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โครงการพันธกิจสัมพันธแกปญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เปน

การศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงในพื้นที่ (Action Learning) เพื่อเขาใจ เขาถึง วิถีชีวิตชุมชน 

และยังเกิดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning Process) รวมไปถึง กระบวนการตั้ง

คำถามและการไตรตรองเพื ่อสะทอนความคิดและการรับฟง (Reflective Questioning and 

Listening) โดยการลงพื ้นที ่สำรวจ พูดคุยสอบถามปญหา ความตองการของชุมชุน และรวม

แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูนำชุมชน ซึ่งผูนำชุมชนมีความคิดเห็นสอดคลองกับแนวทางยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของครัวเรือนเปาหมายท่ีคณะกรรมดำเนินการไดวิเคราะหมาดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของคนชราที่อาศัยอยูเพียงลำพัง 

โดยเฉพาะในหมูบานเฟองฟานคร 5 ซ่ึงมีผูสูงอายุอยูเปนจำนวนมาก  

ประเด็นที่ 2 ตองการพื้นที่ทำกิจกรรมสวนกลางของหมูบานเฟองฟานคร 5 เนื่องจากใน

หมูบานนี้ยังไมมีพื้นที่สวนกลางเหมือนหมูบานอื่นๆ มีเพียงพื้นที่รกรางที่ถูกปลอยทิ้งไว ทำใหคนชรา

และเด็กเล็กภายในหมูบานไมมีพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมกลางแจง 

ประเด็นที ่ 3 ตองการชองทางติดตอ/สายดวน และวิธีการติดตอในกรณีฉุกเฉินสำหรับ

ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ เนื่องจากในปจจุบันการเดินทางไปโรงพยาบาลคอนขางลำบาก และการติดตอ

ขอรับบริการจากรถโรงพยาบาลยังคอนขางยาก 

ผลการดำเนินโครงการ พบวา ประชาชนมีพื้นที่สวนกลางของหมูบานที่ไดรับการพัฒนาข้ึน

สำหรับจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 1 แหง มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีไดรับการจัดข้ึนสำหรับผูสูงอายุ 

2 กิจกรรม และชองทางการการรับรู/แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของหมูบาน 1 ชองทาง ซึ่งสามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชุนใหมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 
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ซ รายงานโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน  

ในพ้ืนท่ีหมู 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

 

สารบัญรูป (ตอ) 

 

รูปท่ี     หนา 
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