์ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม
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มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
25. นางสาวมาริน  เวทการ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
26. นางพีรญา  แสงฐวี โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
27. นางวรรณภา  ฟองชน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
28. นางสาวผกามาส  เพ็ชรโต โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ความรู

บานเรือนไทย

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ
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ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง ภาคกลาง บานเรือนไทยให

สวยงาม 
ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
29. นางสาวสานิกุน  เสนาะศัพย โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
30. นายวิรัตน  เรียนลึก โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
31. อาทิตยา  พวงลูกอินทร โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน
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ไทยภาคกลางได 

32. นางสาวกมลวรรณ  มอญเกิดแกว โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
33. นายสำเริง  กมลฉ่ำ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
34. นายไสว  เรียนลึก โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
35. นางธิดารัตน  สุพรรณพิมพ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่
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สวยงาม พักสำหรบั

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
36. นางสาววรรณ  เจริญกิจดิลก โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
37. นายวินัย  แกวประสิทธ์ิ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
38. นายสุชิน  หมวกแสง โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
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39. นางสาวพรรณทิพย  พูลสมบตัิ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
40. นางสาวกาญจนา  ผลสินต โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรบั

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
41. นางสาวสุรรีัตน   สุขสฐาน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
42. นางสาววรรณภา  ฟองชน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ
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นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
43. นางสาวสุทัตตา   ทองพูน โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
44. นายสุริน  หมวดแลง โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
45. นางสาวจริน  สุภาพรูป โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
46. นางสาวรุจิราพร  เกษมรัตน โครงการหมูบานเรือนไทย ความรู   ใชกอสรางบานเรือนไทย 2 คน ยกระดับเรือนไทย
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ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 
บานเรือนไทย

ภาคกลาง 
ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรบั

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
47. นายณัฐวุฒิ  ผลแยม โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
48. นายญัฐชน  มากศรี โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
49. นายพิทักษ  ทับไทย โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม
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มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
50. นางสาวรชินี  มากมณี โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
51. นายสุชาติ  เปรมปรีดา โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
52. นางสาวฉันทนา  ปนดำ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
53. นายประทีบ  ศรีวิเชียร โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ความรู

บานเรือนไทย

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ
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ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง ภาคกลาง บานเรือนไทยให

สวยงาม 
ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
54. นายวิรัตน  เรียนลึก โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
55. นายวินัย  แกวประสิทธ์ิ โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
56. นายเจริญ  สูภิท โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน
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3 อธิบายขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย ยกตัวอยางเชน โครงการหมูบานขาวพ้ืนเมือง ขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย พ้ืนที่ก่ีไร ผลผลิตตอไร พันธุขาว รายไดกอนเขารวมโครงการ  เปนตน สามารถออกแบบตารางเพ่ิมเติมได 

 

ไทยภาคกลางได 
57. นางสาววรลักษณ  โพธ์ิทอง โครงการหมูบานเรือนไทย

ภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ

ดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

ความรู

บานเรือนไทย

ภาคกลาง 

  ใชกอสรางบานเรือนไทย

ภาคกลาง ตกแตง

บานเรือนไทยให

สวยงาม 

2 คน ยกระดับเรือนไทย

ภาคกลาง สามารถ

ใชเปนโฮมสเตย ที่

พักสำหรับ

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มูลคาใหกับเรือน

ไทยภาคกลางได 
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สรุปผลการดำเนินงานที่ผานมา 

ปท่ี 1 

ทริปการเดินทางทองเที่ยว หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.อางทอง 

วันที่ 1 เขาที่พัก จัมโบวิลลา รีสอรท จ.อางทอง หาอาหารเย็นรับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 8.30 น. ออกจากที่พักจัมโบวิลลา รีสอรท ไปวัดมวง และหาอาหารเชารับประทาน เดินไหวพระและทองเที่ยว

พักผอนในวัดมวง 

เวลา 9.30 น. เดินทางไปหมูบานเรือนไทยไผดำพัฒนา เพื่อเย่ียมชมบานหลังที่ 1 ต้ังแตเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น.

เวลา 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.45-15.45 น. เดินทางเย่ียมชมบานเรือนไทยภาคกลางไผดำพัฒนา หลังที่ 2 

เวลา 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก และหาอาหารค่ำรับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 20.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 เวลา 8.30 น. เดินทางออกจากที่พัก จัมโบวิลลา รีสอรท ไปหาอาหารเชารับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 9.30 น. เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนาหลังที่ 3 ใชเวลาเย่ียมชมบาน 10.00-12.00 น. 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ไผดำพัฒนา 

เวลา 13.00 น. เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนาหลังที่ 4 ใชเวลาเย่ียมชมบาน 13.00-15.00 น. 

เวลา 15.00 น. เดินทางกลับที่พัก จัมโบวิลลา รีสอรท 

เวลา 17.00 น. เดินทางไปหาอาหารเย็นรับประทานที่ตลาดอางทอง 

เวลา 20.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 เวลา 8.30 น. เดินทางออกจากที่พัก จัมโบวิลลา รีสอรท ไปหาอาหารเชารับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 9.30 น. เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนาหลังที่ 5 ใชเวลาเย่ียมชมบาน 9.30-11.30 น. 

เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ไผดำพัฒนา  

เวลา 13.00 น. ออกเดินทางเย่ียมชมโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ดูการเพาะเห็ดและผักพื้นบาน ดูการเลี้ยงหมู 

เลี้ยงเปดไลทุง เลี้ยงไสเดือน และเดินชมบรรยากาศทองทุงตามอัธยาศัย ใชเวลา 13.00 -15.00 น. 

เวลา 15.00 น. เดินทางไปไหวพระที่วัดตนสน จ.อางทอง 

เวลา 17.00 น. ไปรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดอางทอง 

เวลา 19.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 เวลา 8.00 น. เดินทางออกจากที่พักจัมโบวิลลา รีสอรท ไปหาอาหารเชารับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 9.30 น.เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนา หลังที่ 6 ใชเวลา 9.30-11.30 น. 

เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ไผดำพัฒนา 

เวลา 13.00 น. เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนา หลังที่ 7 ใชเวลา 13.00-15.00 น. 

เวลา 15.00 น. เดินทางไปไหวพระที่วัดขุนอินทประมูล  

เวลา 17.00 น. รบัประทานอาหารเย็นที่ตลาดอางทอง 

เวลา 19.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย 
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วันที่  5 เวลา 8.30 น. เดินทางออกจากที่พักจัมโบ วิลลา รีสอรทไปหาอาหารเชารับประทานที่ ตลาดโตรุง 

เวลา 9.30 น. เดินทางเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนา หลังที่ 8 ใชเวลาเย่ียมชม 9.30-11.30 น. 

เวลา 11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวันที่ไผดำพัฒนา 

เวลา 13.00 น. เดินทางไปเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนา หลังที่ 9 ใชเวลา 13.00-15.00 น. 

เวลา 15.00 น. เดินทางกลับที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย 

เวลา 17.00 น. ไปรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดอางทองและแวะซื้อของฝากกลับบาน 

เวลา 20.00 น. กลบัที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่ 6 เวลา 8.30 น. เดินทางออกจากที่พักจัมโบวิลลา รีสอรทไปหาอาหารเชารับประทานที่ตลาดโตรุง 

เวลา 9.30 น. เดินทางเย่ียมชมบานเรือนไทยไผดำพัฒนา หลังที่ 10 ใชเวลาเย่ียมชม 9.30-11.30 น. 

เวลา 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ไผดำพัฒนา 

เวลา 13.00 น. เดินทางไปไหวพระที่วัดไชโยวรวิหาร 

เวลา 15.00 น. เดินทางกลับนนทบุรีโดยสวัสดิภาพ 

             

1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 ปูยาตายายปลูกเรือนไวให ต้ังเปนหมูบานเรือนไทย อยูมาช่ัวลูกช่ัวหลาน ถ่ินน้ำหลากที่ราบลุม 

ชุมชนตองปลูกบานทรงสูง ใตถุนสูง เปนตำบลที่มีความสามารถเชิงชางปลูกบานเรือนไทย ผูคนมีทุนทรัพย

พรอม สรางบานทรงไทย มีชาง จึงมีบานทรงไทยเยอะ ปูยาตายายแบงที่ให อยูเหมือนพี่นอง อยูมาเกาแก มี

มา 80 ปแลว ปลูกบานทรงไทยมาแตบรรพบุรุษ อนุรักษทรงไทยไว สืบทอดมารุนลูกรุนหลาน 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 แหนาค บวชนาค แหเทียนเขาพรรษา สงกรานต รดน้ำดำหัวผูใหญ มาฆบูชา ทำขนมกระยาสารท 

กาละแม ทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา ลอยกระทง ออกพรรษา แหเทียน หมพระหลวงพอพระ

พุทธนรสี 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 1 บานเรือนไทยใบเตย-ใบตอง 

1. ชื่อ-นามสกุล  นายทองอยู  ลาภเวช  อายุ 65 ป    ทำสวน 

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  14/1 หมู 6 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศยั   

