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ดําเนินงานดานครอบครัว เปนตนแบบในการสรางสุขภาวะครอบครัว   
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พ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบฯ ไดเรียบเรียง เพ่ือเปนแนวทางสําหรับ 

การทํางานของอาสาสมัครครอบครัวตอไป 
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บทนํา 

          คู่มืออาสาสมคัรครอบครวัจัดทาํขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานร่วมกัน 

โดยไดจ้ากการถอดบทเรียนการดาํเนินการต่อเน่ืองมาในช่วงเวลา 1 ปี ระหว่าง 

2561-2563 การไดม้าซึ่งอาสาสมคัรแต่ละหมู่บา้นเป็นจิตอาสาท่ีสมคัรมา โดย

อาจเป็นจิตอาสาในสว่นอ่ืนๆเช่น อาสาสมคัรสาธารณสขุ ซึ่งในการดาํเนินการครัง้

นีจิ้ตอาสาท่ีสมคัรมาสว่นใหญ่เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ การพฒันาอาสาสมคัร

ครอบครวัเป็นการพฒันาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง และไดม้ีการทาํกิจกรรมในการ

ดแูลครอบครวัท่ีรบัผิดชอบ และจัดทาํเอกสารสรุปเสนอต่อศนูยพ์ฒันาครอบครวั

เป็นระยะเช่นกิจกรรมปรบัทุกขเ์สริมสขุเป็นการลงเยี่ยมรายครอบครวั เช่นการ

ประเมินเพ่ือมอบรางวลัครอบครวัดีเด่นตามแนวทางครอบครวั 5 ดี การประเมิน

เพ่ือคน้หาครอบครวัท่ีควรไดร้บังบช่วยเหลือจาก กระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนษุย ์ การประเมินเพ่ือช่วยเหลอืดแูลในช่วงโรคระบาดโควิด ในเอกสาร

คู่มือนีเ้ป็นขอ้มูลองคค์วามรูท่ี้เป็นเครื่องมือสาํหรบัอาสาสมัครครอบครัว และ

ผูส้นใจไดน้าํไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานต่อไป ประกอบดว้ย สมรรถนะท่ีจาํเป็น

สาํหรบัอาสาสมคัรครอบครวั กิจกรรมตวัอยา่งสาํหรบัการสง่เสรมิความสมัพนัธท่ี์ดี

ในครอบครวั การจดัทาํแผนของครอบครวั การแสดงบทบาทตอ่ครอบครวั เพ่ือเป็น

แนวทางในการสนบัสนนุครอบครวัท่ี อาสาสมคัรครอบครวัไดด้แูลโดยขอ้มลูไดม้า

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนีม้ีหนังสือท่ีใช้ประกอบการทาํงานช่ือ

ความรูส้าํคญัเพ่ือครอบครวัอบอุ่น (ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัเป้าหมายครอบครวัอบอุ่น 

พฒันาการครอบครวั บทบาทพอ่แม ่บทบาทและหนา้ท่ีของพอ่และแมต่อ่ครอบครวั 

ครอบครวักับสงัคมสงูวยั กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือสรา้งวินยัเชิงบวก การสื่อสาร

ทางบวก สิง่แวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มโลกตอ้งการพลเมืองท่ีมีคณุภาพอยา่งไร ฐาน

อนามยัแมแ่ละเด็ก)  



 

       การพัฒนาต่อเน่ืองของอาสาสมัครครอบครัวมีแนวทางในการพัฒนาได้

หลากหลายรูปแบบขึน้กบับริบทเช่น การทาํงานของอาสาสมคัรครอบครวัภายใต้

การสนบัสนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน โดยมีนกัพฒันาชุมชนสนบัสนนุการ

ดาํเนินการ ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นการทาํงานเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกใน

ครอบครัว หรืออาจบูรณาการบทบาทอาสาสมัครครอบครวัไปในบทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขก็สามารถทาํได้ จากการดําเนินการท่ีผ่านมาพบว่า

อาสาสมคัรสาธารณสขุ สามารถบูรณาการแนวคิดมุมมองในการดูแลครอบครวั

อยา่งเป็นองคร์วมชดัเจนมากขึน้ อยา่งไรก็ตามการเพ่ิมบทบาทดา้นนีอ้าจเป็นภาระ

ท่ีหนกัมากขึน้ได ้และการมีอาสาสมคัรครอบครวัเป็นการเพ่ิมจาํนวนจิตอาสาใน

การร่วมดูแลครอบครวัไดด้ีขึน้ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัคร

ครอบครวั  

       การพัฒนาบทบาทและการทาํงานของอาสาสมัครครอบครวัไดน้าํแนวคิด

ธนาคารเวลาเป็นอีกแนวทางหนึง่เพ่ือเห็นเป็นรูปธรรมในการใชค้วามเพียรพยายาม

และเสียสละเวลาในการดแูลครอบครวัท่ีไดร้บัมอบหมายและการทาํงานจิตอาสา

อ่ืนๆ โดยมุง่เนน้การฝากเวลาเป็นเบือ้งตน้ ดงันัน้ในคูม่ือนีจ้ึงมีแนวคิดธนาคารเวลา

เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานตอ่ไป 

 



 

  

ขอมูลเก่ียวกับอาสาสมัครครอบครัว 

หรือ อสค. 

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 1 
 



 

 

 

 

 

อาสาสมัครครอบครัว หรือ อสค. คือ ผูมีจิตอาสาในการดําเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการมีครอบครัว  ท่ีเขมแข็งอบอุนเปนพลังขับเคลื่อน

ครอบครัวและชุมชน โดยมีคุณสมบัติ สําคัญขอเดียวคือการเปนผูมีจิตอาสา  

ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดเพศ หรือวุฒิการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสค. 

