
แนวทางการดําเนินโครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว

โครงการดานการพัฒนาสตรีเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังนี้
๑. การสงเสริมความรูความเขาใจและการเรียนรูการอยูรวมกันอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

๒. การคํานึงถึงบทบาทท่ีเหมาะสมและเทาเทียมกันระหวางหญิงและชายภายในครอบครัว
๓. การสงเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุของสตรี
๔. การสงเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว
๕. การสงเสริมความรูเร่ืองการพิทักษและคุมครองสิทธิสตรี
๖. การสงเสริมความรูตาง ๆ ท่ีจําเปนแกสตรี
๗. การสงเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจ เชน การเสริมสรางภาวะผูนําแกสตรี  การสงเสริม

สนับสนุนใหสตรีไดรับการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาวิชาขาดแคลน

โครงการดานการพัฒนาครอบครัวเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังนี้
๑. การสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาครอบครัว เชน

- การเตรียมความพรอมกอนสรางครอบครัวโดยเฉพาะกอนแตงงานและสําหรับคูสมรสใหมีการ    วาง
แผนการดําเนินชีวิตครอบครัว  รูคุณคา  และรับผิดชอบปฏิบัติบทบาทหนาท่ีตามสถานภาพของตน            ใน
ครอบครัวในฐานะสามี  ภรรยา  พอ  แม  ลูก  ผูปกครอง  ลุง  ปา  นา  อา  และปู  ยา  ตา  ยาย

- การอบรมเล้ียงดูลูกหลานใหปฏิบัติตนเหมาะสมตามวัย  มีวินัยในตนเอง  รูจักใชสันติวิธีในการแกไข
ปญหา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก

- การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพื่อสรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกันและมีเวลาใหกับครอบครัว
- การสงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวมีความรู  ทักษะและสามารถเอาใจใสดูแลสุขภาวะของสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะท่ีเปนผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเร้ือรังได
๒. การสงเสริมการสรางสุขภาพของครอบครัว เชน การสงเสริมใหสมาชิกครอบครัวตระหนัก ใน

ความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี  มีวุฒิทางอารมณ มีการปรับตัวตามวัยและสภาวะสังคม
๓. การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อความมั่นคง เชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การ

สงเสริมการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การใหความรูเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีวาดวยครอบครัว
๕. การจัดกิจกรรมท่ีลดปจจัยเส่ียงดานครอบครัว เชน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน  การสงเสริมใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เปนตน
๖. กิจกรรมสงเสริมการชวยเหลือและแกไขครอบครัวท่ีมีปญหา
๗. การสงเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว

---------------------------------------------------------



โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีเปนหลักสําคัญท่ีสุดของสังคม เปนรากฐานของการพัฒนาคนและ

สังคม โดยทําหนาท่ีหลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหแกสมาชิกในครอบครัวดวยการอบรมเล้ียงดู พรอมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกสมาชิกครอบครัว  เพื ่อใหสมาชิก
ครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ และเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

