
 
 

แผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน 
 
 

 แผนงานด้านครอบครัวที่ชุมชนก าหนดขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
ชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัวให้ดีขึ้น โดยก าหนดเป็นกิจกรรมในลักษณะการเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไข การส่งเสริมและ
พัฒนาที่ครอบครัวสามารถน าไปปรับใช้หรือเข้ามามีส่วนร่วมได้ และมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของครอบครัวและบริบทของชุมชน  

ความส าคัญของแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน 

 ใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไข การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัว  

 เปิดโอกาสให้ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนครอบครัวเข้มแข็งโดย

ชุมชน ตั้งแต่การก าหนด สืบค้นข้อมูล การวางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตามและรับ

ผลประโยชน์โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 

 ท าให้เกิดการน าข้อมูลครอบครัวในชุมชน เช่น ข้อมูลความเข้มแข็งของครอบครัว ข้อมูล จปฐ.

ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลวิจัยชุมชน เป็นต้น มาใช้ในการก าหนดแผน

ครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน 

 ท าให้ครอบครัวและชุมชนรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ครอบครัวในชุมชน  

 เพ่ือให้การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวมีเป้าหมายชัดเจน 
 

 

กระบวนการจัดท าแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างทีมคนท างานจัดท าแผนครอบครัว 
(มีตัวแทนจากทั้ง ศพค./แกนน าชุมชน/อปท./ตัวแทน คค.) 

ประชุมทีมคนท างานและตัวแทนชุมชนเป้าหมาย 
เพ่ือท าความเข้าใจมีแนวทางและทิศทางการด าเนินการร่วมกัน 
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ส ารวจข้อมูลครอบครัว 
 - ทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชน (จปฐ.,ข้อมูลด้านสุขภาพ,แบบประเมิน
ความเข้มแข็งของครอบครัว,ข้อมูลอ่ืนที่ได้จัดเก็บไว้ในชุมชน) 
 - วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหา
ครอบครัวในชุมชน 
 - ล าดับความส าคัญของปัญหาที่พบ โดยควรมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา อปท. ความต้องการของชุมชน และความเร่งด่วนของปัญหา 
 

คืนข้อมูลให้ชุมชน  
 - น าปัญหาที่ได้ล าดับความส าคัญแล้วน าเสนอให้ประชาชน 
ในพื้นที่ทราบโดยการประชาคมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 - จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน 
หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายในการประชาคม ควรมีตัวแทนครอบครัวเข้าร่วมด้วย 
 

จัดท าแผนครอบครัวเข้มแข็ง 
 - ทีมคนท างานร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ได้ล าดับ
ความส าคัญไว้ เพื่อจะได้วางแผนการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับเป้าหมายนั้นๆ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการ กิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งอาจจะมีระยะสั้น ระยะยาว แล้วแต่ความเร่งด่วนของปัญหานั้นๆ 

- จัดท าเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อจัดท าโครงการ / กิจกรรม  
- การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 

การถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ 
เพื่อน าบทเรียนรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานของโครงการต่อไป เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชน บทเรียนที่ถอดจะเป็นความรู้ใหม่ท่ีเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ต่อไป 
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การผลักดันแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชนสู่แผน อบต. 
มีความส าคญมมา จะทำ าห้เก ดคความัญงยั น ารำ ายานหนอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนสามารถ 
ขอรับสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิ 

- สปสช. 
- พมจ. 
- กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ

สังคมจังหวัด 
- กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด 
- แหล่งทุนอื่นๆ 
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ตัวอย่างการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
   

1. ชื่อโครงการ (ระบุชื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและเป้าหมายที่ต้องการแก้ไข) 
2. ปีงบประมาณ   
3. เป็นโครงการตามแผนงาน (ระบุชื่อแผนงานอันเป็นที่มาของโครงการ เช่น แผนการเฝ้าระวัง แผนการ

ป้องกัน แผนการแก้ไข หรือแผนการส่งเสริม) 
4. หลักการและเหตุผล (ย่อหน้าแรกให้เขียนความเป็นมาของชุมชนที่เชื่อมโยงที่บอกถึงสภาพทั่วไป และใน

ย่อหน้าสุดท้ายบอกถึงเหตุผล สภาพปัญหาหรือความจ าเป็นอะไร ที่ต้องท าโครงการขึ้นมา) 
5. วัตถุประสงค์โครงการ (เขียนบอกวัตถุประสงค์ของการท าโครงการครั้งนี้ขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงกับเหตุผล 

สภาพปัญหาหรือความจ าเป็นที่ยกอ้างไว้ในข้อที่ 1 โดยทั่วไปวัตถุประสงค์จะบอกถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือความต้องการที่จะพัฒนาอะไรในโครงการนี้  และเขียนเฉพาะในสิ่งที่เราสามารถท าได้ใน
โครงการนี้เท่านั้น) 

6. พื้นที่ด าเนินการ (ระบุว่าเป็นพื้นที่ท างานอยู่ระดับใด เช่น ชุมชน/ หมู่บ้าน/ ต าบล/ อ าเภอ) 
7. กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มคน/ผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการ และระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมาย) 
8. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ (เขียนขั้นตอนการด าเนินงานและบอกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อน

เขียนโครงการ  จนกระทั้งเสร็จสิ้นโครงการ เช่น 1.มีการประชุมหารือกับใครก่อนการเขียนโครงการบ้าง 
2 มีการร่างโครงการและแผนงาน  3.ประชุมน าเสนอ/ปรับร่างโครงการ แผนงานและงบประมาณ 4.
น าเสนอโครงการ 5.ด าเนินการตามแผนงาน ฯลฯ) 

9. แผนงานกิจกรรม (เขียนแผนงานกิจกรรมเรียงตามล าดับการเกิดกิจกรรมก่อน-หลัง) 
10. งบประมาณ (ระบุจ านวนและที่มาของงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินโครงการ พร้อม

แหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น) 
11.  การบริหารจัดการโครงการ (เขียนแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการของเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการและความเชื่อมโยงกับคณะท างานที่บริหารโครงการ และการแบ่งบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบรวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อโครงการและการสนับสนุนจากภาคี) 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ    
12.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นโครงการให้เขียน

แยกเป็นเชิงปริมาณ คือ บอกว่าจะเกิดอะไรเป็นจ านวน และเชิงคุณภาพ คือการเขียนอธิบายสิ่ง
ที่เกิดเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการให้เกิด) 

13.  ระบบการติดตามประเมินผลโครงการ (เขียนบอกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายหลังการท าโครงการแล้วเสร็จ 

 
******************************** 

 

การเขยีนโครงการแผนครอบครัวเข้มแขง็โดยชุมชน 
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ตัวอย่างแผนครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน ปี 2554 
(/ ) แผนเฝ้าระวัง 

ขั้นการจัดท าแผน ขั้นการติดตาม/ประเมินผลแผน 
แผน/

กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินการ 

ประเภทของ
แผน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ผลที่เกิดขึ้น การติดตามและประเมินผล 

สั้น
 

กล
าง

 

ยา
ว เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 
1. แม่บ้าน
อาสาเฝ้า
ระวังภัยยา
เสพติด 

1.เพื่อรวมกลุ่ม
แม่บ้านฝึก
อาชีพเสริม 
2.เพื่อรวมกลุ่ม
แม่บ้านอาสา
เฝ้าระวังภัย
จากยาเสพติด 

เป็นการระดม
กลุ่มแม่บ้านมา
ฝึกอาชีพเสริม
และกระตุ้นให้
เกิดจิตอาสา
มาร่วมเฝ้าระวัง
ภัยจากปัญหา
ยาเสพติด 

/   20,000 บาท คณะท างาน
กลุ่มแม่บ้าน 

1.จ านวน
สมาชิกกลุ่ม
อาชีพที่
เพิ่มขึ้นใน
รอบ 3 เดือน 
2.จ านวน
อาสาสมัคร
เฝ้าระวังภัยฯ 
ที่เพิ่มขึ้นใน
รอบ 3 เดือน 

1.ความเอา
ใจใส่ดูแล
สมาชิกใน
ครอบครัว
เพิ่มมากขึ้น 
เมื่อ
เปรียบเทียบ
กับพฤติกรรม
ที่ผ่านในรอบ 
3 เดือน 

1. จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 
ในรอบ 3 เดือน 
2.จ านวนคดีเยาวชนที่เสพ
ยาเสพติดลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 ในรอบ 3 เดือน 
3.จ านวนวันที่สมาชิกท า
กิจกรรมร่วมกันมีเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่าน
มา 

กิจกรรมที่ 
2.......... 