 ลูกชาวนาธรรมดา มาแตงงาน พ.ศ. 2520 ลมลุกคลุกคลาน อยูมาเมื่อป 2535 คาขาย

มะนาว มีลูก 1 คน หลาน 2 คน ลุงอายุ 65 ป 3 คน มีลุง หลาน 2 คน  

หลานคนที่ 1. ช่ือ นนลณี วงศเทียนธนา อายุ 10 ป ใบเตย 

หลานคนที่ 2. ช่ือ ฐิตาลี วงศเทียนธนา อายุ 8 ป ใบตอง 

              3. ช่ือ วรยา ลาภเวช (ลกูสาว) อายุ 38 ป  
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    4. ทวี ลาภเวช อายุ 67 ป ปจจุบันทำสวนในบาน เชน มะมวง ขนุน มะนาว กระชาย 

ดอกไมประดับ 

    5. พิสิษฐ วงศเทียนธนา (ลูกเขย) อายุ 41 ป 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 สราง พ.ศ. 2549 เสร็จป 2550 คางบประมาณสรางบาน 6,000,000 บาท ออกแบบเอง 

คุมงานเอง ชางฝมือสรางที่ไผดำพัฒนา ชางยศ เพ็งแจมศรี ที่พอแมไปประมูลจากกรมบังคับคดี 

100,000 บาท พื้นที่ 1 ไร คาถมที่ 250,000 บาท คาบาน 850,000 บาท พอแมลูก 3 คน มีลูกเขย 

1 คน 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 มีหองนอน 2 หอง หองพระ 1 หอง หองน้ำ 2 หอง ช้ันบน ช้ันลาง หองนอนเล็ก 1 หอง 

หองนอนใหญ 1 หอง หองครัว หองกินขาว (อาหาร) หองน้ำ 1 หอง ที่จอดรถ ไมมีตอเติม บานทรง

ไทยประยุกตสมัยใหม เพดานลาง เสาเข็มเจาะ พื้นไม ฝาไม ฝาเฟยม เกล็ด สายบัวน้ำลึก ฝาขัดแตะ 

 

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน บานทรงไทย 2 หลังคู มีมุขหนาบาน สรางเอง หอคู มีชานรอบบาน 

6.2 แนวคิด  นึกออกแบบจากใจ  สรางแบบน้ี 

6.3 อัตลักษณ  บานทรงไทยสมัยใหม ปานลมยอดแหลม หลังคาออนชอย รูปแบบบาน

โดดเดน ครึ่งตึกครึ่งไม 

6.4 สกุลชาง  ชางเรืองยศ เพ็งแจมศรี  
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ทัศนียภาพบานหลังที่ 1 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 ปูยาตายาย มีบานแค 14 หลัง (ครอบครัว) กลางทุง ระหวางเมืองวิเศษไชยชาญกับอยุธยาเปนกอไผ 

แยกจากบานจากมาเปนไผดำพัฒนา ปลูกเหนือน้ำ ทุกปมีน้ำ สมัยกอนน้ำทวม บานยกสูงหนีน้ำทวม ทำนาป 

บาน 100 ปก็มี 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 ปใหม ทำบุญ สงกรานต มาฆบูชา 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 2 บานเรือนไทย ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี   

1. ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี  โทร. 0814344508 

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  23 หมู 6 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

ครอบครัวด้ังเดิมตายาย วัย 86 ป 3 คน มียาย 1 คน ช่ือนางพิณ กลมฉ่ำ เจาของบาน 

2. ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี อายุ 56 ป เปนอาจารยสอนที ่ม.หอการคา 

3. นางโสภี ฉิมฉวี อายุ 57 ป ขาราชการคร ู

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 พ.ศ. 2546 เติมบานทางไทยโบราณ พื้นไมสัก มี 2 หลัง รื้อของเดิมสรางใหม ซอมปรับปรุง 

2-3 ครั้ง สมัยกอนเปนเสาไม เปลี่ยนเปนเสาปูนผูอยูอาศัยเปนคนออกแบบเอง รุนปูยาตายาย ลูก

ชวยบอสรางบานงบประมาณ 7-8 ลาน ปลูกตนไมแลวปรับปรุงใหมทำพื้นปูนสะสมไมสัก พื้นที่บาน 

= 300 ตารางวา 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 มีบานทรงไทยโลงประยุกตมหีองนอน 2 หอง หองครัวอุนอาหาร หองน้ำ 1 หอง 

หองรับแขก หองเก็บของ ตอเติมครัวขางนอก ที่จอดรถ 

 ช้ันบน หองพระ หองนอน 1 หอง หองน้ำ 1 หอง หองสุขา หองอาบน้ำ พื้นที่โลง บานเดิม

สรางอีก 1 หลงัไวขางหลงั 

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน  บานทรงไทย 3 หลัง มมีุขขางหนา ประยุกต ขางลางอาศัยได  

6.2 แนวคิด    ตามใจเจาของบาน 

6.3 อัตลักษณ  บานทรงไทยที่เปนเอกลักษณของไผดำพัฒนา สัดสวนพอดี 

6.4 สกุลชาง  ชางเรืองยศ เพ็งแจมศรี ที่ไผดำพัฒนา อายุ 60 กวา (66 ป) 
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ทัศนียภาพบานหลังที่ 2 

 

 

 

 



29 

 

 

1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 เขามาป 2523 ถ่ินน้ำหลาก ที่ราบลุม ชุมชนตองปลูกบานทรงสงู ใตถุนสูง มีทรงไทยเยอะ เปนตำบล

ที่มีความสามารถเชิงชางปลูกบานทรงไทย ผูคนพรอมทุนทรัพยที่จะสรางบานทรงไทย มีชาง จึงมีบานทรง

ไทยเยอะ 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 สงกรานต ทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา ลอยกระทง แหงเทียนพรรษา แตงงาน บวชนาค 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 3 บานเรือนไทย พูลสมบัติ    

1. ชื่อ-นามสกุล  คุณพรรณทิพย พูลสมบัติ (รับราชครูบำนาญ)   

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  5 หมู 5 ต.ไผดำพฒันา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

 เจาของบานรับราชการครู เกษียณอายุเปนขาราชการบำนาญ ที่ของปูยาตายาย อยูสืบทอด

กัน แบงใหพี่นอง ที่ของยายแพร ทรงศีล เปนเจาของที่พื้นที่ 2 ไรครึ่ง (เสียชีวิตแลว) มีลูกช่ือ

นางสาวสมพงษ ทรงศีล ไมมีครอบครัว นำหลานมาเลี้ยง 

มีผูอาศัย 5 คน 1. นางพรรณทิพย พูลสมบัติ อายุ 63 ป 

2. นายปรีชา พูลสมบัติ อายุ 66 ป รับราชการครูบำนาญ 

3. นายอุกฤษณ พูลสมบัติ อายุ 39 ป 

4. นายพฤหัส พูลสมบัติ อายุ 30 ป 

5. นายวีรวรรธน พูลสมบัติ อายุ 33 ป วิศวกรคุมงานกอสรางบานโครงการจัดสรรที่บางนา 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 ปรับปรุง ป พ.ศ.2531 และรื้อยยมาสรางเอาเฉพาะสวนที่ดีมาสราง ออกแบบใหม เพิ่มเติม

บางหลังใหเหมาะสม คุยกับชาง ซื้อไมมาเพิ่มเติม รูปแบบหันหนาชนกัน หลังใหญของยายแพรไดมา

จากพอแมของยายแพร มีประธาน 2 หลัง เปนเรือนหอของนางพรรณทิพย (แมช่ือนางเพี้ยน) 

สรางใหมหนามุขประกอบบานทรงไทยใหสมบูรณ งบประมาณกอสราง (500,000 บาท) (คาชาง+

หนาจั่ว) พื้นที่ 2 ไรครึ่ง 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 พื้นที่ ช้ันลาง หองน้ำ-สวม หองอาบน้ำ หองเก็บของพรอมเปนหองนอนได (หอง

อเนกประสงค หองสำนักงานได) หองโถงที่พักผอน ที่จอดรถ 
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 ช้ันบน มีหองนอน 3 หอง ตอเติมหองนอนอีก 1 หอง หองครัว หองโถงกลาง ระเบียง ตาก

ผา ตอเติมขยายหองครัว ขยายหองนอน 1 หอง บานทรงไทย จั่วยอดแหลม  ฝาเฟยม ทาสีบานใหม

ทั้งหลัง 

 

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน  บานทรงไทยโบราณ ยอดแหลม ใตถุนสูง หนีน้ำทวม ปานลม  

6.2 แนวคิด    ปานลม ดูทิศตะวันตก ตะวันออก ผูอาศัยออกแบบเอง ชางทองถ่ินเยอะ 

ถายทอดสูลูกหลาน ไมมีรั้ว 

6.3 อัตลักษณ  เรือนไทยประยุกต แบบไทย พอเพียง เปดหนาตางใหลมผานบาน 

6.4 สกุลชาง  1. นายบุญยัง พุดซอน (70 ป) 2. นายสมยศ เพ็งแจมศรี เปนกลุมชางที่

ดังยอดนิยม 
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ทัศนียภาพบานหลังที่ 3 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 อยูเหมือนพี่นอง ปูยาตายายแบงที่ให 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 ลอยกระทง แหเทียน ทำบุญ เขาพรรษา ออกพรรษา สงกรานต กวนขาวเหนียวแดง กาละแม 

