
 

 

     องค์ประกอบของโครงการ 

 FAMILY UNITED 
 

 ส่วนของผูป้กครอง 
 เป้าหมาย: 

 • จั ดก า ร กับ คว า ม เค รี ยด แ ล ะ เ ข้ า สู ่
    สภาวะปกติ 
 • พัฒนาความมั่นใจในการเล้ียงบุตรหลาน
และทักษะในการพัฒนากลยุทธ์ในการเล้ียง
ดูเชิงบวก 
 • เ พ่ิ ม พูนท รัพยา กรใ นก าร รับมื อ รับ 
    ความเครียด  

ส่วนของเด็ก 
เป้าหมาย: 

• ปรับปรุงผลลัพธ์ทางสุขภาพจิต 
• รับมือกับความเครียดได้ดีข้ึน 
• ลดความพฤติกรรมท้าทาย 
• เรียนรู้วิธีการเชิงบวกในการอยู่

ร่วมกับเพ่ือน 

ส่วนของครอบครัว 
เป้าหมาย: 

• ปรับปรุงความสัมพันธ์และ  
   การสื่อสารกันในครอบครัว  
• ลดการเล้ียงดูแบบบีบบังคับ 

 

 
Contact Us  

Prevention, Treatment and Rehabilitation Section 

United Nations Ofice on Drugs and Crime  
PO Box 500, A-1400, Vienna, Austria  

Email  
unodc-ptrs@un.org  

Website 
www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html 

โครงการทกัษะครอบครัวระดับสากล 
เพื่อการป้องกนัผลลพัธ์ดา้นลบทางสังคม 

ในประเทศที่มีรายไดต้ ่าและปานกลาง 

      กระบวนการของโปรแกรมเพื่อจดัการกบัสาเหตุของปัญหา
 ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรถูกลด: 

• การเห็นชอบต่อกลยุทธ์การเลี้ยงดูแบบบีบบังคับ 
• การจัดการทักษะครอบครัวที่ไม่ดี 
• มีความเครียดสูง 
• สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดปัญหายาเสพติด 
   ปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง   

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรเพ่ิมขึ้น: 
• พัฒนาปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว 
• ยกระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ใช้
กฎระเบียบที่ปราศจากความรุนแรง มี
ส่วนร่วมทางสังคม ร่วมกับการสนับสนุน
ทางสังคมของผู้ดูแล  

 
 

Follow Us on Social Media  
          @UNODC_PTRS 

#familyunited #strongfamilies #drugprevention #drugtreatment 
#listenirst #youthinitiative  

ผูมี้ส่วนร่วมและผลกระทบระยะส้ันของครอบครัว   
 
 
 
 
 

   ผลกระทบระยะยาว    

 
#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16  

 UNODC PTRS 

 
Other Available  

UNODC Family Skills Resources  
Strong Families Programme 

bit.ly/2Gpubfa  

ท างานอย่างไร? 

 

พัฒนาพฤติกรรมของบุตรหลานในทางที่ดีขึ้น 

ลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและไม่เป็นมิตร 

พัฒนาความม่ันใจของผู้ปกครอง 
ในทักษะการจัดการครอบครัว 

พัฒนาทักษะการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

 

เพ่ิมทักษะในการรับมือกับความเครียด 

พัฒนาผลลัพธ์ทางด้านจิตใจ 
ของผู้ปกครองและบุตรหลาน 

ความรุนแรง 
ลดลง 

ลดปัญหา 
การใช้ 

สารเสพติด 
พฤติกรรมเสี่ยง 

ลดลง 

 

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ของเด็กๆและ

ผู้ดูแล จากประชาชนชาวญี่ปุ่ น 



 

 

ความเป็นมา การออกแบบและโครงสร้างของโครงการ 

 