          

หมายเหต ุ
1.ผลที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณ หมายถึงผลงาน/ผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากกจิกรรม/โครงการที่ได้จัดท าขึ้น และสามารถนับเปน็จ านวนชิ้น จ านวนอันได้อยา่งชัดเจน 
2.ผลที่เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ หมายถึง ผลงาน/ผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากกจิกรรม/โครงการที่ได้จัดท าขึ้น สามารถสังเกตได้ รับรู้ได้ ซ่ึงอาจจะนับได้หรือนับไม่ได้  

ตัวอย่างแผนพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน ปี 2554 
(/ ) แผนป้องกัน 

ขั้นการจัดท าแผน ขั้นการติดตาม/ประเมินผลแผน 
แผน/

กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ด าเนินการ 

ประเภทของ
แผน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก 

ผลที่เกิดขึ้น การติดตามและประเมินผล 

สั้น
 

ปา
นก

ลา
ง 

ยา
ว 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 
1. กลุ่ม
กีฬาเพื่อ
ต้านยาเสพ
ติด 

1.เพื่อให้
เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
2.เพื่อให้
เยาวชนมี
สุขภาพกาย 
จิตแข็งแรง 
3.เพื่อให้
เยาวชนได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้
ชีวิตที่ถูกต้อง
ระหว่างกัน 

1.สรรหาแกน
น าเยาวชนที่มี
ทักษะ
ความสามารถ
ในการเล่นกีฬา
มาเป็นแกนน า
ในการจัดตั้ง
กลุ่มกีฬา 
2.เปิดรับสมัคร
เยาวชนเข้ามา
เป็นสมาชิก
กลุ่มกีฬา 
3.จัดหา
สถานที่ส าหรับ
ให้เยาวชนได้
ท ากิจกรรม
ด้านกีฬา
ร่วมกัน 

/   20,000 
บาท 

คณะท างาน
ส่งเสริมกีฬา
และ
นันทนาการ
ประจ า
หมู่บ้าน 

1.สามารถ
สร้างแกนน า
ด้านกีฬาได้ไม่
น้อยกว่า 5 คน 
2. เยาวชนใน
หมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาไม่
น้อยกว่า รอ้ย
ละ 70 
3.มีสถานที่
ส าหรับการเล่น
กีฬาอยา่งน้อย 
1 แห่ง 

1.เยาวชนมี
การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
เป็นคนที่มี
น้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้จกั
ให้อภัย และมี
พฤติกรรมใน
การปองดอง
กับเพื่อน/
ผู้อื่นมากขึ้น 
2.เยาวชนลด
พฤติกรรมใน
การมั่วสุมกบั
เร่ืองอบายมุข
อย่างเห็นได้
ชัดเจน 

1.มีจ านวนแกนน าเยาวชน
อย่างน้อย 5 คน 
2.มีเยาวชนเข้ามาเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
70 
3. มีสถานที่เล่นกีฬาอย่าง
น้อย 1 แห่ง 
4.มีเยาวชนที่ลด ละ เลิก 
อบายมขุอยา่งน้อย ร้อยละ 
50 ของเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
5. จ านวนความขัดแย้ง
ระหว่างวยัรุ่นลดลง อยา่ง
น้อย ร้อยละ 30 

กิจกรรมที่ 
2.......... 
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ตัวอย่างโครงการ 

ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ชื่อโครงการ  : การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม  เป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาคนและสังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการ
อบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิก
ครอบครัว  เพ่ือให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่         
ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทชชาติ 

ช่วงโลกาภิวัตน์เริ่มตั้งแต่ พ.ช. ๒๕๓๓ มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญ       
กับเงินตราเป็นตัวตั้ง  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว  ครอบครัวไทย       
มีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ  สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง      
ไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้     
จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข             
ติดยาเสพติด ไม่สนใจชึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น             
มีเพชสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น  
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มี             
ความอบอุ่นเข้มแข็ง  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๒.๑ เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว   
๒.๒ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
๒.๓ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ 

สามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก)  และปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี   
 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓. เป้าหมายโครงการ  
สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก      

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
  ๔.๑ ผลผลิต : สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่  
ความรู้เรื่องความส าคัญของครอบครัวและได้ท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 
  ๔.๒  ผลลัพธิ์ : สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว     
มีการแสดงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดี มีการสื่อสารและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น     
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๕. แผนการด าเนินงานตามโครงการ 

                 กิจกรรมที่ ๑  จัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 
                                  ฐานที่ ๑ ส าหรับพ่อแม่ เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาค
ระหว่าง   หญิงชายในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่าง
สมาชิกครอบครัว สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ สร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว และการใช้หลักธรรม(คุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ) ในการด าเนินชีวิตครอบครัว การป้องกันปัญหาที่  
จะเกิดขึ้นกับครอบครัว เช่น การมีเพชสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรของลูกวัยรุ่น โรคเอดส์และ 
โรคทางเพชสัมพันธ์ ยาเสพติด แก๊งเด็กซิ่ง การยกพวกตีกัน และการติดเกมส์ เป็นต้น 
                                 ฐานที่ ๒  ส าหรับลูกวัยรุ่น เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย การสอนเรื่องคุณค่าและชักดิ์ชรีความเป็นมนุษย์ การสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของลูกต่อพ่อและแม่ ความรับผิดชอบในการชึกษาเล่าเรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและการมีพัฒนาการ
ตามวัย  อันสมควร การสอนให้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงรักนวลสงวนตัว สอนเด็กผู้ชายให้รู้จักความอดทนอดกลั้น
และเห็นคุณค่าของผู้หญิง การสอนให้รู้ถึงปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง และผลกระทบ  การอบรมหลักธรรมะและ
หลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
                                 ฐานที่ ๓ ส าหรับเด็กอายุ  ๙-๑๒ ปี เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะนิสัย      
อันพึงประสงค์ของคนดี  ความซื่อสัตย์สุจริต การเชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ การรู้จักหน้าที่           
ความรับผิดชอบของลูกต่อพ่อและแม่ ความรับผิดชอบในการชึกษาเล่าเรียน การมีพฤติกรรมที่ดีงามและ 
การมีพัฒนาการตาม วัยอันสมควร การขยันหมั่นเพียร การเป็นคนกตัญญูรู้คุณ การใช้ค าพูดที่สุภาพเหมาะสม 
การสอนเรื่องคุณค่า และชักดิ์ชรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น  

                 กิจกรรมที่ ๒  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว         
เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้ เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน กิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดเวทีพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆ์มาแสดงธรรม    
การท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น วาดรูป ท าอาหาร ท าความสะอาดชุมชน/วัด และการรับประทานอาหารร่วมกัน 
เป็นต้น                

๖.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ๖.๑ สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม รู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหาของครอบครัวที่อาจเกิดข้ึน 
         ๖.๒ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิ ดความรัก      
ความเข้าใจและความผูกพ ันระหว ่างพ่อแม่ล ูก  ม ีการสื ่อสารที ่ด ีระหว ่างสมาช ิกในครอบคร ัว         
และมีการใช้หลักธรรม (คุณธรรม จริยธรรม) ในการด าเนินชีวิตครอบครัว 
                 ๖.๓ ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
บทบาท หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลในครอบครัว 
                 ๖.๔ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ 
พฤติกรรมทางเพช เป็นต้น สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
                 ๖.๕ ครอบครัวที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นต้นแบบทางสังคมและน าไปขยายผลต่อไป 

********************* 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

๑. หลักการและเหตุผล 

วัยรุ่น  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ๙ – ๑๙ ปี  เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว    

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ มีพัฒนาการ    

ทางร่างกายโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพชจนมีวุฒิภาวะทางเพชอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้าน

จิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเชรษฐกิจ สังคม โดยเปลี่ยน

จากการพ่ึงพาครอบครัวมาเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมาย    

ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีท างาน  เยาวชนมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หากกระท าผิดต้องขึ้นชาล

ผู้ใหญ่ เป็นต้น ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์  และจิตใจ พบว่าวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้  อยากเห็น และ         

อยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน  

 ดังนั้น วัยรุ่นเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตนเอง รวมถึงขาดทักษะชีวิต 

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) ในด้านต่างๆ  เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และ      

ใช้สารเสพติด มีเพชสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยง

ดังกล่าว เป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่น โดยเฉพาะเพชหญิง  ได้แก่ การท าแท้ง การคลอด การติดเชื้อ HIV     

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้    

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่อง (๑) บทบาททางเพชที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชายเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

อย่างสมดุล  (๒)  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพช เช่น พัฒนาการทางเพชตามวัย  การรักษาสัมพันธภาพ

กับเพ่ือนเพชเดียวกันและต่างเพช การตัดสินใจและไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพช 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑. สร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง      

ในสังคม  พัฒนาการทางเพช  การจัดการอารมณ์  สัมพันธภาพทางเพช  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพชของวัยรุ่น   

การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น  

  ๒. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่

เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง ๑๒ - ๑๙ ปี ในชุมชน  

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ - ๒ วัน 

 



10 
 

๕. รูปแบบด าเนินการ 

  ๑. จัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแบบล้อมวงคุยกัน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่ 

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งน่าจะมีจ านวนไม่มากนัก เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 ๒. สื่อและวิธีการ ได้แก่ บัตรค าถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความเห็นว่า ควรปฏิบัติ

ตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ  

๖. วิธีด าเนินการ 

  ๑. ผู้น าสันทนาการ เป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลาย

พฤติกรรมอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ และสร้างความสนุกสนาน เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเองสั้นๆ การ

ปรบมือสร้างความพร้อมเพรียง การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน สลับกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  ๒. ผู้น ากระบวนการ โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

 แบ่งกลุ่มจ านวนเท่าๆ กัน ผู้น ากระบวนการแจกบัตรค าถาม ให้สมาชิกในกลุ่ม     

แสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้  

 ๒.๑ บทบาททางเพศที่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย  

                       ตัวอย่างค าถาม - ค าอธิบาย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ค าถาม : “น้องๆ คิดอย่างไรกับค าพูดที่ว่า เราสามารถสืบพันธุ์ได้ก็ต่อเมื่อ  ฝ่ายชายมีอสุจิ ฝ่ายหญิงมี
ประจ าเดือน” 
ค าอธิบาย : การสืบพันธุ์นั้น หมายถึง การที่อสุจิผสมกับไข่ โดยมุ่งหวังให้เกิดทายาท แต่การมีเพชสัมพันธ์เป็น
สัมผัสที่มีเหตุทางอารมณ์ ซึ่งอาจเป็นไป    ในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ดังนั้น ควรคิดอย่างรอบคอบถึงเหตุผล
ทั้งของเรา และคู่ของเราเมื่อจะมีเพชสัมพันธ์ อย่าให้อีกฝ่ายมาบังคับ และถ้าพร้อมจะมีเพชสัมพันธ์อย่าลืม
ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัย 
ค าถาม : “เมื่อเริม่เข้าสู่วัยหนุ่ม – สาว เป็นรอยต่อของการเปลีย่นแปลง   น้อง ๆ คิดว่า ร่างกายของเรามีการเปลีย่นแปลง