สถาบันครอบครัวไดเร่ิมออนแอลงนับจากท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน (เร่ิมต้ังแต
พ.ศ. 2533-2553) ทําใหตลอดระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา สังคมไทยไดเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีนําไปสูความออนแอของ
ครอบครัวโดยไดซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกมาอยางตอเนื่องจนทําใหสังคมไทยและคนในสังคมมีการเปล่ียนแปลงในดาน
วิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว ขณะท่ีโครงสรางทางสังคมไทยยังไมสามารถปรับตัวไดทัน  คนไทยจึงตอง
เผชิญกับวิกฤตเร่ืองคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมท่ีมีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และ
การใหความสําคัญกับเงินตราเปนตัวต้ัง  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวเร่ิมตนจากเมืองหลวงและกระจายตัวไปสูเมืองใหญ
และจากเมืองใหญไปสูชนบท โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและส่ือทุกแขนงเปนตัวเช่ือมรอยใหทุกพื้นท่ี
ของประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากวิกฤติทางสังคมและวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนดังกลาวทําใหครอบครัวไทยประสบปญหาอยางรุนแรง ปญหาท่ี
ครอบครัวไดรับผลกระทบ ไดแก  การหยาราง สัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว เด็กและผูสูงอายุถูก
ทอดท้ิง ฯลฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีแตละครอบครัวตองดิ้นรนและแขงขันกัน ทํามาหากิน สงผลให
สัมพันธภาพและความเก้ือกูลของคนในครอบครัวและชุมชนลดนอยลง พอแมผูปกครองไมทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนและขัด
เกลาสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมีการเจริญเติบโตตามวัย จึงทําใหเด็กไทยในปจจุบันตกเปนเหย่ือของคานิยมผิด
ๆ ในดานวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติดยาเสพติด มีนิสัยกาวราว ชอบใชความรุนแรง ขาดความอดทน
อดกล้ัน มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีการต้ังครรภกอนวัยอันควร ไมสนใจเรียน และออกจากโรงเรียนกลางคัน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาครอบครัว ในทุก
พื้นท่ีใหมีความอบอุนเขมแข็ง

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสรางความรักความเขาใจและความสัมพันธท่ีดรีะหวางสมาชิกในครอบครัว
2.2 เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว
2.3 เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามี ภรรยา

บทบาทของพอแม บทบาทของลูก) และปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี
2.4 เพื่อสงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพือ่จะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีสวน

รวมในการปองกันและแกไขปญหา
3. เปาหมาย...
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3. เปาหมายโครงการ
สมาชิกครอบครัว ประกอบดวย พอ แม ลูก

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง
4.1 ผลผลิต : สมาชิกครอบครัว (พอ แม ลูก) ไดรับความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ความรู

ในเร่ืองความสําคัญของครอบครัว และไดทํากิจกรรมสรางความสัมพันธรวมกัน
4.2 ผลลัพธ์ิ : สมาชิกครอบครัว (พอ แม ลูก) เห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว มีการแสดง

บทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิกครอบครัวท่ีดี มีการส่ือสารและใชเวลารวมกัน
มากข้ึน กลายเปนครอบครัวอบอุนเขมแข็ง

5. แผนการดําเนินงานตามโครงการ
5.1 ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมสรางฐานความรูใหกับสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย
ฐานท่ี 1 สําหรับพอแม เนื้อหาประกอบดวย การสรางความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายในครอบครัว การสรางความสัมพันธ/ความรัก/ความเขาใจและความผูกพันระหวางพอ แม ลูก สราง
ความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของพอแม สรางการส่ือสารท่ีดีระหวางสมาชิกภายในครอบครัว และ การใชหลักธรรม
(คุณธรรม/จริยธรรม ฯลฯ) ในการดําเนินชีวิตครอบครัว การปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับครอบครัว เชน การมีเพศสัมพันธ
และการต้ังครรภกอนวันอันควรของลูกวัยรุน โรคเอดสและโรคทางเพศสัมพันธ ยาเสพติด แกงเด็กซ่ิง การยกพวกตีกัน
และการติดเกมส เปนตน

ฐานท่ี 2 สําหรับลูกวัยรุน เนื้อหาประกอบดวย การสรางความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย การสอนเร่ืองคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การสอนใหรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ ของลูกตอพอ
และแม ความรับผิดชอบในการศึกษาเลาเรียน การมีพฤติกรรมท่ีดีงามและการมีพัฒนาการตามวัยอันสมควร การสอนให
เด็กวัยรุนผูหญิงรักนวลสงวนตัว สอนเด็กผูชายใหรูจักความอดทนอดกล้ันเห็นคุณคาของผูหญิง การใหรูถึงปญหา/พฤติกรรม
เส่ียง/ผลกระทบตาง ๆ การอบรมหลักธรรมะและหลักคุณธรรมจริยธรรม เปนตน