กระยาสารท 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 4 บานเรือนไทย คุณบุปผา กระจายแสง    

1. ชื่อ-นามสกุล  นางบุปฝา กระจายแสง อายุ 67 ป ทำนาและขายของที่ตลาด   

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  15 หมู 3 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

 เจาของบานบุปผา กระจางแสง อาชีพรับจาง ขายของ แตงกวา มะเขือ ที่ของปูยาตายาย มีลูก 3 

คน มีครอบครัว แตสามีเสีย มีลูก 3 คน  

1.นางจำเนียร กระจายแสง อายุ 40 ป อาชีพขายของที่เชียงใหม 

2.นางสุมาล ีกระจายแสง อายุ 33 ป อาชีพคาขายที่อางทอง มีลูก 2 คน 

3.นางวาสนา กระจายแสง อายุ 25 ป อาชีพคาขายที่เชียงใหม มีลูก 1 คน 

มีหลาน 6 คน อยู 5 คน มียาย ลูกสาว ลูกเขย หลาน 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 สราง พ.ศ.2550 ซื้อไมสักและสรางเพิ่มเติม งบประมาณ 3 ลาน 1 งาน 10 ตารางวา ปูยา

ตายายใหบานแลวมาปรับปรุงเพิ่มเติม ฝา หลังคา 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองเก็บของ หองนอนเด็ก หองครัว หองน้ำ ที่จอดรถ 

 ช้ันบน หองนอน 2 หอง หองพระ หองเก็บของที่นอน หองครัว 

 ปรับปรุงของเกาทีเดียว สรางครั้งเดียว เรือนไทย ปลูกตามใจเจาของ 

 

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.5 รูปแบบบาน  บานทรงไทยโบราณ ยอดแหลม ปานลม จั่ว ยกสูง ฝาเฟยม 2 ช้ัน  

6.6 แนวคิด    บอกชางทองถ่ินใหทำให ไมมีสถาปกนิก ปลูกสรางเองบอกชาง 

6.7 อัตลักษณ  เสาไมสัก เรือนไทยประยุกต ฝาไมสกั มีค้ำยัน คันทวย ปานลมแหลม 

6.8 สกุลชาง  ชางทองถ่ินที่ไผดำพัฒนา ชางเดช (50 ป) 
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ทัศนียภาพบานหลังที่ 4 
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1. ประวัติชมุชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

    ที่ไผดำพัฒนา มีบานทรงไทยเยอะที่สุดในประเทศไทย 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคญัทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

    สงกรานต รดน้ำดำหวัผูใหญ ทำขนมกระยาสารท กาละแม ทำน้ำสมุนไพร อาหารแปรจากกลวย ไขเค็ม 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 5 บานขนาดกลาง บานเรือนไทย พึ่งสมศักด์ิ    

1. ชื่อ-นามสกุล  นายหยก พึ่งสมศักด์ิ อายุ 35 ป อาชีพนักวิชาการพัสดุที่คณะวิทยาศาสตร  ม.มหิดล   

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  97 หมู 3 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

 พอแมซื้อที่ไว 5 ไร ถมที่ไวนาน พอลูกชายโตมาก็มาสรางบานไว พอแมมีบานอยูไผดำพัฒนา พอแม

มีลูก 2 คน คือ 

1. นางนันทนา พึ่งสมศักด์ิ อายุ 38 ป นักกายภาพบำบัดที่อางทอง 

2. นายหยก พึ่งสมศักด์ิ อายุ 35 ป มีครอบครัว มีลูก 2 คน ด.ช.สุวรรณภูมิ คนโต อายุ 13 ป 

ด.ช.ธนวัฒน คนเล็ก อายุ 8 ป 

อาศัยอยู 4 คน มีแมอายุ 56 ป ช่ือนางจำนง พึ่งสมศักด์ิ 2.นายหยก พึ่งสมศักด์ิ 3. ด.ช.สุวรรณภูมิ 

พึ่งสมศักด์ิ 4. ด.ช.ธนวัฒน พึ่งสมศักด์ิ แยกทางกับแฟน 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 ปที่สราง พ.ศ.2554 พื้นที่ 5 ไร งบประมาณกอสราง 2 ลาน 1 แสน ซื้อไมเกามาสะสมไว 

ซื้อไมสักแถวอยุธยา จั่วปานลมซื้อที่อยุธยา บานพอแม ลูกมีครอบครัว แยกมาสรางบานหลังน้ี 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองนอน 1 หอง หองครัว หองน้ำ 1 หอง โครงสรางเปน คสล. 

 ช้ันบนเปนไมทั้งหมด หองนอน 2 หอง หองน้ำ 1 หอง พื้นที่โลงพักผอน ชวงน้ีหนาบานตอ

เติมเปนโครงเหล็กตอกันลมฝน เปนที่จอดรถ ใชงบ 20,000 บาท 

  

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน บานทรงไทยประยุกต ครึ่งตึกครึ่งไม จั่วแหลม 

6.2 แนวคิด    อนุรักษวัฒนธรรมไทย ใชไมสัก ใชชางประสบการณชางสรางบาน 

6.3 อัตลักษณ  บานทรงไทยยอดแหลม ออนชอย สวยงาม 

6.4 สกุลชาง  ชางบุญยัง พุดซอน หัวหนาชางทำบานหลังน้ี 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 มีมานานแลว 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรอืนไทยภาคกลาง 

 ทำบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม กระยาสารท ขางเหนียวแดง ทำบุญสงกรานต 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 6 บานขนาดกลาง บานเรือนไทย ราดจินจาน (บานผลแยม)    

1. ชื่อ-นามสกุล  นางไสว ผลแยม อายุ 97 ป (0890138242)    

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  50 หมู 2 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

 แมมีบุตร 8 คน คนโตช่ือนายบญุสง ผลแยม อายุ 77 ป ทำอาชีพ ไมทำงาน 

คนที่ 2 นางสาวสวงค ผลแยม อายุ 73 ป ดูแลแม 

คนที่ 3 นายถวิล ผลแยม อายุ 70 ป อาชีพคาขาย 

คนที่ 4 เสียชีวิต   คนที่ 5 เสียชีวต 

คนที่ 6 นายวิโรจน ผลแยม อายุ 63 ป อาชีพขาราชการบำนาญ 

คนที่ 7 นายณรงค ผลแยม อายุ 59 ป อาชีพขาราชการคร ู

คนที่ 8 นางสาวสาลี ผลแยม อายุ 56 ป อาชีพทำนา 

ลูกมีครอบครัว แยกออกไปหมดคือ 2 คน คือ กับ นางสาวสวงค ผลแยม อยูดูแลแม 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 แมสรางเรือนหอ แตงงาน 19 ป  อายุ 97 ป  สรางมา 78 ป แตงงานจนอยูปจจุบัน 

(งบประมาณ 30,000 บาท) พื้นที่ 1 งาน (100 ตรว.) 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง เปนเรือนไทยยกพื้นสูง โลง 

 ช้ันบน หองนอน 3 หอง หองครัว รับแขก หองน้ำ ทั้งขางบนและขางลาง  

เดิมทีเปนหอคู ตอเติม พ.ศ.2525 เปนทรงมนิลา ตอครัว 

  

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน ทรงไทยหอคู ยกพื้นสูง 

6.2 แนวคิด    ชางออกแบบให 

6.3 อัตลักษณ  บานทรงไทย 

6.4 สกุลชาง  - 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 อยูมาเกาแก 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 รดน้ำผูสูงอายุ กวนขนมไทยกระยาสารท กาละแม 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 7 บานเรือนไทย กลิ่นบหุงา    

1. ชื่อ-นามสกุล  นางทองลวน กลิ่นบหุงา อายุ 85 ป ทำนา    

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  38 หมู 2 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

 แมทำนา คอยสราง ขายนา 6 ไร 6 แสน บานพังเอาเงินมาสรางบาน พื้นที่ 13 ไร 

1. นางทองลวน กลิ่นบุหงา อายุ 85 ป 

2. นางจุฑามาศ แกวดารา อายุ 60 ป เปดอูซอมรถ 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 ซื้อไมมาสะสมไว คอยมาสรางบาน สรางป พ.ศ.2532 ถมดินคอยสรางบานทีละนอย กู

สหกรณมาสรางบาน รื้อไมเกามาสราง ซื้อกระเบื้องมาปู ตอเติมไปเรื่อย ๆ งบประมาณ 500,000 

บาท 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองน้ำ หองครัว หองโถงโลงพักผอน 

 ช้ันบน เรือนโลง มีหองน้ำ หองนอน 

  

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน เรือนไทยสมัยกอน มาตอเติม 

6.2 แนวคิด    ซื้อไมมาสรางหอคู ช้ันลางเปนปูน ช้ันบนเปนไม 

6.3 อัตลักษณ  ปานลมยอดแหลม 

6.4 สกุลชาง  เปนญาติพี่นองมาชวยกันสรางบาน 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 มี 80 ปมาแลว อยูกนัต้ังแตปูยาตายายเรื่อยมา 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 อาบน้ำผูสูงอายุ กวนกระยาสารท กาละแม แหเทียน 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 8 บานเรือนไทย ทองแพ    