อะไรบ้าง” 

ค าอธิบาย : เมื่อเราเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือ วัยหนุ่มสาว ร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สูงขึ้ น 
แข็งแรงขึ้น น้ าหนักขึ้น มีสิว ขนขึ้น มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก อารมณ์แปรปรวน ในเด็กหญิงจะมีส่วนเว้า ส่วนโค้ง 
หน้าอกโต มีประจ าเดือน ในเด็กชายจะมีกล้ามเนื้อโตขึ้น มีอวัยวะเพชที่ยาวและใหญ่ขึ้น เสียงแตกและทุ้ม ลึก 
อารมณ์แปรปรวน อาจจะรวมถึงหงุดหงิด สับสน กังวล และมีความรู้สึกทางเพช เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นเป็นปกติเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  
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๒.๒ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ   

ตัวอย่างค าถาม - ค าอธิบาย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  นอกจากใช้บัตรค าแล้ว ผู้น ากระบวนการอาจใช้สื่ออ่ืน ๆ เช่น ภาพจากโฆษณา    ละคร

โทรทัชน์ เป็นสื่อน าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น 

ผู้น ากระบวนการกล่าวสรุปในช่วงท้ายถึงการเรียนรู้ร่วมกันว่า  

                     “ ร่างกายของเราเมื่อก าลังเข้าสู่วัยรุ่นนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนามัย  

เจริญพันธุ์ เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็สามารถสืบพันธุ์ได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน เช่น มีสิวขึ้น ความสูง

และน้ าหนักที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ 

วัยรุ่นจะให้ความสนใจเรื่องเพช อยากเป็นที่รักท่ีสนใจของคนท่ีตนเองสนใจ วิธีที่ดีที่สุดที่จะเตรียมตัวกับการ

เปลี่ยนแปลงนี้ คือการเรียนรู้ เข้าใจและปรับตัว ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องปกติ” 

 

 

ค าถาม : “การพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเตอร์เนต พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเสี่ยงไหม” 

ค าอธิบาย : การคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเตอร์เนตมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีเพชสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 

โดยเฉพาะถ้ามีการแลกเบอร์โทรชัพท์ ที่อยู่ หรือนัดพบกันตามล าพัง เพราะคนแปลกหน้าที่ติดต่ออาจไม่ใช่ 

คนดีอย่างที่คิด อาจหวังที่จะหลอกลวงหรือคิดไม่ดีกับเรา หากเห็นว่าจ าเป็นต้องนัดเจอกัน ควรรอจนรู้จักกัน 

ให้มากขึ้น หากตัดสินใจนัดพบกันควรเป็นที่สาธารณะ และไม่ควรไปคนเดียว  

ค าถาม : “ถ้าอีกฝ่ายขอให้ไปอยู่ในที่ส่วนตัว ลับตาคน สองต่อสอง น้องๆ จะพูดว่าอย่างไร” 

ค าอธิบาย : ลองชวนเขาท ากิจกรรมอ่ืนร่วมกับเพ่ือนหรือครอบครัวของเรา หรืออาจบอกตรง ๆ ว่าไม่อยากไป 

ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถท าได้ ทั้งนี้ต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วย 

ค าถาม : “ถ้าแฟนชวนไปท่ีบ้าน แล้วชวนให้นอนค้างที่บ้าน น้องๆ จะท าอย่างไร” 

ค าอธิบาย : การไปนอนค้างบ้านแฟนนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเพชสัมพันธ์กันเสมอไป แต่การอยู่ 

ใกล้ชิดกันอย่างนั้น โอกาสที่อารมณ์จะพาไปสู่การมีเพชสัมพันธ์ก็มีสูงมาก ถ้าไม่พร้อมควรบอกแฟนอย่าง 

ตรงไปตรงมา หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรชวนเพื่อนๆ ให้อยู่กันหลายๆคน และถ้าเกิดมีเพชสัมพันธ์ 

ขึ้นมาจริง ๆ ต้องม่ันใจว่าเป็นเพชสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและใช้ถุงยางอนามัย 

ค าถาม : “ถ้าแฟนไม่ใช้ถุงยางอนามัย จะท าอย่างไร” 

ค าอธิบาย : อย่างแรกควรคิดว่าเราพร้อมหรือยังที่จะรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่จะตามมา ซึ่งอาจจะ 

เกิดการตั้งครรภ์ หรือการเกิดการติดโรคทางเพชสัมพันธ์ ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมควรบอกแฟนไปตรงๆ ไม่ต้อง 

กลัวว่าเขาจะชอบเราน้อยลง เพราะถ้าเขารักเราจริง เขาจะต้องเข้าใจเหตุผลของเรา  
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 การประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพช เป็นทักษะชีวิตที่แต่ละคนควรจะ

ประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสบายใจ ความพร้อม และความสามารถใน

การรับผิดชอบของแต่ละคนที่สามารถรองรับผลที่ตามมา 

 การต่อรองเป็นทักษะที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ สถานการณ์ ถ้าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพียงพอแล้วจะช่วยให้เราสามารถบรรลุความส าเร็จทั้งเรื่องการเรียน การท างาน และเรื่องส่วนตัว และการมี

ทักษะการต่อรองที่ดี จ าเป็นต้องมีการสื่อสารบนรากฐานของเหตุและผล และทั้งสองฝ่ายต้องสบายใจด้วยกัน 

หากต้องการมีทักษะการต่อรองที่มีประสิทธิผลส าเร็จ ก็ต้องหมั่นฝึกฝน” 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะและภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ   

เรื่องเพช 

  เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยง

ต่อการด ารงชีวิต 

 
********************* 
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ชื่อโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย      
มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาได้ขยายวงกว้างและมีระดับของความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ      
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก ตัวเลขการให้บริการของชูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ประจ าจังหวัด ๒๙๗ แห่ง เมื่อปี ๒๕๕๐ มีเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ถูกกระท าความรุนแรงเข้ารับ
บริการ จ านวน ๑๙,๐๖๘  ราย และจากสถิติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 
๒๕๕๑ มีผู้หญิงที่ถูกท าร้ายร่างกาย เข้าแจ้งความ จ านวน ๑๘,๑๙๑ ราย ส าหรับมูลนิธิเพ่ือนหญิงได้ระบุว่า              
มีผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงมาขอรับค าปรึกษาปีละประมาณ ๑,๕๐๐ ราย โดยร้อยละ ๘๐ เป็นปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว     
  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และ 
ทางเพช เช่น การท าร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าท าให้เจ็บช้ าน้ าใจ การควบคุม
กักขัง การข่มขืนกระท าช าเรา และการกระท าอนาจาร เป็นต้น ซึ่ งผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมักเป็น
บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัว ส่วนผู้ถูกกระท าเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเด็ก สังคมมองว่าปัญหา     
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่ญาติพ่ีน้องและผู้ใกล้ชิดไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ ท าให้ผู้หญิง  
ตกอยู่ในภาวะยากล าบากและไม่กล้าบอกเล่าให้ใครฟัง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย หรือจ าต้อง ยอมถูก
กระท า เนื่องจากเป็นห่วงลูกและต้องพ่ึงพิงทางเชรษฐกิจจากผู้ชาย ส าหรับสาเหตุของการกระท าความรุนแรง
เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่าง ๆ 
และ  ที่ส าคัญคือค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้น าครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก 
มีสิทธิดุด่า ทุบตี  ท าร้าย หรือบังคับให้มีเพชสัมพันธ์ตามความต้องการ เป็นต้น 
      ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และไม่ใช่เรื่อง
ส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว        
พ.ช. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความรุนแรง และลงโทษ/
เยียวยา/ฟ้ืนฟูผู้กระท าความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และ     
เฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน   

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ช. ๒๕๕๐ 
  ๒.  เพ่ือให้บุคคลในครอบครัว ผู้น าชุมชน ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ อาสาสมัคร และ
ประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ช. ๒๕๕๐   
  ๓.  เพ่ือให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ปัญหาในพ้ืนที ่
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๓. เป้าหมายโครงการ  
 ๓.๑  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น  
 ๓.๒  ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ  อาสาสมัคร และกลุ่มสตรีในพ้ืนที่  
 ๓.๓  สมาชิกครอบครัว     
 ๓.๔ ประชาชนทั่วไป 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
  ๔.๑ ผลผลิต  
                     (๑) จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นในเรื่อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ช. ๒๕๕๐ โทษทัณฑ์และความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
                     (๒) จัดเวทีระดับชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  
 (๓) จัดเวทีเรียนรู้ให้กับสมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เพ่ือลดความรุนแรงใน
ครอบครัว   
         (๔) หาครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรง และเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๔.๒ ผลลัพธ์ 
                     (๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญ
ของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และพร้อมให้การส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ 
                     (๒) ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาความรุนแรง  
ที่เกิดขึ้นในชุมชน รู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย และร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา  
 (๓) สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้ชายมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว รับทราบถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย และลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 
         (๔) เกิดครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม 

๕. แผนการด าเนินงานตามโครงการ 
            กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นในเรื่อง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ช. ๒๕๕๐ โทษทัณฑ์และความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย รวมทั้งสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมที่ ๒  จัดเวทีระดับชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  
 กิจกรรมที่ ๓  จัดเวทีเรียนรู้ให้กับสมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เพ่ือลดความรุนแรงใน
ครอบครัว   
 กิจกรรมที่ ๔  หาครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรง และเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี  
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๖.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๖.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และให้การส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงในพ้ืนที ่

             ๖.๒ ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน และร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา  

           ๖.๓ สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้ชายมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ความรุนแรงใน

ครอบครัว รับทราบถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย และลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว 

  ๖.๔ เกิดครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม 
 

********************* 
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ชื่อโครงการ : การส ารวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตราย ต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน เป็นภารกิจที่

ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของชุมชน ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของเด็ก เยาวชน และ

เครือข่ายครอบครัว ชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จึงเป็นกลไกที่จะท าหน้าที่เชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเยาวชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการจัด

กิจกรรมระดมสมองเพ่ือส ารวจพื้นที่สร้างสรรค์และพ้ืนที่อันตรายในชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีการวางแผนในการ

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการคุ้มครองครอบครัว  

๒. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่ชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ช่วยเหลือและ

คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

 ๒. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท างานของชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 ๓. เพ่ือให้ท้องถิ่นมีข้อมูลในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการคุ้มครองครอบครัว 

๓. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

   กลุ่มเป้าหมาย  :  เด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ชูนย์กลางในชุมชน 

     ผู้ร่วมด าเนินการ :  คณะท างาน ชพค. 