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของ Family UNited  Family UNited เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
โครงการทักษะครอบครัว มีขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้เป็นผูป้กครองที่ดีขึ้ น โดย
การเสริมสร้างพลังเชิงบวก การท างาน และการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัว ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั โดยการส่งเสริมรูปแบบการเล้ียงดูที่
อบอุ่น ซึ่ง พ่อแม่จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์ให้แก่พฤติกรรมที่ เป็นที่พอใจ 
ร่วมกับเฝ้ามองกิจกรรมยามว่างอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรูปแบบของมิตรภาพ
และการเป็นแบบอย่างที่ดี  ในระหว่างที่พวกเขาสามารถช่วยให้เด็กๆ ได้รับ
ทักษะในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และจากการเปล่ียนแปลงเหล่านี้โครงการ
นี้ จึง เป็นการป้องกันปัญหาสั งคมและสุขภาพที่หลากหลายได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการป้องกันปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และ
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โครงการทักษะครอบครัวยงัได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถน าไปใช้ได้กับทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอย่างเท่าเทียม 
โดยให้ผลลัพธ์เชิงบวกที่ส่งผลต่อทั้งสุขสภาพจิตที่ดีของพ่อแม่ รวมทั้งยงัช่วย
ลดภาระผูป้กครองและความเครียดจากการท างาน นอกจากนี้  โครงการยัง
ช่วยสนับสนุนพฒันาการของเด็ก ส่งผลให้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ของพวกเขาลดน้อยลงอีกด้วย แรงบันดาลใจเหล่านี้มาจากองค์ความรู้
ของ หน่วยงานรักษาและฟ้ืนฟู แผนกป้องกันยาเสพติดและปัญหาสุขภาพ 

ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่
ได้รับการส่งเสริมและน าร่องอย่างแข็งขัน ดังที่อิงจากหลักฐานต่างๆเหล่านี้
ทั่วโลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ในกว่า 30 ประเทศ ที่มีรายได้ต  ่าและปานกลาง 
 
ประสบการณ์ระดับโลกของ UNODC ในการฝึกทักษะครอบครัว ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดความต้องการโครงการทักษะครอบครัว
ในระดับสากล ซึ่งถูกออกแบบมาส าหรับความต้องการในประเทศที่มีรายได้
ต  ่าและปานกลาง เน่ืองจากโครงการที่อิงได้จากหลักฐานส่วนใหญ่ มักได้รับ
การออกแบบในประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่า 
 
UNODC ยงัได้พัฒนาโครงการทักษะครอบครัวขึ้นมา เรียกว่า ‘ครอบครัว
เข้มแข็ง’ ซึ่งเป็นโครงการทักษะครอบครัวที่ได้รับเลือกและพฒันาขึ้นส าหรับ
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ยากล าบากและพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว (อันได้แก่ ผู้
พลัดถ่ินภายในประเทศ ผูล้ี้ภัย ผูท้ี่อยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแยง้หรือผู้
ที่ได้รับผลกระทบในภายหลัง ตลอดจนผูท้ี่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลในเขตชนบท) 
 

 
 
ภาพรวมของ  โครงการ Family UNited ประกอบไปด้วยชุดการเรียน รู้
ทั้งหมด 4 ชุด (1 ชุดการเรียนรู้ต่อสัปดาห์) ซึ่งกล่าวถึงแกนหลักของความ
ต้องการของทักษะการเล้ียงดู โดยในแต่ละชุดการเรียนรู้ใช้เวลาไม่เกิน 2 
ชั่วโมง 
 
อีกทั้ง ยงัสามารถเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริมขึ้นมา (ขึ้นอยู่กับชุดการเรียนรู้น้ันๆ ) 
เพ่ือเป็นส่วนเสริมที่เน้นในความต้องการเฉพาะด้านในแต่ละระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชุดการเรียนรู้                    

ส าหรับผู้ปกครอง 
ชุดการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก 

ชุดการเรียนรู้            
ส าหรับครอบครัว 

สัปดาห์ที่ 1   ความเข้าใจ  
การชื่นชม             

และการให้ก าลังใจ 

สร้าง
คุณสมบตั ิ
เชิงบวก 

คุณสมบตัิเชิงบวกของ
ครอบครัวของเรา 

 
 

สัปดาห์ที่ 2   เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมที่ท้าทาย 

รับมือกับ
ความเครียด เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

สัปดาห์ที่ 3   
การตอบสนองต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึง

ปรารถนา 

ทักษะการ
ต้านทาน 

แรงกดดันจาก
คนรอบข้าง I 

เข้าใจเกี่ยวกับแรงกดดัน
จากคนรอบข้าง  
และความสัมพนัธ์ 
ในครอบครัว I  

สัปดาห์ที่ 4   การสื่อสารและการดูแลตัวเอง 
 

ทักษะการ
ต้านทาน 

แรงกดดันจาก
คนรอบข้าง II 

เข้าใจเกี่ยวกับแรงกดดัน
จากคนรอบข้าง  
และความสัมพนัธ์ 
ในครอบครัว II 

 

 
• ตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต ่าและปานกลาง 
 

ถึงแม้จะมีความหลากหลาย แต่การมุ่งเน้นไปที่บุคคลทั่วไป ส่งผลให้สามารถออกแบบโครงการที่เล็งเห็นถึงความท้าทายในการเล้ียงดู
บุตรหลานในกลุ่มอายุที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
• ถูกปรับให้เหมาะกับครอบครัวที่มีบุตรหลานที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 8 – 15 ปี: 
 

การเล้ียงดูบุตรหลานน้ันมีพ้ืนฐานความต้องการที่เหมือนกัน โดยไม่ค  านึงถึงความต้องการเฉพาะในแต่ละประเทศ 

 
• ก าหนดเป้าหมายให้กับเด็กและผู้ปกครองของพวกเขาตามล าดับ ผ่านตัวของเด็กเอง ร่วมกับผูดู้แล ร่วมถึงชุดการเรียนรู้ของครอบครัว  
 
• สรุปจ านวนและระยะเวลาของชุดการเรียนรู้ส าหรับครอบครัว: โดยต้องไม่ต  ่ากว่าจ านวนขั้นต  ่า เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ถูก

อธิบายไวใ้นหลักฐานเอกสารอ้างอิง  
 
• สรุปข้อก าหนดในการฝึกอบรมวิทยากร: ก าหนดการฝึกอบรมวิทยากรในประเทศสามารถแล้วเสร็จภายใน 3 วนั ซึ่ งการฝึกอบรม

เบื้องต้นจะจัดโดยผูฝึ้กสอนจากต่างประเทศ  

 
• ด าเนินกิจกรรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์น้อย เพ่ือต้องการให้เกิดค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการท างาน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่หายากและมีราคาสูง 
 
• น าไปใช้งานง่ายและสามารถบูรณาการได้โดยไม่มีแบบแผน โดยการให้บริการเพ่ือหลีกเล่ียงการลงทุนในสิ่งที่ไม่มีแบบแผนจ าเพาะ 
 
• ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามประเทศต่างๆ : ด้วยความร่วมมือกับ UNODC ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธ์ิ  



 

 

 
นับเป็นโครงการ open source ส าหรับประเทศที่มีรายได้ต  ่าและปานกลาง 
โดยได้รับการพฒันาและจะถูกน าไปน าร่องใช้ในบางประเทศ ขอขอบคุณ
ส าหรับการสนับสนุนที่เอ้ือเฟ้ือ โดยรัฐบาลและประชาชนประเทศญ่ีปุ่ น  

 
ด้วย Family UNited, UNODC ได้ให้การสนับสนุนแกป่ระเทศสมาชกิ ใน
การบรรลุเป้าหมายของพวกเขา 
ภายใต้นานาเป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยืน (SDGs)  
 

 

สร้างหลักประกันให้มีชีวิตที่มีขึ้นและเพ่ือ 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผูค้นในทุกช่วงวยั 

SDG 3.5  
 

หลักประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เท่าเทียม 
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7 

 

 
บรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมในเร่ืองเพศ  
ร่วมกับส่งเสริมพลังแก่เด็กหญงิและผูห้ญิงทกุคน 
SDG 5.2 

ส่งเสริมสันติภาพ ร่วมกับการพฒันาทางสังคม 
อย่างยัง่ยืน ตลอดจนให้การเข้าถึงความยุติธรรม 
ส าหรับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็น 
ความรับผิดชอบร่วมกับของหน่วยงานในทุก 
ระดับชั้น  
SDG 16.1, SDG 16.2  


