




单击此处添加文字标题

价值

วัตถุประสงค์โครงการ

(๑) ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนในการปฏิบัติตนบนวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) โดยมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความ

ตระหนักถึงความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรียนรู้

ที่จะจัดการกับปัญหาและสามารถน าความรู้ไปเผยแพรแ่กบุ่คคลในครอบครัวและผู้สูงวัยในชุมชนได้

(๒) ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนในการท ากิจกรรมช่วยเหลอืชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงในการ

ดูแล ช่วยเหลือและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดแูลสุขภาพและสขุภาวะอนามัยที่ดแีก่ผู้สูงวัย

ในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากการติดเชือ้ไวรัสโควิด-๑๙

(๓) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ให้ช่วยเหลือดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน ลดช่องว่าง

ระหว่างวัยลดปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์เพือ่ให้เยาวชนและผู้สูงวัยเห็น

คุณค่าของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รว่มกันและถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่นสู่รุน่ 

(๔) สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" ในรูปแบบการ

ท างานเป็นทีมมีจิตอาสา รักการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมี

ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนของตนเอง โดยการร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามจากผู้สูงวัย สู่เยาวชนในชุมชน

https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/health/
https://www.sanook.com/covid-19/


รูปแบบการด าเนินงาน

HUGNT
Model

H

Harmony

• ความสามัคคี การรวมพลังกายใจร่วมกับสมาชิกเพ่ือท า
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ด้วยความพร้อมเพียงกันเพ่ือให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย

U

Unique

G 

Generous

N

Network

T 

Teamwork

• เอกลักษณ์ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม จากกลุ่มผู้สูงอายุสู่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

• ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ การแสดงความมีน้ าใจที่ดีต่อผู้อื่นโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มเยาวชนทมี
ฮักนครไทยและกลุ่มผู้สูงอายุที่มัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน
และกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันโดยไม่หวังผลตอบแทน 

• การสร้างเครือข่าย โดยการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันท ากิจกรรมภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพ
สิทธิ  เชื่อถือเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน เพ่ือประโยชน์ที่พึงเกิดแก่สังคม

• การท างานเป็นทีม เป็นการร่วมกันท างานของสมาชิกทุกคน โดยมี
การก าหนดเป้าหมายเดียวกันมีการวางแผนการท างานร่วมกันยอมรับความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันร่วมกัน 



กลุ่มเปา้หมายทีเ่ราตอ้งการท าความเขา้ใจ
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีการรวมตัวท ากิจกรรมร่วมกัน

จากสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ อะไรคอืสิง่ทีก่ลุม่เปา้หมายตอ้งตดัสนิใจท า 
- กลุ่มผู้สูงอายอุยากมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีท าร่วมกันในชุมชน และเป็น
การผ่อนคลายความตรึงเครียด

Empathy Map Canvas

ปัจจุบนักลุม่เปา้หมายก าลงัมองเหน็อะไรบา้ง 
- กลุ่มผู้สูงอายุมองเห็นสภาพแวดล้อมในชุมชนมีสถานท่ีรองรับการท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีการรวมตัวท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วยการท าจิตใจให้
สงบ สนุกสนาน และมีการออกก าลังกาย

เราไดย้นิกลุม่เปา้หมายพดูวา่อะไรบา้ง หรือจนิตนาการวา่กลุม่เปา้หมายนา่จะ
พูดอะไรออกมาในชวีติประจ าวนัหรอืเมือ่ท าการสมัภาษณ์
- ถ้ามีกิจกรรมท่ีแปลกใหม่มาท าร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งท่ีท าให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบนักลุม่เปา้หมายก าลงัท าอะไร มีพฤตกิรรมอยา่งไร
- ผู้สูงอายุก าลังรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมในชุมชน เช่น การสวดมนต์
ไหว้พระ การออกก าลังกาย และการร้องเพลงร าวง ท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

กลุ่มเปา้หมายก าลงัไดย้นิอะไรบา้งจากคนและสือ่รอบตวั
- การท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุท าให้ชุมชนมีความ
ครึกคร้ืนไม่เงียบเหงา ผู้สูงอายุมีความสุขเมื่อได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

กลุม่เปา้หมายคดิอะไร
และรูส้กึอยา่งไร

"Pain“ สิ่งท่ีท าให้เกิดความ
กลัว กังวล หรือเครียด คือ 
ปัญหาเร่ืองสุขภาพ และการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

"Gain" ความหวังต่อส่ิงที่
ต้องการ คือ การได้ดูแล
สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 
และป้องกันโรคโควิด-19



Persona Canvas
ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายบัญชา  คงหนองลาน
อายุ  63 ปี
อาชีพ  ท าไร่-ท านา-ท าสวน