                     :  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

      :  เครือข่ายชุมชน เช่น กลุ่มผู้น า อปท. อาสาสมัคร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   

                     :  เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายครอบครัว  

                                         :  ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  

๔. กลวิธีในการด าเนินกิจกรรม 

 การจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับผู้เกี่ยวข้อง 

ในชุมชน เรื่องพ้ืนที่สร้างสรรค์และพ้ืนที่อันตรายในชุมชน  

 ๑. ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว วาดภาพสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เค้ารู้สึกว่าปลอดภัย 

และไม่ปลอดภัย ในมุมมองของตนเอง  

 ๒. น าเสนอ และช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งในส่วนของเครือข่ายชุมชน เครือข่าย

ครอบครัว โรงเรียน และบุคคลทั่วไป 

๓. สรุปเป็นผลการส ารวจพ้ืนที่สร้างสรรค์ พ้ืนที่อันตรายต่อครอบครัวในชุมชน  

 ๔. ชุมชนมีแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมครอบครัวให้ได้รับการพัฒนาในทาง      

ที่เหมาะสม 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  วัน 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

 ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของ ชพค. ในการท างานเฝ้าระวังและคุ้มครอง

ครอบครัว  

 ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่ชุมชน ในการ  

เฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครองครอบครัวให้อยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

๓. สามารถสร้างเครือข่ายในการท างานด้านการเฝ้าระวัง คุ้มครองครอบครัว ให้กับชูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน  

๔. มีข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน และสามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่ได้ 

๗. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

 เพ่ือให้เกิดผลสูงสุด ควรน าข้อสรุป/ ความคิด ที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ไปจัดท าแผนงาน

โครงการเพ่ือใช้ในชุมชนต่อไป  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของชุมชน 

 

********************* 
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ชื่อโครงการ :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันพบว่าปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กตกเป็นเหยื่อของการ

ถูกกระท าความรุนแรง  สามีท าร้ายร่างกายภรรยา  หรือภรรยาท าร้ายร่างกายสามี  การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่

อย่างผิดวิธี  การถูกล่วงละเมิดทางเพชโดยบุคคลภายในครอบครัว  หรืออีกหลายสาเหตุที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ  

ทั้ง  โทรทัชน์  หนังสือพิมพ์  เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งนี้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม  และในแต่ละครั้งล้วนมีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย  ทั้งปัญหาเชรษฐกิจ ปัญหาสังคม 

การอบรมเลี้ยงดู  และการใช้สุรา  ยาเสพติด  รวมถึงปัญหาการปล่อยปละละเลยของผู้ปกครอง จากการที่ความ

รุนแรงนั้นเกิดจากคนใกล้ชิดท าให้การเข้าไปสอดส่องดูแล ช่วยเหลือเป็นไปได้ยาก เมื่อผู้กระท ามักเป็นคนที่อยู่

ในครอบครัวหรือได้รับความไว้วางใจจากครอบครัว  จึงท าให้ผู้ถูกกระท าต้องอยู่ในวงจรการถูกท าร้าย และไม่

กล้าปฏิเสธหรือเกิดความสับสนหากจะต้องเอาผิดกับบุคคลนั้น แต่ขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์ร้าย ๆ           

ที่เกิดขึ้นก็กัดกร่อนท าลายจิตใจของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง จนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง

ปกต ิ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกกระท าต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน 

  แม้ว่าการท างานด้านการป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการลดความรุนแรงของปัญหา แต่ใน

สภาพความเป็นจริง การป้องกันบุคคลในครอบครัวให้พ้นจากภัยของความรุนแรงในด้านต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องที่ท า

ได้ง่ายนัก เพราะฉะนั้นเพ่ือป้องกันมิให้เด็กต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในด้านต่าง ๆ จึงมีการจัดท า

โครงการ  “การยุติความรุนแรงในครอบครัว”  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันหาวิธี

หรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงและแนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนทัชนคติและยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. กระตุ้นให้เห็นความส าคัญและผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

๒. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรุนแรงและการป้องกันความ

รุนแรง 

๓. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัวระหว่าง

ท้องถิ่นและชุมชน   

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะท างานชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
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๔. กลวิธีการด าเนินการ 

๑. จัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นแบบล้อมวงคุยกันโดยมีประเด็นค าถาม   

เป็นตัวเชื่อมร้อยการสนทนาให้ร้อยเรียงกันต่อเนื่องอย่างราบรื่น   

๒. ก าหนดกติกาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คือ ทุกคนมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน  

ให้เกิดบรรยากาชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยแสดงออกถึงการเคารพเพ่ือน ด้วยการฟังอย่างตั้งใจเมื่อเพ่ือนพูด

แสดงความคิดเห็น เพราะทุกความคิดเห็นล้วนมีความส าคัญ และมีคุณค่าต่อการใส่ใจรับฟัง และรู้สึกปลอดภัย

เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับฟัง 

 ๓. ผู้ด าเนินการอบรม เปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค าถามปลายเปิด  เช่น ความ

รุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวมีรูปแบบใดบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร มีแนวทางป้องกัน

และแก้ไขอย่างไร ความขัดแย้งเป็นความรุนแรงหรือไม่  มีส่ วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้มีการ

อภิปรายในกลุ่มผู้ เข้าอบรม เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นโดยไม่ตัดสิน ซึ่งจะช่วยให้

ผู้ด าเนินการอบรมมองเห็นภาพรวมของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเติมเต็มข้อมูลส่วนที่ 

ยังขาดไปได้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และไม่ละเลยความคิดเห็นที่แตกต่างของคนส่วนน้อย  เพ่ือสะท้อนให้

เห็นความสมานฉันท์ในวงสนทนาที่เป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างของการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ วัน 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 

  ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรุนแรงและการยุติความรุนแรงภายใน

ครอบครัว 

  ๓. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ิมเติมไปปรับใช้ในครอบครัว เพ่ือป้องกัน

ความรุนแรงในครอบครัวได้ 

  ๔. สามารถสร้างเครือข่ายในการท างานด้านการคุ้มครองเด็กให้กับชูนย์พัฒนาครอบครัว    

ในชุมชน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบปัญหาหรือมีความเสี่ยงได้ 

๗. ข้อควรระวังในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัว 

 ต้องสร้างบรรยากาชการเรียนรู้ที่ค านึงถึงการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการบอกเล่าแลกเปลี่ยน

ข้อมูล และมีกติกา คือ การรักษาความลับของเพ่ือนๆ ไม่น าไปพูดต่อนอกห้องประชุม เพราะอาจจะเกิดความ

เสียหายหรือผลกระทบกับผู้ถูกกล่าวถึงได้  สิ่งเหล่านี้เป็นการค านึงถึงความละเอียดอ่อนในการท างานเพ่ือสร้าง

ความตระหนักรู้ และเป็นการสร้างบรรทัดฐานของการท างานที่ค านึงถึงชักดิ์ชรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิ

มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรได้รับการปกป้องและให้เกียรติ อย่าลืมว่า “จงท ากับผู้อ่ืน เหมือนสิ่งที่เรา

ต้องการได้รับ” 

********************* 
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ชื่อโครงการ :  โครงการบ้านหลังเรียน 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพปัญหาของครอบครัวในชุมชน ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก       
สภาพทางเชรษฐกิจสังคม  ปัญหาความยากจน การไม่มีเวลาที่จะท าความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
ปัจจัยเหล่านี้ จึงส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความมั่นคง น าไปสู่ครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง เป็นเหตุให้เด็ก       
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ติดยาเสพติด และสร้างปัญหาให้กับชุมชน การป้องกัน
มิให้ต้นเหตุแห่งปัญหาเกิดขึ้น จึงต้องมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีชักยภาพ มีข้อมูลจากสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟประเทชไทย พบว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสภาพครอบครัว ขาดผู้ดูแลและส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการตามวัย รวมถึงขาดผู้ปกป้องดูแลให้เด็ก  
ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็ก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดจัดกิจกรรม “โครงการ
บ้านหลังเรียน”  ขึ้นเพ่ือด าเนินการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กก าพร้า เด็กในครอบครัวด้อยโอกาส  
และเด็กท่ีมีวุฒิภาวะต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้พัฒนาชักยภาพตามวัยที่เหมาะสม มีโอกาส
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีทักษะมีภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยต่างๆ  ที่อยู่รอบตัว เพ่ือให้เด็กมีจุดยึดมั่นคือ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นชูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นบ้านหลังที่ ๓ ของเด็กต่อจากครอบครัวและ
โรงเรียน ในการที่จะสามารถสื่อให้บุคคลอ่ืนหรือคนในครอบครัวได้ร่วมรับรู้  ความรู้สึกนึกคิด  ความต้องการ  
ที่เด็กเหล่านั้นไม่สามารถบอกกล่าวได้  รวมทั้งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ปลอดภัยซึ่งจะสามารถให้ความรู้และพัฒนา
ชักยภาพอย่างเหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น   