1. ชื่อ-นามสกุล  นางพัชรา ภูวาว อายุ 40 ป คาขายที่เทเวศน (0635914646)   

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  40/1 หมู 7 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

ตายายปลูกไว ยกใหหลาน นางพัชรา ภูวาว แตงงานมีครอบครัว มีลูก 2 คน 

คนโต นายภาคภูมิ นาคหัวเพชร อายุ 21 ป คาขายกับแม 

คนที่ 2 ด.ญ.ผลิตา นาคหัวเพชร อายุ 10 ป เรียนหนังสือ 

1. นายอุบล ทัพไทย อายุ 86 ป   2. นางละออ ทัพไทย อายุ 82 ป  

3. นายศิลปชัย ภูวาว อายุ 64 ป คาขาย 4. นางบุษบา ภูวาว อายุ 62 ป 

5. นายมนัส นาคหัวเพชร อายุ 45 ป  6. นางพัชรา ภูวาว 

ผูอาศัยบานน้ี คือ นายศิลปชัย 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 ตายายไมมีลูก แลวขอลูกนองสาวคูแฝดแบงมาเลี้ยง 1 คน คือนางบุษบา 

นางบุษบา แตงงานมีครอบครัว มีลูกช่ือนางพัชรา มีลกู 2 คน คือนายภาคภูมิ และ ด.ญ.ออย 

สรางป พ.ศ. 2540 พื้นที่ 3 ไร งบประมาณสราง 350,000 บาท สะสมไมเกาและไมใหม 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองครัว หองนอน หองน้ำ หองโถงโลง ที่จอดรถ 

 ช้ันบน หองนอน 2 หอง หองพระ หองน้ำ 2 หอง  

 ตอเติม ปรับปรุงพื้นที่ช้ันลาง ปูกระเบื้อง ทำหองนอน หองครัว 

  

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน บานทรงไทย 2 หลังคู จั่วคู 

6.2 แนวคิด    เอาทรงไทย บานแฝดคู 

6.3 อัตลักษณ  บานทรงไทย 

6.4 สกุลชาง  ชางบานเหรียญทอง 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 ปลูกบานทรงไทย ปลูกมาแตบรรพบุรุษ อนุรักษทรงไทยไว 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 สงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา เวียนเทียน 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 9  บานเรอืนไทย รุงแจง    

1. ชื่อ-นามสกุล  นายสมนึก รุงแจง อายุ 55 ป (อาชีพทำสวน) (0871226761)    

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  64/1 หมู 6 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

ปูยาทำนา พี่นองแยกยายไปทำงานที่กรุงเทพฯ คุณสมนึกรับชวงตอ 

6 คน คือ 1. แม นางประจวบ รุงแจง อายุ 94 ป 

2. พี่สาว นางวราพร รุงแจง อายุ 65 ป อาชีพ คาขาย 

3. นางสาวสมใจ รุงแจง อายุ 60 ป อาชีพ แมบาน 

4. นางสาวจนัทรจิรา รุงแจง อายุ 58 ป ไมทำงาน ไปปฏิบัติธรรม 

5. นายสมนึก รุงแจง ทำสวน 

6. นางสาววีณา รุงแจง อายุ 50 ป ทำงานบริษัท 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 ปที่สราง พ.ศ. 2549 เมื่อกอนเปนบานทรงไทยทรุดโทรมรื้อแลวปลูกใหม พื้นที่ 5 ไร 1 งาน 

งบประมาณ 3 ลาน แปดแสนบาท ซื้อไมใหมมาทำ ถมดิน 130,000 บาท 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองครัว หองน้ำ หองเก็บของ หองนอน 2 หอง 

 ช้ันบน หองพระ บริเวณโลง ตอเติมหลังคาเปนที่จอดรถ 

 ตอเติมครัง้ที่สอง ทำโรงรถ ที่จอดรถยนต 

  

6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน บานทรงไทย 3 หลัง มุขจั่ว 1 หลัง 

6.2 แนวคิด    ไมมีแปลน เอา 3 หลงั สกัด 1 หลัง 

6.3 อัตลักษณ  กระเบื้องสุโขทัย จั่ว 

6.4 สกุลชาง  ชางที่อยุธยา 
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1. ประวัติชุมชนหมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

 มีคนปลูกเรือนไทยอยูแลว รุนปูยาตายาย สืบทอดมารุนลกูรุนหลาน 

 

2. ประเพณีและกิจกรรมสำคัญทองถ่ินของหมูบานเรอืนไทยภาคกลาง 

 อาบน้ำผูสูงอายุ แหเทียน กวนกระยาสารท 

 

3. ขอมูลท่ัวไปของบานเรือนไทย และลักษณะสถาปตยกรรม 

บานหลังที่ 10  บานเรือนไทย เอี่ยมสุเมธ    

1. ชื่อ-นามสกุล  นางอำนวย เอี่ยมสเุมธ อายุ 62 ป (อาชีพทำนา) (0819267649)    

2. ท่ีต้ัง/ บานเลขท่ี  91/1 หมู 3 ต.ไผดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

3. ประวัติเจาของบาน จำนวนผูอยูอาศัย   

แมสรางใหม ซื้อที่ดิน 9,000 บาท  3 งาน ตอเติมอีก 3 งาน เปน 6 งาน ( 1 ไร ครึ่ง) 

สรางบาน 3-4 แสนบาท  

ผูอยูอาศัย 1.นายทเุรียน เอี่ยมสุเมธ อายุ 63 ป ทำนา 

2. นางอำนวย เอี่ยมสุเมธ อายุ 62 ป ทำนา  3. นายพรชัย ทัพไท อายุ 34 ป อาชีพทำนา 

4. นางรัตนา ทัพไท อายุ 38 ป ทำนา  5. หลาน ด.ญ.การตูน ทัพไท อายุ 7 ป เรียนหนังสือ 

ผูอยูอาศัย 4 คน 

1. นางคำนึง ผุดผอง อายุ 59 ป อาชีพทำนา 

2. นายชลธี เอี่ยมสุเมธ อายุ 34 ป ทำนา 

3. นางสาวนิภาภัทร เอี่ยมสุเมธ อายุ 22 ป ครูฝกสอน 

4. นางสาวนิภาวรรณ เอี่ยมสุเมธ อายุ 22 ป ครูฝกสอน 

 

4. ประวัติบาน/ ปท่ีสราง 

 สรางป พ.ศ.2524 งบประมาณ 300,000-400,000 บาท ซื้อเรือนเกามา 2 หลัง มาสรางมา

ซอมแซม พอใหพี่ดินมา 3 งาน แลวซื้อที่ดินเพิ่มอีก 30 งาน แลวสรางบานอยู พอแมใหที่นา 20 ไร 

ซื้อที่นาเพิ่ม 100 ไร 

 

5. ลักษณะสถาปตยกรรม 

 ช้ันลาง หองนอน 3 หอง  หองน้ำ  หองครัว 

 ช้ันบน หองนอน 2 หอง หองน้ำ 1 หอง 

 ตอเติม ตีฝาเพดานใหม ปรับพื้นเปนพื้นไม  ตอเติมหองนอนช้ันบน  
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6. ขอมูลทางสถาปตยกรรม 

6.1 รูปแบบบาน บานทรงไทย ยอดแหลม 

6.2 แนวคิด    สรางเอง บอกชางใหทำตามใจผูอยู 

6.3 อัตลักษณ  เรือนหมู เรือนไทยปานลมยอดแหลม 

6.4 สกุลชาง  ชางทรง พวงประสงค ชางไผดำพัฒนา 

 

 
 

 
 

ทัศนียภาพบานหลังที่ 10 
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ปที่ 2 

รายละเอียดขอมูลงานระบบการเรียนการสอนออนไลนเรือนไทยภาคกลาง (e-Learning) 

ต 

 
 

e-Learning 

URL : http://www.ruenthaivillage.com 

User : Ruenthai 

Password : Ruentha!123 
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Playlist VDO Youtube : เรือนไทย ภาคกลาง จังหวัดอางทอง 

 

 
 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfbJDFOlnB-4PlXo_iOfjmcNSmlMXbyt 
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บานเรือนไทย ใบเตย-ใบตอง 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไทย  

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย ฉิมกมล 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไทย  

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย พูลสมบัต ิ

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย กระจายแสง 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย พ่ึงสมบัต ิ

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย ผลแยม 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทศันเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย กลิ่นบุหงา 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย ทองแพ 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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บานเรือนไทย รุงแจง 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 

 
 



57 

 

 

บานเรือนไทย เอี่ยมสุเมธ 

 
 
การใชงาน AR 

1. มือถือ Android เปดแอปพลิเคชัน LINE 

มือถือ IOS เปดแอปพลิเคชัน กลองถายรูป  

2. สแกน QR Code 

3. คลิกที่ URL เพ่ือเขาชม AR บานเรือนไทย 

4. ใชมือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+ จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบานเรือนไท 

5. ใชนิ้วลากบนหนาจอ เพ่ือหมุนดูแบบจำลอง และใช 2 นิ้วถางที่หนาจอเพ่ือขยายขนาด

แบบจำลอง 

6. คลิกที่ปุมดานลางเพ่ือเขาชมวีดิทัศนเรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบตางๆ 
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2) แผนงานทีจ่ะดำเนินงานของปที่ของบประมาณ 