ฐานท่ี 3 สําหรับเด็กอายุ 9 – 12 ป เนื้อหาประกอบดวย ลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงคของคนดี ความซ่ือสัตยสุจริต การเช่ือฟงพอแมและครูบาอาจารย การรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบของลูกตอพอ
และแม ความรับผิดชอบในการศึกษาเลาเรียน การมีพฤติกรรมท่ีดีงามและการมีพัฒนาการตามวัยอันสมควร การ
ขยันหมั่นเพียร การเปนคนกตัญูรูคุณ การใชคําพูดท่ีสุภาพเหมาะสม การสอนเร่ืองคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เปนตน

กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธครอบครัวในพื้นท่ีชุมชน เพื่อเสริมสรางให
สมาชิกในครอบครัวไดใชเวลารวมกัน สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกัน  กิจกรรมประกอบดวย การจัดเวทีพูดคุยแบบเปด
ใจระหวางสมาชิกในครอบครัว การนมัสการพระสงฆมาแสดงธรรม การทํากิจกรรมรวมกัน เชน วาดรูป  ทําอาหาร ทํา
ความสะอาดชุมชน/วัด และการรับประทานอาหารรวมกัน เปนตน

5.2 แผนการ
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5.2 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554

ระยะเวลา
กิจกรรม

งบประมาณ ป 2554
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค ก.ย.

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมสราง
ฐานความรูใหกับครอบครัว
กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรม
สรางความสัมพันธครอบครัวใน
พื้นท่ีชุมชน

6. พื้นท่ีดําเนินการตามโครงการ
................................................

7. ระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
ตามความเหมาะสม

8. คาใชจาย
ตามความเหมาะสม

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
9.1 ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว  เขาใจหลักการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม

รูเทาทันและเฝาระวังปญหาของครอบครัวท่ีอาจเกิดข้ึน
9.2 สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว คือ ความรัก  ความเขาใจ และความ

ผูกพันระหวางพอแมลูก  มีการส่ือสารท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  และการใชหลักธรรม (คุณธรรม  จริยธรรม ฯลฯ
ในการดําเนินชีวิตครอบครัว)

9.3 ทุกคนในครอบครัวไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี  ตระหนักและเห็นความสําคัญของบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองตอบุคคลในครอบครัว

9.4 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันในการปองกันปญหายาเสพติด  ปญหาโรคเอดส  และปญหาพฤติกรรมทาง
เพศ ฯลฯ  สามารถนําความรูไปใชประโยชนตอตนเอง  ครอบครัวและชุมชน

9.5 ครอบครัวท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําไปเปนตนแบบทางสังคมและขยายผลตอไป

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



โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการชวยเหลือคุมครองแกเด็กและสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว

ช่ือโครงการ โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการชวยเหลือคุมครองแกเด็กและสตรีท่ีถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว

หลักการและเหตุผล
สถานการณความรุนแรงในประเทศไทย  นับวายังเปนปญหาสําคัญ  และสงผลกับสตรีและเด็กเปนวง

กวาง  และเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ  ท้ังความรุนแรงในครอบครัว  ในสถานศึกษา  สถานท่ีทํางาน  และสถานการณใน
สังคมท่ัวไป  โดยสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวสวนใหญจะเกิดจากการเมาสุรา  การติดสารเสพติด  การนอกใจ
หึงหวง  และการทะเลาะวิวาท เปนตน ซ่ึงเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กและ
สตรีเปนอยางมาก  เพื่อใหคนในสังคมไดตระหนักถึงปญหาความรุนแรง และรับรูถึงโทษทัณฑและความคุมครองทาง
กฎหมาย  รวมท้ังเขามามีสวนรวมในการปองกัน  เฝาระวังและแกไขปญหา  จึงควรจัดใหมีกิจกรรมสรางความรู  ความ
เขาใจ  ในการใหความชวยเหลือคุมครองแกผูท่ีถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  และเผยแพรประชาสัมพันธ
พระราชบัญญัติคุมครองแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แกผูเก่ียวของและประชาชนใหได
ทราบถึงสถานการณปญหาความรุนแรงซ่ึงนับวันจะเพิ่มจํานวนทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  และสงผลทําใหเกิดปญหาตาง
ๆ ตามมามากมาย  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดานสุขภาพกาย  และปญหาสุขภาพจิต  ท่ีมีผลตอผูถูกกระทําโดยตรง  ซ่ึง
สวนใหญเปนสตรีและเด็ก ท้ังนี้เพื่อครอบครัวและสังคมจะไดอยูรวมกันอยางมีความสุข

วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางความตระหนักแกประชาชนในชุมชนถึงปญหาความรุนแรง
2. เพื่อใหประชาชนรับรูถึงโทษทัณฑ และความคุมครองทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน  เฝาระวังและแกไขปญหา

กลุมเปาหมาย
ประชาชนในชุมชน...............................

วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมใหความรู

สถานท่ี/พื้นท่ีดําเนินการ
................................................................. ................................................................................



ระยะเวลาดําเนินการ
............................................................................................................................. .....................

งบประมาณ
……………………………………………………………………………………………….

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปญหาความรุนแรง และมีสวนรวมในการปองกัน  เฝา

ระวังและแกไขปญหา
2. ประชาชนมีความรู  ความเขาใจในการใหความชวยเหลือคุมครองแกผูถูกกระทําความ

รุนแรง  รับทราบถึงโทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

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



โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

1. หลักการและเหตุผล
สองทศวรรษท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน (พ.ศ.2533-2553) สงผลให

สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังวิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ขณะท่ีโครงสรางของสังคมไทย
ยังไมสามารถปรับตัวไดทัน สงผลใหคนไทยซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกโดยไมรูจักเลือก  จึงทําใหตลอดระยะเวลา 20 ปท่ี
ผานมา สังคมไทยตองเผชิญกับวิกฤตเร่ืองคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการ
บริโภคนิยม วัตถุนิยม และการใหความสําคัญกับเงินตราเปนตัวต้ัง  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว มีจุดเร่ิมตนจาก
เมืองหลวงและกระจายตัวไปสูเมืองใหญ และจากเมืองใหญไปสูชนบท โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและส่ือ
ทุกแขนงเปนตัวเช่ือมรอยใหทุกพื้นท่ีของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติทางสังคมและวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน ทําใหประเทศไทยประสบปญหาทางสังคมมากมายโดยเฉพาะอยางย่ิง
ปญหาท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชน ปจจุบันพบวา เด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกันต้ังแตอายุยังนอย คือ ประมาณ 12 ป ซ่ึงเด็กใน
วัยนี้ยังขาดวุฒิภาวะและขาดความรับผิดชอบตัวเอง ดังนั้น จึงมีความเส่ียงในดานตาง  ๆ เชน เส่ียงตอการต้ังครรภท่ีไม
พรอม การทําแทง การคลอดบุตรแลวนําไปท้ิง และยังมีผลตอการออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมท้ังมีความไมพรอมใน
การเล้ียงดูลูก กระทําความรุนแรงในครอบครัว กลายเปนแรงงานราคาถูก ครอบครัวแตกแยก และยังอาจจะเ กิดปญหา
สังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

ปจจุบันปญหาเด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและนําไปสูการต้ังครรภโดยไมพรอม         ได
เปนปญหาท่ีปรากฏอยูทุกภาคของประเทศไทย และมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จากขอมูลการแจงเกิดของกรมการ
ปกครอง พบวา สถิติเด็กวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ในป 2551 มีจํานวนเกือบหนึ่งแสนคน
(98,790 คน) ท่ัวประเทศ

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสรางภูมิคุมกันใหเด็กวัยรุนไดมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบ           ท่ี

เกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และรูจักหนาท่ี ความรับผิดชอบ
2.2 เพื่อใหครอบครัว (ท้ังพอและแม) ไดแสดงบทบาทหนาท่ีในการอบรมเล้ียงดูลูกใหเปนคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ มีเศรษฐกิจพอเพียง และใหความรัก ความอบอุนแกลูก เพื่อใหมี การ
เจริญเติบโตตามวัยและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