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ท ากิจกรรม นันทนาการร่วมกัน  
             ๒. เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาชักยภาพตามวัยที่เหมาะสม 
  ๓. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก 
  ๔. เพ่ือร่วมกันปลูกฝัง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้กับเด็ก  

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช่วงชั้นประถมชึกษา    

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชูนย์เรียนรู้ในชุมชน เช่น ชูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น 

๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ต่อเนื่องประมาณ  ๒  เดือน (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ควรมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม) 
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๖. กลวิธีการด าเนินงาน 
  ๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 

๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. ขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาที่ก าหนด 
  ๕. ก าหนดกิจกรรมตามโครงการโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. โดยใช้
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชูนย์เรียนรู้ในชุมชนเป็นชูนย์กลาง  โดยมีพ่ีเลี้ยงซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะท างานชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน , เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น(อบต.) , ทีมสหวิชาชีพ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมตามตารางที่ก าหนดไว้ในแต่ละวัน ให้เด็กได้ใช้เวลา
ในวันจันทร์ - วันชุกร์ รวม ๕ วัน เพ่ือท ากิจกรรมตามตารางที่ก าหนดไว้ดังนี้คือ 

 วันจันทร์  ท าการบ้าน และบอกกล่าว เล่าความ (สื่อรักด้วยใจ)  
 วันอังคาร ท าการบ้าน และเรียนรู้ชิลปะ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ 
 วันพุธ  ท าการบ้าน และเรียนรู้ดนตรี กิจกรรมนันทนาการ 
 วันพฤหัสบดี ท าการบ้าน และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วันชุกร์  ท าการบ้าน และเรียนรู้ทักษะกีฬาตามความถนัด  

     หมายเหตุ   ก าหนดตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
  ๖. ด าเนินกิจกรรม ตาม วัน เวลาที่ก าหนด 
  ๗. ประเมินผลโครงการ/ สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
โดยประเมินผลจากแบบสอบถามและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็ก เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา
และอารมณ ์
 ๒. เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีชูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
 ๓. เด็ก เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสได้พัฒนาชักยภาพตามความถนัด เหมาะสม 
 ๔. สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ให้กับเด็ก เยาวชน 

๘. ข้อควรระวังในการจัดท าโครงการ  
 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตรงต่อ
ความเป็นจริง เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มในส่วนที่เด็กต้องการได้ตรงตาม
ความต้องการของเด็ก โดยควรน าเสนอในแนวทางที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบชักยภาพตนเอง 
ทีม่ีอยู่โดยไม่น ามาเปรียบเทียบกัน แต่มุ่งเน้นให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง  

 

********************* 
 

 



22 
 

 

ชื่อโครงการ :    ครอบครัวสัมพันธ์ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในหลายชตวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก      

อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทชตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่เดินตามการชี้น า
ของประเทชตะวันตก ท าให้ทุกองคาพยพของสังคมพลอยถูกขับเคลื่อน หรือบางส่วนอาจเข้าข่ายการถูกฉุดดึง
ไปตามกระแสการพัฒนาด้วย สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ ารวย หรือ
ความเจริญเติบโตทางเชรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วน ท าให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว 
แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ย่าตายาย ออกจากกัน   

ผลของการพัฒนานั้นแม้จะท าให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเชรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบาย
ด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลง
เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนใน
ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง และวัตถุเพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอ
ความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องท าหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อม
เสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็กๆเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคม  
ในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยก าลังตกต่ าอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความ
เป็นครอบครัวเหลืออยู่                
 ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้ง หรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอยเรียกร้องให้    
คนนอก ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาครอบครัว  
 ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไร สังคมท าให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา หรือสถาบันครอบครัว
กลายเป็นปัญหาของสังคม แต่สิ่งที่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันก็คือสั งคมต้องให้ความส าคัญกับ
สถาบันครอบครัวให้มากขึ้น ต้องท าความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลง      
ให้มากขึ้น ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะขาดข้อมูล 
ที่ลึกซึ้ง น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้  

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของ
ตนเอง  
             ๒.  เพ่ือให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
  ๓.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
ครอบครัวในชุมชน ประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครอบครัว    
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๔. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ นอกสถานที่ ตามความเหมาะสม 

๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑ – ๒ วัน  

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 แบ่งการจัดกิจกรรม เป็น ๓ ส่วน (อาจปรับเปลี่ยน หรือจัดล าดับกิจกรรมตามความ
เหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 

   
 
 
  
 
 

   
  
  
 
 
 
  

ส่วนที่ ๑  ผู้น าสันทนาการ  
เป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลายพฤติกรรมอาจเป็นกิจกรรมง่าย ๆ และสร้างความ
สนุกสนาน  เช่น  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเองสั้น ๆ  การเล่นเก้าอ้ีดนตรี การปรบมือสร้างความพร้อมเพรียง  
การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น  และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน สลับกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
ส่วนที่ ๒  ผู้น ากระบวนการเวทีครอบครัว  โดยด าเนินกิจกรรมด้านครอบครัว ดังนี้ 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสถานการณ์ครอบครัว โดยให้ช่วยกันคิดว่าปัจจุบัน สถานการณ์ครอบครัวในชุมชน 
   เป็นอย่างไร โดยให้บอกให้ด้านที่ดี พร้อมยกตัวอย่าง และท่ีก าลังเป็นปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

  กิจกรรมการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว  โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนในครอบครัว  
    พ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครองได้พูดคุยกันถึงการกระท าที่ดี / ไม่ดีที่เกิดในครอบครัว และให้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข   

  กิจกรรมรู้จักบทบาทพ่อแม่ลูก ร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัว  โดยกิจกรรมนี้แบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น ๒ กลุ่ม  
    ได้แก่ กลุ่มพ่อ-แม่ /ผู้ปกครอง  และกลุ่มลูก    
    โดยแยกกลุ่มกันท ากิจกรรม   
    กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง :    ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และช่วยกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้ง 
                                   ท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดีและเหมาะสมในครอบครัว            
                     กลุ่มลูก :     พูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัว พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ 
                                   เพ่ือกระตุ้นความสนใจเด็ก 

  กิจกรรม walk rally  เป็นกิจกรรมที่ท าให้ครอบครัวมีความสามัคคี  ได้ร่วมกันคิดวางแผน และหาแนวทาง 
    ในการแก้ไขปัญหา (อาจด าเนินการในภาคบ่าย) 
 

ส่วนที่ ๓   สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน 

 ๒. ชุมชนมีความตื่นตัวในการท างานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 

๘. ข้อควรระวังในการจัดท าโครงการ  

 ไม่ควรจัดกับกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก เพราะจะท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ทั้งนี้ ควรมีการติดตามผลความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีปัญหา ว่ามีความเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม   

หมายเหตุ 

  ประเด็นในการจัดกิจกรรมอาจสอดแทรกเนื้อหาให้มีความหลากหลาย เช่น สิ่งแวดล้อม 

(ครอบครัวปลูกป่า), การออกก าลังกาย(ครอบครัวปั่นจักรยาน), กีฬา (แข่งขันกีฬาครอบครัว)  เป็นต้น 
 

********************* 
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ชื่อโครงการ : ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบันที่มีสภาพสังคม  เชรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง         

ตามกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบท าให้แบบแผนการด าเนินชีวิต

ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส าคัญ พบว่ามาจากปัจจัยครอบครัว  เช่น 

ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว   เด็กขาดความอบอุ่น   การอบรมเลี้ยงดูที่           

ไม่เหมาะสม บุคคลในครอบครัวติดการพนัน หรืออยู่ในครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับ     

ยาเสพติด  เป็นต้น  ซึ่งแทบจะทุกครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติด จะมีปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมเกิดขึ้น

ตามมาเป็นลูกโซ่อีกมากมาย   

ดังนั้น การตระหนักและให้ความส าคัญว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการเฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อ

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน และสร้างให้ครอบครัว

เป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประเทชชาติมั่นคง 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส่ที่ดี 

จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ๒. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด 

 ๓. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวรู้ถึงทักษะการปฏิเสธ 

 ๔. เพ่ือให้ครอบครัวในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 

และชุมชน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มครอบครัวทั่วไปในชุมชน และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 

๔. กลวิธีการด าเนินการ 

๑. ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ครอบครัว 

 ๒.บรรยายถึ งความส าคัญของครอบครั ว  การใช้ เวลาร่ วมกั นอย่ างมี คุณภาพ                   

การตระหนักรู้ถึงความแตกต่างกันของสมาชิกในครอบครัว  และความส าคัญของการให้ความรัก ความเข้าใจกัน

ระหว่างคนในครอบครัว 
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 ๓. ให้แต่ละครอบครัวได้ตระหนักรู้ในครอบครัวตนเอง โดยให้เวลาประมาณ ๕ - ๑๐ นาที   

ให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยกันว่าแต่ละคนได้ให้ความส าคัญกับครอบครัวมากน้อยอย่างไร โดยมีกติกาว่า    

ทุกคนในครอบครัวต้องตั้งใจฟัง ไม่ขัดแย้ง หรือต่อว่ากันและกัน 

 ๔. บรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน  ทักษะในการปฏิเสธ และ

การสังเกตเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด 

๕. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการแสดง (role play) เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 ๖. ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นรั้ว

ป้องกันภัยยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ครอบครัว 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ - ๒ วัน 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวและผลกระทบในเรื่องยาเสพติด 