1. สราง E-Book บานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง จำนวน 10 หลัง 

ใชเปนสื่อออนไลนใหมีอัตลักษณและขับเคลื่อนไดอยางย่ังยืน 

 

6.  วัตถุประสงค 
 -  หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุวัตถุประสงคเดิมที่เคยใหไว 

6.1 เพื่อบันทึกภาพถายและถายวีดีโอบานเรอืนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จ.อางทอง และ

ศึกษาขอมูลบานเรือนไทยภาคกลาง 10 หลงั 

6.2 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการประชาสัมพันธออนไลนเรื่องหมูบานเรอืนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำ

พัฒนา จังหวัดอางทอง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการรองรบันักทองเที่ยวทีสู่งข้ึนในชุมชน 

6.3 เพื่อสรางระบบประชาสมัพันธออนไลน E-Book เรือนไทยภาคกลาง 10 หลัง ใหเหมาะสมสอดคลอง

กับอัตลกัษณชุมชน 

6.4 เพื่อสรางวิทยากรชุมชน หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพฒันา จังหวัดอางทอง ใหมี

กลไกในการขับเคลื่อนระบบประชาสัมพันธ และสามารถแกปญหาดวยตนเอง เพื่อความย่ังยืนใน

ชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียง  

 

7. ท่ีมาของความตองการ :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ 

  เปนความตองการจากการใหบริการคำปรึกษา 

ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เปนความตองการที่อยูในแผนพัฒนาหมูบานของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมูบาน) 

  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุช่ือสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  

 

   เปนความตองการจากจังหวัดที่เสนอผาน ศวภ. 

  เปนความตองการที่จะตอยอกจากโครงการที่เคยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น 

ระบุแหลงทุน                                              ปที่ดำเนินการ                                         

       แนบผลการดำเนินงานและผลสำเร็จที่ผานมาประกอบดวย 

 

8. แผนวิทยาศาสตรชมุชน :  

(จัดทำ Infographics เพื่อแสดงใหเห็นหวงโซคุณคา (Value chain) ของการนำ วทน. ไปพัฒนาหมูบาน) 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

(นำเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาผานเครื่องมือในการจัดทำแผนธุรกิจ เชน Business Model Canvas หรือเครื่องมืออ่ืน )ๆ 
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตำบลไผดำพัฒนา 

1. หลักการและเหตุผล : 

 บานไผดำพัฒนา เปนตำบลหน่ึงในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอางทอง มีช่ือเสียงในดานการเปนหมูบาน

อนุรักษบานเรือนไทยซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ภายในตำบลบานไผดำพัฒนามี 8 หมูบานมีบานเรือนที่เปน

บานเรือนไทยอยูราว  460   หลังคาเรือน ทั้งบานเรือนไทยแบบด้ังเดิมและแบบประยุกต มีทั้งทรงยอดแหลมและ

ปนหยา เดิมบานเรือนของชาวบานไผดำพัฒนาเปนบานริมน้ำสมัยปจจุบันหมูบานมีการเปลี่ยนไป แตยังคงอนุรักษ

บานเรือนไทยอยูจวบจนถึงปจจุบันเรือนไทยในตำบลไผดำพัฒนายัง มีอัตลักษณ ที่โดดเดนคือ ปนลมยอดแหลม หลัง

ออนที่แสดงออก ถึงความงามของบานเรือนไทย ที่ตองนับวา เปนพื้นที่ ที่มีบานเรือนไทยมากที่สุดในประเทศไทยและ

ยังคงที่ วิถีชีวิตของคนที่บานไผดำพัฒนา ที่ยังอนุรักษการปลูกบานแบบเรือนไทย ประกอบกับตำบลไผดำพัฒนาได

งบประมาณในการสรางพิพิธภัณฑเรือนไทยบานไผดำพัฒนาซึงจะเปนที่  รวมรวมเครื่องมือเครื่องใชในอดีต ในการ

ประกอบอาชีพของชาวตำบลไผดำพัฒนา และยังอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของตำบลไผดำพัฒนาซึง

เปนแหลงเรียนรู ใหกับนักเรียน นักศึกษา และนักทองเที่ยว ไดมาเย่ียมชมและสืบคนขอมูลได  กระทรวงมหาดไทยมี

นโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชนใชเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจและประกอบกิจกรรมตางๆประกอบกับในตำบลไผดำพัฒนามีพื้นที่หนองเบิกไพรอยูบริเวณ หมูที่ 8 

ตำบลไผดำพัฒนา มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา  รวมกับกรมชลประทาน ไดรวมกันปรับปรุงภูมิ

ทัศน ใหสามารถนำมาปรับใชเปนสถานที่ สำหรับใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดมาใชเปนถานที่พักผอนหยอนใจ ใช

เปนที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมตางๆตามความเหมาะสม โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตำบลไผดำพัฒนา เปน

หน่ึงในแผนงานพัฒนาธุรกิจชุมชนของเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ/ กิจกรรม  : 

 1. เพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลาใหเปนสถานทีพ่ักผอนหยอนใจและสถานทีท่องเที่ยว 

 2. เพือ่ใหประชาชนมีสถานที่ไวพักผอนหยอนใจและเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม 

 3. เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 

 4. เพือ่ปลูกฝงการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหแกคนในชุมชนและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญา

ทองถ่ินในระดับชุมชน 

 5. เพื่อสงเสรมิดานการทองเที่ยว ตำบลไผดำพัฒนาเช่ือมโยงพื้นที่ทองเที่ยวใกลเคียง 

 

3. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รางกายแข็งแรงมีสขุภาพจิตดี 

 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลาใหเปนที่พักผอนหยอนใจและแหลงแหลงทองเที่ยวเชิงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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10.  หนวยงานสนับสนุน : 

 

ชื่อหนวยงาน/สถาบนัการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.พระนครเหนือ จัดทำ E-Book เรือนไทยภาคกลาง 
4 รูปแบบของการสนับสนุน เชน งบประมาณสมทบ (ระบุจำนวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร (ไมมีคาใชจาย) ฯลฯ หากมี

หลักฐาน เชน หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ใหแนบมาดวย 

 

11.  แผนการดำเนินงาน 

ระบุแผนการพัฒนาหมูบานที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 หมูบาน วท.(ใหม) ระบุแผนการดำเนินงาน 3 ป ทั้งน้ีแผนการดำเนินงานตองสอดคลองกับขอ 8 และ 9 

 หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) ระบแุผนการดำเนินงานของปที่เหลือ จนครบ 3 ป 

 

ปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สราง E-Book เรือนไทยภาค

กลาง 

            100,000.- 

2. วิเคราะห             10,000- 

3. สรุปผล อภิปรายผล              20,000.- 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     130,000.- 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาสถาปตยกรรมสรางสรรค

เสมอืนจริง 

            150,000.- 

2. วิเคราะห             3,000.- 

3. สรุปผล อภิปรายผล จัดเวที

เสวนา 

            67,000.- 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     200,000.- 
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ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

12.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ป) 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 

2564 2565 2566 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 200 300  

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถายทอด ระบุชือ่(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยี E-Book เรือนไทยภาคกลาง ปที่ถายทอด 2564 

    2.2 เทคโนโลยี ....................................  ปที่ถายทอด ................. 

    2.3 เทคโนโลยี ....................................  ปที่ถายทอด ................. 

เรื่อง 

1 

 

300 400  

3. จำนวนผลิตภัณฑทีจ่ากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ)  

    3.1 ........................................ 

    3.2 ......................................... 

ผลิตภัณฑ    

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด(แตละ

เทคโนโลยีตามขอ 2) 

คน 

2 

 

3 

 

5 

 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 50 100  

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 90  

7. ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บาท 15,000.- 25,000.-  

 

13.ผลกระทบ  

 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคำนวณมูลคาทางเศรษฐกิจที่มาจากผูเขารวมโครงการทั้งหมด) 

- กรณี เพิ่มรายได 

- อธิบายวิธีการคิดคำนวณ – 

 มาเปนหมูคณะ 500 บาท (10 คน) x 20 คณะ 2,000 คน = 10,000 บาท 

 เขาเย่ียมชมเรือนไทยภาคกลางเปนหมูคณะ ชุมชนมรีายไดเพิ่มมากข้ึนจากการนำนักทองเที่ยวเขาพื้นที ่

 

กิจกรรม 
2565 2566 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สรางเว็บไซต             100,000.- 

2. สรางเพจ Facebook             10,000.- 

3. วิเคราะห             3,000.- 

4. สรุปผล อภิปรายผล จัดเวที

เสวนา 

            17,000.- 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     130,000.- 
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- กรณี ลดรายจาย 

- อธิบายวิธีการคิดคำนวณ – 

             
              

              

 สังคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถิ่นฐาน ครอบครัวเปนสุข เปนตน)  

  เกิดการจางงานใหม ทำใหประชาชนในตำบลไผดำพฒันา มรีายไดจากนักทองเที่ยวเพิม่ข้ึน  

 

 สิ่งแวดลอม(เชน การลดปญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน)  

  ทางเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จงัหวัดอางทอง มีโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตำบลไผดำพัฒนา 

 