2.3 เพื่อสรางเครือขายเฝาระวังปญหาระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน และกลุมเพื่อนวัยรุน

3. กลุมเปาหมาย
3.1 เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
3.2 พอ แม ผูปกครอง
3.3 ผูบริหารการศึกษา ครู
3.4 ผูนําชุมชน กลุม/องคกรตาง ๆ ผูบริหารและเจาหนาท่ีทองถ่ิน

4. ผลสัมฤทธิ์...
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4. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง
4.1 ผลผลิต

(1) จัดกิจกรรมอบรมเด็กวัยรุนใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และรูจักหนาท่ี ความรับผิดชอบ รวมท้ังมีพัฒนาการตามวัย

(2) จัดกิจกรรมเพื่อทําความเขาใจแกครอบครัว (ท้ังพอและแม) ไดแสดงบทบาทหนาท่ีในการอบรม
เล้ียงดูลูกใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ และใหความรัก ความอบอุนแกลูก เพื่อใหมีการ
เจริญเติบโตตามวัย

(3) จัดกิจกรรมสรางความตระหนักและเฝาระวังปญหาระหวางบาน โรงเรียน ชุมชน       กลุม
เพื่อนวัยรุน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นท่ี

4.2 ผลลัพธ
(1) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการต้ังครรภ

ท่ีไมพรอม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย  และรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ
(2) ครอบครัว (พอและแม) ใหความรัก ความอบอุน และทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนบุตรใหเปน

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย
(3) หนวยงานท่ีเก่ียวของ บาน โรงเรียน ชุมชน และกลุมเพื่อนวัยรุน มีความตระหนักตอ

ปญหาและเปนเครือขายเฝาระวังพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็กวัยรุน

5. แผนการดําเนินงานตามโครงการ
5.1 ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 จัดเวทีเสวนาระหวางผูท่ีมีสวนรับผิดชอบ ไดแก พอ แม ผูปกครอง ครู
ผูนําชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อสรางความตระหนักและหาแนวทางปองกันและ แกไขปญหาการมี เพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรและการต้ังครรภท่ีไมพรอมในวัยรุน และ สรางเครือขายเฝาระวังในโรงเรียนและในชุมชน

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมความรูใหแกเด็กและเยาวชน โดยจัดฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก
(1) ฐานการเรียนรูเก่ียวกับสถานการณ ปญหา และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและ การ
ต้ังครรภท่ีไมพรอมในวันรุน (2) เพศศึกษา (3) ทักษะชีวิต (4) การวางแผนครอบครัว (5) การปองกันโรคเอดสและโรค
ทางเพศสัมพันธ (6) การปองกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธีการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ (7) ความรู
E-learning ในเร่ืองตาง ๆ เชน เร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สิทธิในเนื้อตัวรางกาย การเคารพสิทธิของผูอื่น และ
หนาท่ีและความรับผิดชอบตามวัยและในครอบครัว

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในครอบครัวระหวางพอ แม ลูก
กิจกรรมท่ี 4 การจัดกิจกรรมยอวาทีระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในโรงเรียน เร่ือง

“เพศสัมพันธวัยรุนวุนอยางไร” และ “การต้ังครรภแมวัยรุนวุนเพราะใคร”
กิจกรรมท่ี 5 การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายผูนํารุนใหมในโรงเรียน และสรางเครือขาย

ระหวางกลุมเพื่อนเพื่อเปนเครือขายในการใหคําปรึกษาและปองกันปญหาเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการต้ังครรภท่ีไม
พรอมในวัยรุน



กิจกรรมท่ี 6 สนับสนุนงบประมาณใหเด็กท่ีผานการอบรมไปดําเนินการขยายผลในโรงเรียน
กิจกรรมท่ี 7 จัดมหกรรมนําผลการดําเนินงานต้ังแตกิจกรรมท่ี 1 – 5 มาอภิปรายและ

เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มท่ี
กิจกรรมท่ี 8 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดําเนินกิจกรรมใหเกิดความตอเนื่อง

6. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 (สามารถปรับลดกิจกรรมตามงบประมาณท่ีมี)

ระยะเวลา
กิจกรรม

งบประมาณ ป 2554
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.