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะในการปฏิเสธ 

 ๓. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ิมเติมไปปรับใช้ในครอบครัวเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้สมาชิกในครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

๔. สามารถสร้างเครือข่ายครอบครัวในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 
 

********************* 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว (Gender in 
Family) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 คนในสังคมทั่วไปยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ว่าการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง 

หญิงชาย ควรกระท าเฉพาะในงานสวัสดิการทางสังคมเท่านั้น และบางครั้งก็เข้าใจกันผิด ๆ ว่า การจัดหา

ทรัพยากรและสิทธิพิเชษต่าง ๆ ให้กับผู้หญิงจะน ามาซึ่งความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในทางปฏิบัติแล้ว 

ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ เพราะความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย          

ฝังรากลึกอยู่ในทุกมิติของความสัมพันธ์ในสังคมทุกสังคม โดยเฉพาะในครอบครัว  

 ถ้าจะกล่าวถึงค าว่า “ครอบครัว” คงหลีกหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง “ความสัมพันธ์ระหว่าง     

คน  ในครอบครัว” ไปพร้อมๆ กัน ครอบครัวจึงอาจมีทั้งสุขและทุกข์ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคน              

ในครอบครัวที่มีความสมดุลหรือไม่สมดุล รวมทั้งปัจจัยภายนอก เช่น สภาพทางสังคม วัฒนธรรม เชรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครอง ฯลฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบทบาทและความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัวที่ไม่สมดุล มักเกิดจากการใช้อ านาจ การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแกระหว่างคนในครอบครัว 

ทั้งหญิงกับชาย และเด็กกับผู้ใหญ่  

 กิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะ

ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าสังคมไทยนั้นมีแบบแผนการเลี้ยงดู หล่อหลอม          

กล่อมเกลา หรือความคาดหวังที่ก าหนดไว้ต่อหญิงและชายแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนั้นเป็นปัจจัยส าคัญ

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเกิดความสมดุลหรือความไม่สมดุล อันก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

ในภาพกว้างตามมา เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาค       

ทางสังคม ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่จุดเริ่มต้น จึงควรมีการเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับถึงต้นตอที่แท้จริง

ของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครอบครัว 

โดยหล่อหลอมการเรียนรู้และความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวให้ช่วยกันขจัดบทบาทและพฤติกรรมที่ ไม่

เหมาะสมของทั้งหญิงและชาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่งเสริมความเข้าใจว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็น

หน้าที่ของทุกคนในสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม

ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ให้เกียรติ เกื้อกูล ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบและ 

ท าร้ายกัน เพ่ือประโยชน์สุขของทุกคนในสังคมนั่นเอง 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้ตระหนักว่า ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอม เลี้ยงดู และคาดหวังต่อความ

เป็นหญิงและชายที่แตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นส่งผลให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่สมดุล 

และอาจน ามาซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความไม่เสมอภาคหรือปัญหาการเลือกปฏิบัติได้ 
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  ๒. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว / ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างความเสมอ

ภาคระหว่างหญิงชาย และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เหมาะสมและ

สมดุล โดยเริ่มที่ครอบครัวของตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ ในการปฏิบัติต่อกันและการแบ่งเบาภาระของสมาชิก  

ในครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ ลูกหญิง ลูกชาย และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ลูกหลาน และคณะท างานชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่

ชูนย์กลางในชุมชน 

๒. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ – ๒ วัน 

๓. รูปแบบด าเนินการ 

 ๑. จัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแบบล้อมวงคุยกัน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งน่าจะมีจ านวนไม่มากนัก เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

  ๒. สื่อและวิธีการ ได้แก่ บัตรค า (สุภาษิตค าพังเพย/ค าคมที่คาดหวังและไม่คาดหวังต่อ

ผู้หญิงและผู้ชาย) ฟลิปชาร์ต ตารางงาน วีดีทัชน์เรื่อง Impossible Dream การระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม   

การเล่าเรื่อง และการสรุปรวมความคิด 

  ๓. ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการติดตามผลความเปลี่ยนแปลง ว่ามีปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม   

๔. วิธีด าเนินการ 

 ๑. ผู้น าสันทนาการ เป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลาย

พฤติกรรมอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ และสร้างความสนุกสนาน เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเองสั้นๆ      

การปรบมือสร้างความพร้อมเพรียง การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน สลับกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  ๒. ผู้น ากระบวนการ โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

 ๒.๑ กิจกรรมเรียนรู้การอบรมเลี้ยงดู/การขัดเกลาความเป็นหญิงเป็นชายในครอบครัว 

 ผู้น ากระบวนการแจกบัตรค าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วให้แต่ละคนแสดงความ

คิดเห็นต่อบัตรค าที่ตนเองได้รับ ว่านึกถึงผู้หญิงหรือผู้ชาย และเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น จากนั้นให้คนอ่ืนๆ ในกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบัตรค าเหล่านั้นด้วย 

 นอกจากใช้บัตรค าแล้ว ผู้น ากระบวนการอาจใช้สื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพจากโฆษณา 

ละครโทรทัชน์ เป็นสื่อน าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น 
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ลดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว

สรา้งความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ครอบครวัเขม้แข็ง

 ผู้น ากระบวนการสรุปตอนท้ายของกิจกรรมนี้ว่า เป็นเรื่องของบทบาทที่สังคม
คาดหวัง (Gender Relations) ที่สังคมมักยึดติดอยู่กับความคิดเคยชินที่ว่า พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
บางอย่าง (ตามบัตรค า) เป็นของหญิงหรือของชาย ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการตอกย้ าสิ่งเหล่านี้ โดยการ
อบรมเลี้ยงดูลูกหญิงลูกชายให้แตกต่างกัน แท้จริงแล้วสามารถเป็นสิ่งที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ต่างก็ท าได้เหมือนๆ 
กัน ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี ก็ควรสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายกระท า แต่ถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดี ก็ไม่ควรกระท าด้วยกันทั้ง
สองฝ่าย 

 ๒.๒ กิจกรรมรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในบ้านของพ่อ แม่ ลูก หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ      
ในครอบครัว  

 กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้คนในครอบครัว พ่อแม่ลูกหรือผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุย
ถึงกิจวัตรประจ าวันของแต่ละคนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหญิงกับชาย เด็กกับผู้ใหญ่ คนโสดกับคนไม่โสด คนไม่โสดก่อนมี
ชีวิตคู่กับภายหลังการมีชีวิตคู่ เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันว่า ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ ท างานต่างกันอย่างไร ชั่วโมงการ
ท างาน ความสัมพันธ์ในการท างาน และเพ่ือให้ตระหนักว่าเวลาที่หายไปจากชั่วโมงการท างานที่ยาวนานของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีผลต่อการสร้างความสุขให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 ผู้น ากระบวนการกล่าวสรุปในช่วงท้ายถึงการเรียนรู้ร่วมกันว่า การแบ่งเบาภาระ
งานภายในครอบครัว ระหว่างพ่อ แม่ ลูก และสมาชิกในครอบครัวที่สมดุลจะท าให้ครอบครัวเกิดความสุขได้ 
อาจสรุปตอกย้ าอีกครั้งด้วยภาพในวิดีทัชน์เรื่อง Impossible Dream 

  ๒.๓ กิจกรรมค าม่ันสัญญา เป็นกิจกรรมสุดท้ายให้สมาชิกในครอบครัวร่วมหาแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมร่วมกัน อาจใช้วิธีการตั้งปณิธานความสัมพันธ์ ค ามั่นสัญญา หรือการใช้
บัตรค ารูปหัวใจ 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักว่าการเลี้ยงดูและคาดหวังต่อความ
เป็นหญิงและชายที่แตกต่างกัน เป็นที่มาของปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และท าให้เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่สมดุล  

 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความตระหนัก เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเริ่มที่ครอบครัวของ
ตนเอง ด้วยวิธีการง่ายๆ ในการปฏิบัติต่อกัน เช่น การอบรมสั่งสอน และ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่กระท าการกดขี่ รังแก ก้าวร้าว ท าร้าย เอา
เปรียบ เลือกปฏิบัติ ทั้งระหว่างหญิงต่อชาย ชายต่อหญิง เด็กกับผู้ใหญ่ 
และการแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว 
 

********************* 
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ชื่อโครงการ : การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

กลไกการท างานที่มีความส าคัญและมีพลังในการขับเคลื่อนมากที่สุดของทุกองค์กร คือ กลไก
ที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ในการท างานด้านสังคม หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางถือเป็นผู้รับมอบ
นโยบายโดยตรงจากรัฐบาล เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานในภาพรวม แต่การจะน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่ ได้นั้น ย่อมต้องอาชัยกลไกในระดับพ้ืนที่  เนื่องจากมีความใกล้ชิด และเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละพ้ืนที่ได้มากกว่า 

ส าหรับการท างานด้านการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนั้น มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตาย มี
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดท าหน้าที่ดูแลในพ้ืนที่คือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  ชูนย์พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัว ซึ่งจะต่อยอดการท างานลงสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   
ในพ้ืนที่ต่อไป  แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากและมีความหลากหลาย อาชัยเพียงก าลังของบุคลากร
ภาครัฐเพียงส่วนเดียว คงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น จึงได้มี
การจัดตั้งชูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ชพค.) ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกการท างานในระดับต าบลเพ่ือช่วยให้สามารถ
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยคณะท างาน ชพค. จะท าหน้าที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม        
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในต าบลของตนเอง โดยสอดแทรกองค์ความรู้ สาระความบันเทิง ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ทั้งนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรม อาจเป็นกิจกรรม       
ที่เน้นหนักไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ค่ายครอบครัวต้านยาเสพติด ความเสมอภาคหญิงชาย          
ในครอบครัว ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ การยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม คณะท างาน ชพค. สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการน าเสนอและเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวได้ โดยการจัดกิจกรรมที่ให้
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญโดยสรุป ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือใช้   ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว   

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มครอบครัวในชุมชน  

๔. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ วัน 
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๕. รูปแบบด าเนินการ 
๑. จัดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแบบล้อมวงคุยกัน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งน่าจะมีจ านวนไม่มากนัก เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
๒. การบรรยายให้ความรู้  โดยอาจใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เช่น พาวเวอร์-

พอยต์ วีดีทัชน์ แผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น 
๓. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น หลังจากที่มีการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการพัฒนาสตรี

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ผู้น ากระบวนการควรมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยให้ 
ผู้ที่เข้าร่วมช่วยกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันว่า ในพื้นที่ชุมชนของเรามีปัญหา หรือความกังวลต่อเรื่องใดที่คิดว่า
อาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคนในชุมชน เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลที่จะต่อยอดการจัดกิจกรรม ในครั้ง    
ต่อๆ ไป ของ ชพค.    