สิ่งที่ชอบ /หรือสนใจ
การท าไร่นาสวนผสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน
- ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
- โรคปวดเข่าปวดขา

เป้าหมายในชีวิต
อยากเห็นลูกหลานมีความสุข 

และประสบความส าเร็จในชีวิต

ความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมาย
- มีความสงบสุขในบั้นปลายชีวิต
- อยู่อย่างพอเพียง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน

เราจะพบเจอคุณตาบัญชาได้จากทีใ่ดบ้าง
- บ้านพัก  
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุ่งตาเฆ้
- ชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองลาน



Problem Statement Canvas
Who - กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนและเยาวชน

What - การเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ

When – ปัญหาเริ่มขยายวงกล้างข้ึน วัยรุ่นไม่ให้ความส าคญักับผูสู้งอายุ

Where – ในชุมชนเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

How – สภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนไป การให้ความส าคัญซึ่งกันและกนัลดลง

Why - การขาดความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ 

USER:
กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 

หมู่บ้านหนองลานและ

น้ าพาย

NEED:
ต้องการลดปัญหาช่องว่างระหว่า

วัย การท ากิจกรรมร่วมกันกับ

ผู้อ่ืน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ

จิตใจของผู้สูงวัยในชุมชน

Insight:
เพราะอยากท ากิจกรรมร่วมกับ

ผู้สูงอายุ อยากให้ท่านมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรงมีความสุข และ

เกิดทักษะในการท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้



• กิจกรรมที่ ๑• กิจกรรมที่ ๖

• กิจกรรมที่ ๔

• กิจกรรมที่ ๕

• กิจกรรมที่ ๒

• กิจกรรมที่ ๓
งานที่สร้าง

ผลลัพธ์มาก

และใช้ความ

พยายามน้อย

งานที่สร้าง

ผลลัพธ์มาก

และใช้ความ

พยายามมาก

งานที่สร้าง

ผลลัพธ์น้อย

และใช้ความ

พยายามมาก

งานที่สร้าง

ผลลัพธ์น้อย

และใช้ความ

พยายามน้อย

Impact Effort Matrix
การด าเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามคัค"ี ในรูปแบบการท างานเป็นทีมจติ
อาสา ได้แก่
๑. กิจกรรม “ร้อยความรกั ถักทอใจ สายสายใยใหผู้ส้งูวยั” ออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรอืวัสดุที่มอียู่ในชุมชน
๒. กิจกรรมการส่งต่อความรู้สู่ผู้สูงวัย “ล้างมอืถกูวธิไีมม่เีชือ้โรค”
สอนล้างมืออย่างถูกวิธี ๗ ขั้นตอน
๓. กิจกรรม“บรกิารกายและจติ บนชวีติวถิใีหม ่ห่างไกลโรคา น าพา
คนชราอายยุนื” การออกก าลังกายพื้นฐานส าหรับผู้สูงวัย 
๔. กิจกรรม“ฮกันครไทย ใสใ่จวยัทอง ร้องเพลงพนิเลเล เฮฮาสไตลค์นนคร
ไทย” เป็นการบูรณาการน าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชมผ่านบทเพลงพินเลเล
๕. กิจกรรม“แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สู่วัฒนธรรมประเพณ ีของดเีมอืงนคร
ไทย” เป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุฝึกทักษะ
ให้แก่เยาวชนในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณขีองชาวนครไทย
๖. กิจกรรม“ฮักคนแก ่ดูแลอยา่งปลอดภยั คนนครไทยบท่ิง้กนั ฮั่นแนว้”
เป็นการจัดกลุ่มการติดตามดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการท างานอย่างต่อเนื่อง 



ผลส าเร็จและประโยชนข์องกลุม่เป้าหมายทีเ่กิดข้ึน

• สมาชิกทีมฮักนครไทยได้รับการพัฒนาตนเองสู่การเป็น “นักสร้างการเปลี่ยนแปลง” 

• ประสบการณ์ "การเรียนรู้จากการลงมือท า"  "การพัฒนาตนเองพร้อมกับการพัฒนาผู้อื่น" 

• "การเป็นส่วนหนึ่งของก้าวเล็ก ๆ ที่น าไปสู่การเติบโตของสังคมที่ยั่งยืน"

• มีทักษะความเป็นผู้น า ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการบริหารโครงการ ทักษะการท างานเป็นทีม 

ประโยชนต์อ่
ผู้เข้าร่วมโครงการ

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ให้ช่วยเหลือดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน ลดช่องว่างระหว่างวัย

ลดปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนและผู้สูงวัยเห็นคุณค่าของ

ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันและถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

• สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคค"ี ในรูปแบบการท างาน

เป็นทีมมีจิตอาสา รักการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วม

เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนของตนเอง 

ประโยชนต์อ่ชุมชน
และสังคม