14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(คำอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายที่จะใชในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน

เปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย: จำนวนคน/คร้ัง/วัน/ช้ิน] โดยใชระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน  200,000.- บาท 

ตัวอยางรายการคาใชจาย ตามกจิกรรมที่ระบุไวในขอ 11 จำนวนเงิน 

1) คาใชจายในการประชุมรวมกบัชุมชน 8,000.- 

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือคาตอบแทนหัวหนาโครงการ 6,000.- 

3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 100,000.- 

4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล 3,000.- 

5) คาใชจายในการจัดทำรายงานผล 1,000.- 

6) คาใชจายที่หักเขาหนวยงาน/สถาบันการศึกษา 

ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ (ถามี) 

13,000.- 

รายละเอียดตัวอยางและอัตราการเบิกคาใชจายตามทายแบบฟอรม 
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การแจกแจงรายละเอียดคาใชจายในการดำเนินการโครงการ 

งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท. จำนวน   200,000.-  บาท มีรายการดังน้ี 

กิจกรรม รายการ ระยะเวลาตอ

คร้ัง 

ปริมาณ 

(หนวย) 

หนวยละ 

(บาท) 

รวมเงิน 

(บาท) 

1. จัดเวที

เสวนา 

1. คาเอกสารประกอบการใหคำปรึกษา และขอมูล (แบบสำรวจ

ความตองการใบสมัคร) 

2. คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการบริการใหคำปรึกษา 

และขอมูลเทคโนโลย ี

3. คาจัดเวทีชุมชน 

4. คาอาหารกลางวัน/ อาหารวาง/ เคร่ืองดื่มรับรองผูเชี่ยวชาญ 

คณะทำงาน ภายในและภายนอก ผูเขารวมกิจกรรม 

5. คาจัดทำประชาสัมพันธขอมูลความรูดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

5.1 ไวนิลประชาสัมพันธ (คาจางจัดทำไวนิล

ประชาสัมพันธ) 

5.2 คาจัดทำ E-Book เรือนไทยภาคกลาง 10 หลัง 

5.3 คาเดินทางในการดำเนินโครงการ 

5.4 คาจางพิมพงานวิจัย 

5.5 คาวัสดุสำนักงาน 

5.6 คาติดตอประสานงาน 

 

 

2 ชั่วโมง 

 

3 ชั่วโมง 

1 คร้ัง 

100 ชุด 

 

1 คร้ัง x 1 คน 

 

100 คน 

100 คน 

 

 

 

 

1 ผืน 

10 หลัง 

 

 

 

 

 

5.- 

 

500.- 

 

60.- 

80.- 

 

 

 

 

500.- 

10,000.- 

3,000.- 

3,500.- 

2,000.- 

500.- 

 

500.- 

 

500.- 

 

2,000.- 

3,000.- 

 

 

 

 

500.- 

100,000.- 

2,000.- 

3,200.- 

2,000.- 

500.- 

2. การ

ประสานงาน

และบริหาร

จัดการ

เครือขาย 

1. คาวิทยากร 

 

2 คร้ัง 1 คน 

 

600.- 

 

600.- 

 

3. ประเมินผล 1. คาจางวิเคราะหขอมลู   1,500.- 1,500.- 

4. จัดทำ

รายงาน 

1. คาไปรษณีย 

2. คาโทรศัพท 

3. คาจางจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ 

4. คาบริการวิชาการมหาวิทยาลัย 10% เพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

2 เลม 

200.- 

200.- 

300.- 

200.- 

200.- 

300.- 

13,000.- 

รวมคาใชจายทั้งหมด 130,000.- 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ 

 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หนวยงานรับงบประมาณตองรายงานความกาวหนาในระบบคลิ นิก เทคโนโล ยีออนไลน       

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป  

15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพงึพอใจในการใหบริการ 

15.3 หนวยงานรับงบประมาณตองจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมหนังสือนำสงจากตนสังกัด สามารถสง

ขอมูลในรูปดิจิทัลไฟล โดยสามารถจัดสงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 
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16. การเผยแพรประชาสัมพันธ   :   

หนวยงานรับงบประมาณ ตองแสดงขอความและสัญลักษณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผล

งานในกิจกรรมตางๆ ตามที่รองขอ พรอมทั้งทำตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุในคูมือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

( ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ ) 
ผูเสนอโครงการ 

ตำแหนง**  ผูชวยศาสตราจารย 
      (** ตำแหนงในสถาบันการศึกษา) 
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รายช่ือผูเขารวมโครงการ 
 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชพี ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

1 นายปรีชา  พูลสมบัติ 5 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการครู  

2 นายเอนก  แหลมก่ีก่ำ 56 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

3 นายณัชชน  มากศรี 79/6 ม.6   ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

4 นางสาวรุจิราพร เกษมรตัน 59 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

5 นายพิทักษ  ทับไทย 174/2 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

6 นางสุทัตตา  ทองพูน 12/3 ม.4 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

7 นายวัฒน  มวงดิน ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

8 นางสาว สุรีรัตน สุขสฐาน 72/3  ม.6  ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

9 นายปราเวศ  อังลีรัตน ม.4 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

10 นางธิดารัตน  สุพรรณพิมพ 6/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

11 วรรณ  เจริญกิจดิลก ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

12 อานิตตยิา  พวงลูกอินทร  ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

13 ชนัญชิดา  กล่ินบัว ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

14 กมลวรรณ  มอญเกิดแกว ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

15 ชนิษฐา ทองประชุม ม.7 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

16 นางสาวพยงค  แกวอราม 12/2 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

17 นายเกรียงไกร  พันธุกา 7 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

18 นางสาว ผกามาส เพ็ชรโต 74/36  ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

19 นายสุรพัฒ  นวนพะเนาว  85/2 ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

20 นายไสว เรียนลึก 6 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

21 นางนฤมล จุฑามาตรยยากร 10 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

22 นางพัรญา  แสงฐวี ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชยัชาญ อางทอง คาขาย  

23 นายทองขาว  สนเทห  50/1 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

24 นางสาว มาริน  เวทการ 62 ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

25 นายปวน  อินทรสุก ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

26 นางสาว ไพริน  พึ่งสมศักดิ์ 151/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

27 นางสำราญ  เอ่ียมสอาด ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

28 นางสาวสมสุนีย เขียนงาม 153/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

29 นายชัยวิทย  สุรวัชปรวงศ  43/1 ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

30 นายสุทิน เปรมปรี 25/1 ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

31 นางสาววรรณภา ฟองชน 39 ม.7 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

32 นางสาวผกามาส เพ็ชรโต 64 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

33 นางวรนุช  พึ่งสมศักดิ์ 77/2 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  
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ลำดับ

ที่ 

ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชพี ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

34 นายวินัย  แกวประสิทธื 48/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

35 นายสำเริง  กมลฉีก ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

36 นางเคียง  ศุภบัญ 42 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

37 นายสถิต  ผุดฝอง 31 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

38 นายจำลอง ภูทรัพย 28 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

39 นางสมนึก  สนสำราญ 22/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

40 นางโสภี  ฉิมพลี  23 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

41 นายทองอยู  ลาภเวช 14/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

42 นายบุญรวม วิสาระเกตุ  11 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

43 นายกีรติ  กรผลึก 8/2 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

44 นางสุรินทร  นาคหัวเพ็ชร 160/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

45 นางมยรุีย  พึ่งสังวรณ 160 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

46 นายเสนห  อินมงคล 153 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

47 นางบุญช ู พุมพวง 151/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

48 นางอำพร  กมลฉ่ำ 147/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

49 นายชัยรัตน  สมบุญนาค 147 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

50 นายสาธิต  ผองพันธุงาม 145/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

51 นางประเชิญ  เฉียบแหลม 143 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

52 นายสุรินทร  พวงสายหยุด 133 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

53 นางสาวน้ำฝน  พงษรักษา 132 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

54 นางเรณู  วงษคลอย 126 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

55 นางทองอยู  สุขดี 123/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

56 นายประเทือง  ทองสุข 110 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

57 นางคำนึง  แกวอราม 108/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

58 นางสาวสุนทร  ออนละออ 121/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

59 นายสมเจต  มีจันทรมาก 107/2 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

60 นางสาวทสี  เรียนงาม 116 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

61 นางสาวสมฟอง กรผลึก 112/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

62 นายการุญ  ธารีรักษ 96/1 ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

63 นางกมลพร  เนียมสดใส  101/2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

64 นางโยมพัตน  โพธ์ิกรีน 36/1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

65 นายเฉลา  มีจันทรมาก 107/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

66 นางประนอม  คงมัน 103/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

67 นางสุพิน  ผุดผอง 92/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

68 นางสาว สมวงค สันทัด 91 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

69 นายประสิทธ์ิ  อีมสมภาร 77 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  
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แบบฟอรม์ทใีชใ้นการตดิตามและประเมนิผล 
 

ขอ้มูลผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
แบบประเมนิผลการจดักจิกรรม 

แบบประเมนิผลหลงัสนิสุดโครงการ 
แบบการนําผลงานวจิยัและพฒันาไปใชป้ระโยชน ์
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ขอมูลผูเขารวมโครงการ 
ช่ือโครงการ               

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ช่ือ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ช่ือ    นามสกลุ      