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ผู้น าสันทนาการ เป็นผู้น าท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรมอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆ และสร้างความสนุกสนาน เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าตัวเองสั้นๆ     
การปรบมือสร้างความพร้อมเพรียง การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วน สลับกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

๒. ผู้น ากระบวนการ โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
 ๒.๑ การบรรยายให้ความรู้ 

 ผู้น ากระบวนการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง   ความ
เข้มแข็งของครอบครัว (ใช้ใบความรู้ ๑ – ๗ ประกอบการบรรยาย)   

 ผู้น ากระบวนการอาจใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เช่น Powerpoint         
วีดิทัชน์ แผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น 

 ๒.๒ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ผู้น ากระบวนการแบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น 
อาจแยกเป็นกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันว่า    
ในพ้ืนที่ชุมชนของเรามีปัญหา หรือความกังวลต่อเรื่องใดที่คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคน       
ในชุมชน และน าเสนอ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลที่จะต่อยอดการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป ของ ชพค.    

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวมีข้อมูล ความรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบช่องทางในการเข้าถึงหน่วยงาน หรือบุคลากร            
ในชุมชนที่จะช่วยเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาครอบครัวได้ 
 

********************* 
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ชื่อโครงการ : “ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ” (แบบที่ 1) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันสังคมไทยต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านวัฒนธรรม    
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ซึ่งสังคมไทยได้ประสบปัญหาทางสังคมมากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับครอบครัว        
ที่มีเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว (อายุ 18 - 25 ปี) มีค่านิยมผิดๆ ที่น าเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ในการด าเนินชีวิต             
ท าให้เกิดวิกฤติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบด้านวัฒนธรรม และ           
ด้านการบริโภคนิยม วัตถุนิยม ซึ่งเริ่มต้นจากเมืองใหญ่กระจายไปสู่ชนบทของทุกจังหวัดโดยอาศัยเทคโนโลยี
และสื่อทุกแขนงที่ทันสมัย 
  จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และวัฒนธรรมตะวันตกในยุคไร้พรหมแดน                 
ได้ส่งผลกระทบให้เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่รู้จักการวางตัว และด าเนินชีวิตไปตาม    
สิ่งยั่วยุหรือแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม ขาดภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศและมีเพศสัมพันธ์อย่าง
เสรี ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ติดยาเสพติด มีการทดลองอยู่ร่วมกันมีการแลกคู่นอน             
มีการขายบริการทางเพศเพ่ือน าเงินไปเที่ยวเตร่ ซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อยาเสพติด รวมไปถึงเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว
มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ท าให้เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่โรคเอดส์อย่าง  
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้รู้จักการสร้างความรัก การท าความเข้าใจ และสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว            
ที่มีเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 

   2.2 เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวในครอบครัว มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ รู้จักการ   
สร้างความส าคัญต่อครอบครัว และรู้จักการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีของชาติให้แก่ชุมชน และสังคม 
 2.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว    
พร้อมทั้งสร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 

2.4 เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว เป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบ                           
ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ถูกต้อง 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  2.6 เพ่ือให้เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวมีความรู้ และเข้าบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักนวลสงวนตัว                
มีความอดทน อดกลั้น ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีทัศนะคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม  

3. เป้าหมายโครงการ 

  สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ บุตร รวมถึงบุตรที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 

4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  4.1 ผลผลิต : สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วยพ่อ แม่ บุตร รวมถึงบุตรที่เป็นเยาวชน                 
กลุ่มหนุ่มสาว ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในฐานะสมาชิกของครอบครัว ร่วมกัน
สร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
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  4.2 ผลลัพธ์ : สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วยพ่อ แม่ บุตร รวมถึงบุตรที่เป็นเยาวชน                 
กลุ่มหนุ่มสาว เห็นความส าคัญของสมาชิกในครอบครัวที่แสดงบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดี การเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืนมีเวลาให้สมาขิกในครอบครัวมากขึ้น มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  

5. แผนการด าเนินงานตามโครงการ 

  5.1 จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าร่วมท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก 
ความเข้าใจ และความผูกพันกันกับสมาชิกในครอบครัว ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีเวลาอยู่ร่วมกัน                             
ในการท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  5.2 จัดเวทีแบ่งกลุ่มเสวนา ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก พร้อมทั้งการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุกด้าน ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว รวมทั้งจัดการอบรมด้านศีลธรรม
เป็นประจ าให้กับเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวให้รู้จักมีความอดทน อดกลั้น พร้อมกับตระหนักถึงผลกระทบต่อการมี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

6. วิธีการด าเนินโครงการ 

  6.1 รวบรวมข้อมูลจ านวนครอบครัวและจ านวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ 
บุตร ที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวภายในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ เพ่ือเข้ารับการอบรม 
  6.2 ประสานงานกับสถานที่/วิทยากร เพ่ือด าเนินการอบรม 

6.3 แจ้งก าหนดการ วัน เวลา สถานที่ ให้ทราบเพ่ือเข้ารับการอบรม 
  6.4 ด าเนินการอบรมในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
  6.5 ติดตามและประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว รู้จักการสร้างความรัก การท าความเข้าใจ และ                
สร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 

   7.2 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบ รู้จักการสร้าง
พร้อมกับให้ความส าคัญต่อครอบครัว และรู้จักการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีของชาติให้แก่ชุมชน และสังคม 
 7.3 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว พร้อมทั้งมคี่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 

2.4 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว เป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ต้นแบบในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ถูกต้อง 
  2.5 เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  2.6 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว มีความรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักนวล
สงวนตัว มีความอดทน อดกลั้น ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีทัศนะคติและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
********************* 
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ชื่อโครงการ : “ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ” (แบบที่ 2) 
 

1. หลักการและหตุผล 
  ด้วยสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน เป็นพื้นฐานและเป็นหลักของสังคม มีความส าคัญในการ
พัฒนาคนและสร้างสรรค์สังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอม ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย
การอบรมเลี้ยงดู ให้มีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพรู้บทบาทหน้าที่         
ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังในการพัฒนาสังคม ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
  ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม โดย              
ต้องเผชิญกับวิกฤติเกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบการบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ท าให้ครอบครัวและสมาชิก                    
ในครอบครัวอ่อนแอ ไม่มีเวลาพบปะสร้างสัมพันธภาพ และความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อ แม่
และผู้ปกครอง ไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอน และขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตาม
วัยที่มีคุณภาพ ท าให้สมาชิกในครอบครัวที่มีเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวตกเป็นเหยื่อของค่านิยมแบบผิด ๆ ในด้าน
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจในการเรียน มีนิสัยก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรง     
ขาดความอดทน อดกลั้น มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกพ้ืนที่จ าเป็นต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น
เข้มแข็ง มีคุณภาพ และมีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของค าว่า “ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ” 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
  2.2 เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี และถูกต้อง 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ไม่สร้างปัญหาให้กับ
ตนเอง และครอบครัว พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 

3. เป้าหมาย 
  สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ บุตร และบุตรที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 

4. ผลสัมฤทธิ์ 
  4.1 ผลผลิต : สมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความส าคัญ            
ของตนเอง และครอบครัว มีความสัมพันธ์ร่วมกันในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
  4.2 ผลลัพธ์ : สมาชิกในครอบครัว เห็นความส าคัญของตนเอง และของสถาบันครอบครัว                
ได้แสดงบทบาท หน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดีมีคุณภาพ มีเวลาในการสื่อสาร และ       
ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น 
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5. แผนการด าเนินงาน 

  ก าหนดเป็นกิจกรรม 3 กิจกรรม ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 สร้างฐานความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย 

        ฐานที่ 1 ส าหรับพ่อแม่  สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว                          

สร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ และสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยให้ตระหนัก                   

ถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นบุพการี โดยสร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีหลักธรรม                       

ในการด าเนินชีวิต มีการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว ได้แก่การมีเพศสัมพันธ์และ        

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของบุตรที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว โรคเอดส์ โรคทางเพศสัมพันธ์ ติดยาเสพติด 

แก๊งค์เด็กซิ่ง ยกพวกตีกัน และติดเกมส์ เป็นต้น 

        ฐานที่ 2 ส าหรับเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว (อายุ 15- 25 ปี) สร้างความเสมอ

ภาคระหว่างชายหญิง สอนเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของบุตร

ที่มีต่อบุพการี รับผิดชอบและให้ความสนใจ ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียน ไม่ก้าวร้าว มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีการ

พัฒนาตามวัยอันสมควร มีความขยันหมั่นเพียร มีสัมมาคารวะ เยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวที่เป็นผู้หญิงรู้จักรักนวล