กิจกรรมท่ี 1 จัดเสวนาระหวาง
ผูท่ีมีสวนรับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 2 จัดฐานการเรียนรู ใหแกเด็ก
และเยาวชน
กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธภายในครอบครัว
กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมยอวาทีระหวาง
นักเรียนหญิงและชาย
กิจกรรมท่ี 5 สรางเครือขายผูนํา
รุนใหมในโรงเรียน
กิจกรรมท่ี 6 สนับสนุนงบประมาณใหเด็กท่ี
ผานการอบรมไปขยายผลในโรงเรียน
กิจกรรมท่ี 7 จัดมหกรรม
กิจกรรมท่ี 8 ติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนา

7. คาใชจาย
ตามความเหมาะสม

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
8.1 เด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงผลท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและ

การต้ังครรภท่ีไมพรอม
8.2 ครอบครัวมีความอบอุน พอ แม ผูปกครองทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนลูกใหเปนคนดี มีคุณธรรม

จริยธรรม รูจักหนาท่ีความรับผิดชอบและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย

8.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของ บาน โรงเรียน ชุมชน และกลุมเพื่อนวัยรุน มต่ืีนตัวตอปญหาและเปน
เครือขายเฝาระวังพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็กวัยรุน



โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

1. หลักการและเหตุผล
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย

มาเปนเวลานาน ปจจุบันสถานการณปญหาไดขยายวงกวางข้ึนและมีระดับของความรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ   ซ่ึงสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีเปนอยางมาก หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีทํางานเก่ียวของกับปญหาไดมี
การรวบรวมขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบวา ตัวเลขการใหบริการของศูนยพึ่งไดใน
โรงพยาบาลขนาดใหญประจําจังหวัด 297 แหง เมื่อป 2550 มีเด็ก สตรี และผูสูงอายุ ถูกกระทําความรุนแรงเขารับ
บริการ จํานวน 19,068 ราย และจากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งแตเดือนเมษายน-กันยายน 2551 มีผูหญิงท่ี
ถูกทํารายรางกายเขาแจงความ จํานวน 18,191 ราย  สําหรับมูลนิธิเพื่อนหญิงไดระบุวามีผูหญิงท่ีถูกกระทําความ
รุนแรงมาขอรับคําปรึกษาปละประมาณ 1,500 ราย โดยรอยละ 80 เปนปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีหลายรูปแบบท้ังทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ เชน
การทํารายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทําใหเจ็บชํ้าน้ําใจ การควบคุมกักขัง การขมขืนกระทําชําเรา
และการกระทําอนาจาร เปนตน ซ่ึงผูกระทําสวนใหญเปนผูชายและมักเปนบุคคลใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัว สวน
ผูถูกกระทําเปนผูหญิง ผูสูงอายุ และเด็ก ปญหาความรุนแรงในครอบครัวสังคมมองวาเปนเร่ืองสวนตัวแมแตญาติ
พี่นองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลําบากและไมกลาบอกเลาใหใครฟงเพราะคิดวาเปน
เร่ืองนาอับอาย หรือจําตองยอมถูกกระทําความรุนแรงเนื่องจากเปนหวงลูกและตองพึ่งพิงทางเศรษฐกิจจากผูชาย สําหรับสาเหตุ
ของการกระทําความรุนแรงเกิดจากหลายปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะทอนภาพความ
รุนแรงของส่ือตาง ๆ และ      ท่ีสําคัญคือคานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีเช่ือวาผูชายเปนผูนําครอบครัว สามีเปนเจาชีวิต
ภรรยาและลูก มีสิทธิ ดุดา ทุบตีทําราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการ เปนตน

ปจจุบันปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนท่ีทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา ซ่ึงมิใช เร่ืองสวนตัวอีกตอไป
แลว รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการคุมครองแกผู ท่ีตกเปนเหย่ือของการกระทําความรุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟนฟูผูกระทําความรุนแรง
รวมท้ังสงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหารวมกัน

2. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทองถ่ินไดมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติ

คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

2. เพื่อให…
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2. เพื่อใหผูนําชุมชนและประชาชนรับรูถึงโทษทัณฑ และความคุมครองทางกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

3. เพื่อใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขาย         เฝาระวัง
ปญหาในพื้นท่ี

3. เปาหมายโครงการ
3.1 ผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ิน
3.2 ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตาง ๆ  อาสาสมัคร และกลุมสตรีในพื้นท่ี
3.3 สมาชิกครอบครัว
3.4 ประชาชนท่ัวไป

4. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง
4.1 ผลผลิต

(1) จัดกิจกรรมอบรมความรูใหแกผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินในเร่ืองพระราช-
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย รวมท้ัง
สถานการณท่ีเก่ียวของ

(2) จัดเวทีระดับชุมชนเพื่อเสริมสรางความรูและสรางเครือขายในการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

(3) จัดเวทีเรียนรูใหกับสมาชิกครอบครัว (พอ แม ลูก) เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
(4) หาครอบครัวตนแบบไมใชความรุนแรง และเชิดชูเกียรติเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี

4.2 ผลลัพธ
(1) ผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และพรอมใหการสงเสริม/สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ในพื้นท่ี

(2) ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน รูถึงโทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย และรวมกันเปนเครือขายเฝาระวังปญหา

(3) สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผูชายมีความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของก ารใช
ความรุนแรงในครอบครัว รับทราบถึงโทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย และลดการใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

(4) เกิดครอบครัวตนแบบไมใชความรุนแรงเปนแบบอยางท่ีดีใหกับชุมชนและสังคม

5. แผนการดําเนินงานตามโครงการ
5.1 ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมอบรมความรูใหแกผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินในเร่ือง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ.2550 โทษทัณฑและความคุมครองทาง
กฎหมาย รวมท้ังสถานการณท่ีเก่ียวของ

กิจกรรมท่ี 2...
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กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีระดับชุมชนเพื่อเสริมสรางความรูและสรางเครือขายในการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

กิจกรรมท่ี 3 จัดเวทีเรียนรูใหกับสมาชิกครอบครัว (พอ แม ลูก) เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
กิจกรรมท่ี 4 หาครอบครัวตนแบบไมใชความรุนแรง และเชิดชูเกียรติเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี

5.2 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554
ระยะเวลา

กิจกรรม
งบประมาณ ป 2554

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค ก.ย.
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรม
ความรูใหแกผูบริหารทองถ่ิน
และพนักงานทองถ่ิน
กิจกรรมท่ี 2 จัดเวทีระดับ
ชุมชน
กิจกรรมท่ี 3 จัดเวทีเรียนรู
ใหกับสมาชิกครอบครัว
กิจกรรมท่ี 4 หาครอบครัว
ตนแบบในชุมชนและ
เชิดชูเกียรติ

6. พื้นท่ีดําเนินการตามโครงการ
ตามความเหมาะสม

7. ระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
ตามความเหมาะสม

8. คาใชจาย
ตามความเหมาะสม

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
9.1 ผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของปญหาความ

รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และใหการสงเสริม/สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
พื้นท่ี

9.2 ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน และรวมกันเปนเครือขายเฝาระวังปญหา

9.3 สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผูชายมีความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว รับทราบถึงโทษทัณฑและความคุมครองทางกฎหมาย และลดการใชความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

9.4 เกิดครอบครัวตนแบบไมใชความรุนแรงเปนแบบอยางท่ีดีใหกับชุมชนและสังคม