2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน      (เพื่อประโยชนในการใหบริการ) 

3. สถานท่ีติดตอ         (ระบุบานเลขที่ หมูที่ หมูบาน ถนน) 

ตำบล    อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

4. อายุ     ป 

5. หมายเลขโทรศัพทบาน      โทรศัพทมือถือ        

6. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)     

 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร      4  โอทอป 

 5  แมบาน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7 รับจาง          8  วิสาหกิจชุมชน 

 9  คาขาย           10  อื่นฯ       

7. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)      

 1  ประถม 2  มัธยมตน  3  มัธยมปลาย /ปวช.3 4  ปวส./อนุปริญญา  

 5  ปริญญาตรี 6  สูงกวาปริญญาตรี     7  อื่นๆ     

8. รายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)      

1  นอยกวา  1,000บาท   2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท              10  9,001 – 10,000 บาท  

          11  มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบุจำนวน     บาท) 

8.ทราบขาวคร้ังแรกจากแหลงใด  (เลือกเพียง 1 ขอ) 

1  จดหมายเชิญ       2  ทางอินเตอรเน็ต 

 3  การแนะนำ / คนรูจัก    4  ปายประกาศโฆษณา     

 5  ส่ือสารมวลชน   6  หนวยงานในทองถิน่ 

 7  เจาหนาท่ีของรัฐ   8  อื่น ๆ        

9.    ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีน้ีหรือไม 

 1  เคย    2  ไมเคย 

10.   ทานเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม 

 1  เคย    2  ไมเคย 

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร 

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เปนผูพิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะตองการทราบเพิ่มในโครงการดังกลาว (ถาจำเปน) 

 

 
       ลงชือ่      

ผูใหขอมูล 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  

รหสัโครงการ =  
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

เพื่อประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามที่เปนจริง อยาง

ตรงไปตรงมา โดยจะไมมีการระบุชื่อผูประเมินแตอยางใด 
 

ชื่อกิจกรรม              

รายการ 
ระดับ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ไมพึงพอใจ 

(0) ทานมีความพอใจในคำถามตอไปน้ีระดับใด 

ขอมูลวัดความพึงพอใจ  

1. ด านก ระบ วน ก าร  ข้ั นต อ นก าร

ใหบริการ(เชน การประกาศรับสมัคร การติดตอ

เชิญอบรม การประสานงานและใหขอมูล  การดูแล 

และการทำงานอยางมีขั้นตอน ฯลฯ) 

      

2. เจาหนาที่ผูใหบรกิาร(เชน อัธยาศัยดีย้ิมแยม

แจมใส มีใจในการใหบริการ ฯลฯ) 
      

3. ส่ิงอำนวยความสะดวก(สถานที่อบรม 

อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 
      

ขอมูลเพ่ือการปรบัปรุงหลักสูตร  

4. การนำความรูไปใชประโยชน        

5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร       

6. ความเหมาะสมของวิทยากร       

7. ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน)       

8. ชวงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)       

9. ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและ

คาใชจาย 

      

 

     10.  ทานคาดวาสามารถนำความรูไปใชประโยชนไดหรอืไม. 

1  นำไปใชใชประโยชนได   

2  นำไปใชใชประโยชนไมได 

     11.  ทาน คาดวาจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนกีบ่าทรายไดตอเดอืน (เลือกเพียง 1 ขอ)      

1  นอยกวา  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท             10  9,001 – 10,000 บาท  

         11  มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบจุำนวน ....................... บาท) 

IDProject=                      . 
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แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 

 

 เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสำเรจ็ของโครงการ ขอความรวมมอืผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูลให

ครบถวนดวย จะขอบคุณย่ิง 
 

 ช่ือ        นามสกุล        

เนื้อหา 

1. การนำไปใชประโยชน  

1  สามารถนำความรูไปใชประโยชนได  

2  ไมสามารถนำความรูไปใชประโยชน เพราะ       

             

(หากเลือกตอบขอ 2 ไมตองตอบขออ่ืนๆ) 

2. ความรูท่ีไดรับสามารถนำไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดก่ีบาทตอเดือน 

คำอธิบาย 

ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจำและใชเวลาสวนใหญ) เฉลี่ยเพิม่ข้ึนตอเดือน  

ประเมินเปน รายไดเสรมิ (รายไดเพิม่นอกจากอาชีพประจำและใชเวลาวาง) เฉลี่ยเพิม่ข้ึนตอเดือน 

2.1  รายไดท่ีทานไดรับเปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ) 

1  รายไดหลัก   2  รายไดเสริม 

2.2  กรณุาเลือกระบุจำนวนเงิน (เลือกเพียง 1ขอ) 

1  นอยกวา 1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน     บาท) 

หรือ (ถาไมสามารถตอบขอ 2.1 หรือ 2.2 ไดใหไปตอบใน ขอ 3 หรือ ขอ 4) 

3.  ทานสามารถนำความรูไปลดรายจายไดก่ีบาทตอเดือน (ในกรณีท่ีไมสามารถตอบไดใหขามไปขอ 4) 

1  นอยกวา 1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 

3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  

5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  

7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  

9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจำนวน     บาท) 

4. ในดานคณุภาพชีวิต  (ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินไดใหขามไปขอ 5) 

IDProject=  
…………………
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1  สามารถระบุเปนเงินจำนวน    บาทตอเดือน 

2  ไมเปนตัวเงิน แตเปนการนำความรูไปใชพัฒนาอาชพี 

3  ไมเปนตัวเงิน แตเปนเรื่องความจำเปนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมสวนรวม 

4  ไมเปนตัวเงิน แตสามารถประเมินในดาน       

 

5. ทานเริ่มนำความรูท่ีไดรับไปใชเมื่อใด     

1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     

3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 

6.  ทานนำความรูท่ีไดรบัไปใชท่ีไหน 

1  ใชในครอบครัว    2  ใชในชุมชน/กลุม 

3  ใชในท่ีทำงาน    4  ใชเมื่อมีโอกาส 

 

7.  ทานนำความรูไปขยายผลตอในดานใด 

1  ประยุกตเปนองคความรูใหม  2  เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ 

3  ใหบริการ / คำปรึกษา   4  อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ   ) 

 

 

สวนท่ี 3  การประเมนิผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตรโดยเจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลย ี

ประเมินทางเศรษฐศาสตรท้ังโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 

สูตรคำนวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจำนวนคน(ท้ังโครงการ) X 12 เดือน 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนโครงการตอคน 

 

ลงช่ือ      

ผูประเมนิ 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
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แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน 

 

ช่ือชุมชน      

ที่อยู      

              

 

วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

เรื่อง การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

  ตามที่  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ

สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดำเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม  น้ัน 
 

  ขาพเจา            

ประธานกลุม/ผูนำชุมชน      และสมาชิกกลุม/ชุมชน จำนวน..............คน 

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง        

เมื่อวันที่   เดือน     พ.ศ.  จากมหาวิทยาลัย/หนวยงาน.   

  ซึ่งกลุมสามารถนำความรู/เทคโนโลยีที่ ไดรับการถายทอดไปใชประโยชน เชน เพิ่ มรายได             

ลดคาใชจาย สรางมาตรฐาน) 

. 

  กลุม/ชุมชน     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(    ) 

ประธานชุมชน / ตัวแทนชุมชน 

หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
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บทที่ 2 

วิธกีารดำเนินโครงการ 

 

 โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อจัดทำระบบประชาสัมพันธออนไลน E-Book หมูบานเรือนไทยภาคกลาง 

เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง จำนวน 10 หลัง เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

วิจัย คือ แบบสอบถาม มีวิธีการดำเนินโครงการดังน้ี 

1. ศึกษาขอมลูและเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของดังน้ี ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรือนไทยภาค

กลาง 

2. สราง E-Book ระบบประชาสัมพันธออนไลน หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 

จังหวัดอางทอง 

3. การสังเคราะหขอมูล นำขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคเอกสารมาจัดระเบียบขอมูลใหเปนหมวดหมู เพื่อ

สะดวกในการไปใชวิเคราะหขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล โดยเนนการวิเคราะหขอมูลทางดานบานเรือนไทยภาคกลางและนำเสนอรายงาน

การศึกษาโดยใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

5. อภิปรายผล สรุปผล และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 3 

ผลการดำเนินโครงการ 

 

สรปุการดำเนินงานจัดทำ E-book หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

 

Link สำหรบัดู e-Book ออนไลนของเรือนไทยภาคกลาง ตำบลไผดำพัฒนา 

เรือนที่ 1 เรือนไทยใบเตย-ใบตอง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/01 

เรือนที่ 2 เรือนไทยฉิมกมล 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/02 

เรือนที่ 3 เรือนไทยพลูสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/03 
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เรือนที่ 4 เรือนไทยกระจายแสง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/04 

เรือนที่ 5 เรือนไทยพึง่สมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/05 

เรือนที่ 6 เรือนไทยผลแยม 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/06 

เรือนที่ 7 เรือนไทยกลิ่นบหุงา 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/07 
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เรือนที่ 8 เรือนไทยทองแพ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/08 

เรือนที่ 9 เรือนไทยรุงแจง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/09

  