สงวนตัว และเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวที่เป็นชาย รู้จักความอดทน อดกลั้นให้เกียรติผู้หญิง  

        ฐานที่ 3 ส าหรับเด็ก อายุ 8 – 14 ปี) สร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ให้เด็ก  

มีความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของบุตรที่มีต่อบุพการี 

รับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีความเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร กตัญญูรู้คุณ มีสัมมา

คารวะ มีวาจาที่สุภาพ รวมทั้งคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว                    

เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน โดยประกอบด้วย 

      2.1 การจัดเวทีอภิปรายโดยมีการพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

      2.2 นิมนต์พระสงค์มาแสดงธรรม เกี่ยวกับการท าความดี ละเว้นความชั่ว 

      2.3 การจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ 

    - การวาดรูป 

    - การท าอาหาร/ขนม 

    - การสาธารณประโยชน์ เช่น การท าความสะอาดวัด หรือที่ชุมชน 

    - การรับประทานอาหารร่วมกัน 

      2.4 แบ่งกลุ่มเสวนา พร้อมทั้งการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุกด้าน 

  กิจกรรมที่ 3 จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าร่วมท ากิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ ความรัก ความเข้าใจ และความผูกพันกันกับสมาชิกในครอบครัว ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.1 สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจ                 

หลักการด าเนินชีวิตที่ดีและเหมาะสม รู้เท่าทันพร้อมคอยเฝ้าระวังปัญหาของครอบครัวที่จะเกิดขึ้น 

  6.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ท าให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และมี

ความผูกพันระหว่างพ่อแม่บุตร มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรมมาใช้ในการ             

ด าเนินชีวิต 

  6.3 สมาชิกในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ตระหนักและเห็นความส าคัญใน

บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อบุคคลในครอบครัว 

  6.4 เด็กและเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด               

โรคเอดส์ และพฤติกรรมทางเพศ สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคมได ้

  6.5 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว สามารถเป็นต้นแบบในสังคมและน าไปขยายผล                 

ในครอบครัว ชุนชน อ่ืนๆ ต่อไปได้ 
 

*********************** 
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ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างลักษณะที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม “ฉันเป็นคนดี” 

 

1. หลักการและหตุผล 

  ทุกวันนี้ ค าว่า “คนดี”เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนาให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่การท าความดี

เริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว 

ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมาก ทุกคนคงเคยได้ยินค าขวัญวันเด็ก ประโยคที่ว่า“เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาด    

ชาติเจริญ” หรือ ค าพังเพยที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงสิ่งที่ทุกคนต้องการและ

ปรารถนาให้เกิดขึ้น  สมาชิกในครอบครัวต้องเป็นก าลังของชาติต่อไปในวันข้างหน้า 

พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็นสมาชิกในครอบครัวของตนเป็นคนดี แต่การเป็นคนดีนั้นไม่สามารถ

เกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติ ต้องมาจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังจากพ่อแม่เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี       

มีคุณภาพ และเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แต่จากสภาพสังคมและการด าเนินชีวิต                      

ในปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่ งขันแก่ งแย่ ง ชิ งดี ชิ ง เด่นกัน อีกทั้ งปัญหาเศรษฐกิจท าให้ พ่อแม่                      

ต้องรีบเร่งท างาน ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว สังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง

สภาพแวดล้อมและอิทธิพลที่ไม่ดีในสังคม  เช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนชักจูง อิทธิพลจากสื่อ และค่านิยม        

ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญขัดขวางการสั่งสอนอบรมของพ่อแม่   

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของการเป็น “คนด”ี 

2.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังและฝึกฝนความเป็นคนดีในครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ

2.4 เพ่ือสร้างครอบครัว ชุมชน สังคมที่เข้มแข็ง 

2.5 เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ภายในครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. เป้าหมาย 

  สมาชิกในครอบครัวในชุมชน ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 

4. ผลสัมฤทธิ์ 

  4.1 ผลผลิต : สมาชิกในครอบครัว ได้เรียนรู้ และเข้าใจในคุณสมบัติของความเป็นคนดี                

รับฟังประพฤตปฏิบัติตามการสั่งสอนอบรม และปลูกฝังความเป็นคนดี รู้จักหลีกเลี่ยงจากอิทธิพลต่างๆ                  

ร่วมท าประโยชน์ให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  4.2 ผลลัพธ์ : สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ มีความเข้าใจในคุณสมบัติของคนดี และ               

เห็นความส าคัญของการเป็นคนดี แสดงบทบาท หน้าที่การเป็นคนดีของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 



38 
 

5. แผนการด าเนินงาน 

  ก าหนดเป็นกิจกรรม 3 กิจกรรม ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 : จัดสันทนาการ โดยการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และมีความสนิทสนมมากขึ้น เป็นการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ต่อไป 

  กิจกรรมที่ 2 : จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับ 

      2.1 การจัดเวทีอภิปราย เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นคน

ดี โดยมีการยกตัวอย่างของคนดีจากครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ เพ่ือประกอบการอภิปราย 

      2.2 แบ่งกลุ่มหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคุณสมบัติของคนดี ซึ่งอาจได้แก่             

การเสียสละ มีคุณธรรม ศีลธรรม รักครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นต้น  

กิจกรรมที่ 3 : สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม  

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.1 สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้และเข้าใจถึงค าว่า “คนด”ี 

  6.2 สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นของคนดี   

6.3 สมาชิกในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตค่านิยมที่ดี ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

ของการเป็น “คนด”ี 

  6.4 เด็กและเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว มีภูมิคุ้มกันในปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์  

และพฤติกรรมทางเพศ สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้ 

  6.5 ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว สามารถเป็นต้นแบบในสังคมและน าไปขยายผล                 

ในครอบครัว ชุนชน อ่ืนๆ ต่อไปได้ 

 
**************************** 
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ชื่อโครงการ : บทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่กับความท้าทายไม่มีวันจบเพื่อลูก 

 

1. หลักการและหตุผล 

  ด้วยสถาบันครอบครัวมีความส าคัญในการพัฒนาคนและสร้างสรรค์สังคม โดยท าหน้าที่                  

หล่อหลอมขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้มีพัฒนาการตามวัยและ

เติบโตเป็นบุคคลที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังในการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติต่อไป 

  ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม      

ต้องเผชิญกับวิกฤติเกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบการบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ท าให้ครอบครัวและสมาชิก      

ในครอบครัวอ่อนแอ ไม่มีเวลาพบปะสร้างสัมพันธภาพ และความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง        

จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า พ่อแม่และผู้ปกครองต้องออกไปท างานนอกบ้านจึงไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่ งสอน   

และขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีให้มีการเจริญเติบโตตามวัยที่มีคุณภาพ ท าให้สมาชิกในครอบครัว  

ที่มีเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวตกเป็นเหยื่อของค่านิยมแบบผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข         

ติดยาเสพติด ไม่สนใจในการเรียน มีนิสัยก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทน อดกลั้น มีเพศสัมพันธ์

และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่พ่อแม่ต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยการหาเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิก

ในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีลธรรม ขยัน อดทน ประหยัด หลีกเลี่ยงจาก

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่าง ๆ หลีกเลี่ยงแหล่งอบายมุข หลีกเลี่ยงจากสื่อไม่ดีต่าง ๆ หมั่นฝึกฝน และปลูกฝังนิสัยให้

เป็นคนที่มีระเบียบวินัย เป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ เข้าใจ ในกระบวนการและวิธีการสั่งสอนอบรม             

ความประพฤติ วินัยและการปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  2.2 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสมาชิกในครอบครัว ยอม

เสียสละเวลาในการสั่งสอนอบรม 

  2.3 เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะพ่อแม่ เป็นการ

ปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องให้กับสมาชิกในครอบครัว 

  2.4 เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ภายในครอบครัว ชุมชน 

และสังคม  

3. เป้าหมาย 

  สมาชิกภายในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ บุตร และบุตรที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว 
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4. ผลสัมฤทธิ์ 

  4.1 ผลผลิต : พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความสัมพันธ์ มีระเบียบวินัยประพฤติปฏิบัติตามค าสั่ง

สอนอบรมเพ่ือเป็นประโยชน์ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  4.2 ผลลัพธ์ : พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่                

ของตนเอง แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสั่งสอนอบรมให้กับสมาชิกในครอบครัว พร้อมติดตามความ

ประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ 

5. แผนการด าเนินงาน 

  ก าหนดเป็น 3 กิจกรรม ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1 : จัดสันทนาการ โดยการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย

กิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และมีความสนิทสนมมากขึ้น เป็นการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ต่อไป 

  กิจกรรมที่ 2 : จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับ 

           2.1 การจัดเวทีอภิปราย เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็น

คนดี โดยมีการตัวอย่างของคนดีจากครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ เพ่ือประกอบการอภิปราย 

           2.2 แบ่งกลุ่มหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคุณสมบัติของคนดี ซึ่งอาจ

ได้แก่             การเสียสละ มีคุณธรรม ศีลธรรม รักครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นต้น  

กิจกรรมที่ 3 สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม  

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.1 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ เข้าใจ ในกระบวนการและวิธีการสั่งสอนอบรมความ

ประพฤติ วินัยและการปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  6.2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสมาชิกในครอบครัว ยอมเสียสละเวลา             

ในการสั่งสอนอบรม 

  6.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะพ่อแม่                       

เป็นการปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี และถูกต้องให้กับสมาชิกในครอบครัว 

  6.4 พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ไม่สร้างปัญหาให้กับครอบครัว 

ชุมชน และสังคม  

 
****************** 

 