เรือนที่ 10 เรือนไทยเอี่ยมสเุมธ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/10 
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บทที่ 4 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

 การดำเนินงานจัดทำ E-Book หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง ใช

เวลาจัดทำ 3 เดือน ซึ่งทำใหรายงานวิจัยไมทันเวลาที่กำหนด ทำใหทีมวิจัยตองขอขยายเวลาจัดทำวิจัยออกไป          

3 เดือน และตองถายทอด E-Book ใหชาวบานไดรับรูและทำความเขาใจดวย 

 ขอเสนอแนะ การทำวิจัยครั้งน้ี ทำใหเห็นประเด็นหัวขอที่นาสนใจในการทำวิจัยครั้งตอไปอกี ไดแก 

1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัด

อางทอง 

2. การศึกษาสภาพเสมือนจริง AR บานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

1. รายช่ือผูเขารับบริการ 

2. ตารางผลความพึงพอใจของการถายทอด 

3. เอกสารประกอบการอบรม/องคความรู 

4. เอกสารผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน 

5. รายงายผลการใชจายงบประมาณ 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชพี ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

1 นายปรีชา  พูลสมบัติ 5 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการครู  

2 นายเอนก  แหลมก่ีก่ำ 56 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

3 นายณัชชน  มากศรี 79/6 ม.6   ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

4 นางสาวรจิุราพร เกษมรตัน 59 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

5 นายพิทักษ  ทับไทย 174/2 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

6 นางสุทัตตา  ทองพูน 12/3 ม.4 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

7 นายวัฒน  มวงดิน ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

8 นางสาว สุรีรัตน สุขสฐาน 72/3  ม.6  ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

9 นายปราเวศ  อังลีรัตน ม.4 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

10 นางธิดารัตน  สุพรรณพิมพ 6/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

11 วรรณ  เจริญกิจดิลก ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

12 อานิตตยิา  พวงลูกอินทร  ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

13 ชนัญชิดา  กล่ินบัว ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

14 กมลวรรณ  มอญเกิดแกว ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

15 ชนิษฐา ทองประชุม ม.7 ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

16 นางสาวพยงค  แกวอราม 12/2 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

17 นายเกรียงไกร  พันธุกา 7 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

18 นางสาว ผกามาส เพ็ชรโต 74/36  ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

19 นายสุรพัฒ  นวนพะเนาว  85/2 ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

20 นายไสว เรียนลึก 6 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

21 นางนฤมล จุฑามาตรยยากร 10 ม.5 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

22 นางพัรญา  แสงฐวี ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชยัชาญ อางทอง คาขาย  

23 นายทองขาว  สนเทห  50/1 ม.8 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

24 นางสาว มาริน  เวทการ 62 ม.3 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

25 นายปวน  อินทรสุก ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

26 นางสาว ไพริน  พึ่งสมศักดิ์ 151/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

27 นางสำราญ  เอ่ียมสอาด ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

28 นางสาวสมสุนีย เขียนงาม 153/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

29 นายชัยวิทย  สุรวัชปรวงศ  43/1 ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

30 นายสุทิน เปรมปรี 25/1 ม.2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

31 นางสาววรรณภา ฟองชน 39 ม.7 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

32 นางสาวผกามาส เพ็ชรโต 64 ม.6 ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

33 นางวรนุช  พึ่งสมศักดิ์ 77/2 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  
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ลำดับ

ที่ 

ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชพี ผลิตผล/

ผลิตภัณฑ 

34 นายวินัย  แกวประสิทธื 48/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

35 นายสำเริง  กมลฉีก ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

36 นางเคียง  ศุภบัญ 42 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

37 นายสถิต  ผุดฝอง 31 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

38 นายจำลอง ภูทรัพย 28 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

39 นางสมนึก  สนสำราญ 22/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

40 นางโสภี  ฉิมพลี  23 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

41 นายทองอยู  ลาภเวช 14/1 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

42 นายบุญรวม วิสาระเกตุ  11 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

43 นายกีรติ  กรผลึก 8/2 ม.6 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

44 นางสุรินทร  นาคหัวเพ็ชร 160/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

45 นางมยุรีย  พึ่งสังวรณ 160 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

46 นายเสนห  อินมงคล 153 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

47 นางบุญช ู พุมพวง 151/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

48 นางอำพร  กมลฉ่ำ 147/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

49 นายชัยรัตน  สมบุญนาค 147 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

50 นายสาธิต  ผองพันธุงาม 145/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

51 นางประเชิญ  เฉียบแหลม 143 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

52 นายสุรินทร  พวงสายหยุด 133 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

53 นางสาวน้ำฝน  พงษรักษา 132 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

54 นางเรณู  วงษคลอย 126 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

55 นางทองอยู  สุขดี 123/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

56 นายประเทือง  ทองสุข 110 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

57 นางคำนึง  แกวอราม 108/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

58 นางสาวสุนทร  ออนละออ 121/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

59 นายสมเจต  มีจันทรมาก 107/2 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

60 นางสาวทสี  เรียนงาม 116 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

61 นางสาวสมฟอง กรผลึก 112/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

62 นายการุญ  ธารีรักษ 96/1 ไผดำพฒันา วิเศษชยัชาญ อางทอง ทำนา  

63 นางกมลพร  เนียมสดใส  101/2 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

64 นางโยมพัตน  โพธ์ิกรีน 36/1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

65 นายเฉลา  มีจันทรมาก 107/1 ม.1 ไผดำพฒันา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  

66 นางประนอม  คงมัน 103/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำนา  

67 นางสุพิน  ผุดผอง 92/1 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง ทำสวน  

68 นางสาว สมวงค สันทัด 91 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง คาขาย  

69 นายประสิทธ์ิ  อีมสมภาร 77 ม.1 ไผดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง รับราชการ  
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ตารางผลความพึงพอใจการถายทอด 
 

สรุปแบบประเมินผลเม่ือจบการถายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ “การสัมมนาเพื่อทบทวนผลดำเนินงานและเตรียมความพรอม 

หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง) 

วันท่ี 22 กันยายน 2564 
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สรุปแบบประเมินผลเม่ือจบการถายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ “หมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง” 

วันท่ี 22 กันยายน 2564 
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ตารางเอกสารอบรม/องคความรู 

 

  Link สำหรับดู e-Book ออนไลนของเรือนไทยภาคกลาง ตำบลไผดำพัฒนา 

เรือนที่ 1 เรือนไทยใบเตย-ใบตอง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/01 

เรือนที่ 2 เรือนไทยฉิมกมล 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/02 

เรือนที่ 3 เรือนไทยพลูสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/03 
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เรือนที่ 4 เรือนไทยกระจายแสง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/04 

เรือนที่ 5 เรือนไทยพึง่สมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/05 

เรือนที่ 6 เรือนไทยผลแยม 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/06 

เรือนที่ 7 เรือนไทยกลิ่นบหุงา 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/07 
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เรือนที่ 8 เรือนไทยทองแพ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/08 

เรือนที่ 9 เรือนไทยรุงแจง 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/09

  

เรือนที่ 10 เรือนไทยเอี่ยมสเุมธ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/10 
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5. รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุร ี

2. โครงการหมูบานเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผดำพัฒนา จังหวัดอางทอง 

3. วงเงินที่ไดรับอนุมัติและงบประมาณที่ใชจายจริง ณ วันที่ 3 พ.ค. 2564 

ไดรับอนุมัติ 130,000.- บาท 

ใชจายไป 130,000.- บาท 

เหลือจาย          0.- บาท 

 

4. สถานการณดำเนินโครงการดำเนินโครงการหลงัแลวเสรจ็ และขอขยายเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม 

2564 

5. ผลการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม 

ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

งบประมาณท่ีใชไป 

(บาท) 

หนวยงานผูดำเนินการ 

5.1 ช่ือกิจกรรม จัดทำ E-Book 

1. คาจัดทำ E-Book 

 

101,000.- 

ส ำนั กพัฒ นาภาคนั ก ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมินนทบุรี 

ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ 

5.2 วิธีดำเนินโครงการ 

1. คาวิเคราะหขอมลู 

 

4,000.- 

 

อาจารย จริาณีย พันมูล 

5.3 ผลการดำเนินการ 

1. คาซื้อวัสดุสำนักงาน 

2. คาจดัทำรายงานวิจัย 

3. คาเขาเลมรายงานวิจัย 

 

4,000.- 

6,000.- 

200.- 

 

ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ 

 

5.4 ช่ือกิจกรรม ประสานงานกับชุมชน 

1. คาติดตอประสาน (โทรศัพท) 

2. คาถายเอกสารรายงานวิจัย 

 

500.- 

500.- 

 

ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ 
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6. การประเมนิลสำเร็จของโครงการ 

ประเมินผลโดย    หนวยงานผูดำเนินโครงการ 3 

     ผูรับบรกิาร 

     อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 

มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบับริการหรือไม   มี   ไมม ี

7. ปญหาและอปุสรรคการดำเนินโครงการ 

8. ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะ/ และประเด็นที่ตองติดตาม 

9. ผูรายงานผล 

ช่ือผูรายงาน นางภัทราวดี ศิริวรรณ ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบรุ ี

หมายเลขโทรศัพท/ โทรสาร 0-89920-6537  อีเมล pla012@windowslive.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