 
คือ ใคร 

ตองมีคุณสมบัตอิยางไร 

อานออกเขียนได 

มีจิตอาสา มีความสมัครใจ 

อาศัยอยูในชุมชนนั้นๆ 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
2 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําไม 
ตองมี อสค. 

 

 

เพ่ือตอยอดการสรางความรูจากชุมชนไปถึง

ทุกครัวเรือน 

เพ่ือใหครอบครัวไดรับการถายทอดความรูในการ

พัฒนา ปองกัน แกไข ปญหาครอบครัว 

เพ่ือใหแตละชุมชน มี อสค. อยางนอย 10 คน  

เปนผูดูแลเร่ืองครอบครัว ประสาน และเชื่อมโยง

กับศูนยพัฒนาครอบครัว และหนวยปฏิบัติการ

อ่ืนๆ ในชุมชนในการสงขอมลูขาวสาร  

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อสค. 
ตองทําอะไรบาง 

อสค. มีบทบาทหนาท่ี คือ 

รวมในการจัดทําขอมูล

ใหเปนปจจุบันเพ่ือการ

ดําเนินการของศูนย

พัฒนาครอบครัว 

เสนอกิจกรรม โครงการเพ่ือ

พัฒนา ปองกัน แกไข ปญหา

ครอบครัวในชุมชน /หมูบาน  

 

รวมดําเนินการกิจกรรม 

โครงการของศูนยพัฒนา

ครอบครัว  และหนวย

ปฏิบัติการอ่ืนๆ 

รับผิดชอบ ดูแลเครือขาย

ครอบครัวในชุมชน/ หมูบาน  

ประสานงานในการ

ดําเนินการกิจกรรม

ครอบครัว 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
4 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่    

 



 

 

 

  

 

อสค. 

 
ทํางานกับใคร

 
อสค. หรอือาสาสมคัรครอบครัว ตอง

ทํางานกับคนหลายกลุม นับต้ังแต 

เพ่ือน อสค. ดวย

กันเอง และชุมชนท่ี

ตองทํางานรวมกัน 

ประสานงานกันเปน

เครือขายแนนเหนียว 

  

ครอบครัวในชุมชน

ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบดูแล

 

ประชาชนผูขอรับความ

ชวยเหลือหรือประชาชนท่ีอยู

ในภาวะพ่ึงพิงท่ี อสค. ตองไป

ใหความชวยเหลือดูแล 

ศูนยพัฒนา

ครอบครัวใน

ชุมชน 

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํางานของ อสค. ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน หากทุกคน

เคารพ ให เ กียรติและยอมรับในศักดิ์ศรี  ความรูของเพ่ือนรวมงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ท้ังดานขอมูล ประสบการณ พูดคุยปญหา

และวิธีการแกปญหา เปนเพ่ือนคูคิดซ่ึงกันและกัน การทํางานดูแลดาน

ครอบครัวเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและสมาชิกของแตละครอบครัว 

จะมีบรรยากาศในการทํางานท่ีเต็มไปดวยความสุขและประสบความสําเร็จ

รวมกัน 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
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หลักสูตรการอบรมครอบครวัอบอุน

ในสังคมสูงวัย 
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หลักสูตรการอบรมครอบครัวอบอุนในสังคมสูงวัย สําหรับผูนํา คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว อาสาสมัคร

ครอบครัว และครอบครัวท่ีสนใจ  

       การอบรมแบงเปน 3 สวนคือ การอบรม 5 ชั่วโมง การศึกษาภาคปฏิบัติจํานวน 12 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 17 ชั่วโมง 

 

สมรรถนะท่ีตองการ 

ภาระงาน กิจกรรม สมรรถนะจําเปน 

1. ประเมินสุขภาวะครอบครัว เยี่ยมประเมินตามแบบประเมิน การสรางสัมพันธภาพ 

การสื่อสาร 

2.การเปนผูสนับสนุนใหคําปรึกษาการ

เลี้ยงดูบุตรหลาน 

การเยี่ยมครอบครัวใหคําปรึกษา เทคนิควิธีการใหการสนับสนุนและให

คําปรึกษา 

คุณธรรมจรยิธรรมในการใหคําปรึกษา 

การสื่อสารทางบวก 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัว การจัดกิจกรรมตามเหมาะสมเพ่ือ

พัฒนาสงเสริมสัมพันธภาพ 

การจัดกิจกรรม 
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โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l 8  

 



 

การอบรม 

หัวขอ คําอธิบาย วัตถุประสงคหัวขอ จํานวน

ช่ัวโมง 

1. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ครอบครัวและพัฒนาการ 

 

พัฒนาการครอบครัว บทบาท

หนาท่ีสมาชิกในครอบครัว 

1. สามารถออกแบบการดูแล

ครอบครัวดวยความเขาใจพัฒนาการ

ของครอบครัว 

2. อธิบายแนวทางสนับสนุนให

ครอบครัวแสดงบทบาทตอกันอยาง

เหมาะสม 

2 

 

2. การวางแผนของ

ครอบครัว 

 

การคิดออกแบบ แนวทางการ

ทําแผนของครอบครัว 

1. อธิบายการจัดทําแผนของ

ครอบครัวไดถูกตอง 

1 

3.การสื่อสารทางบวก การสื่อสารทางบวกใน

ครอบครัว วิธีการสื่อสาร 

 

1. อธิบายแนวทางการสื่อสารทางบวก

ในครอบครัวไดถูกตอง 

 

1 

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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การศึกษาภาคปฏิบัติ 

หัวขอ คําอธิบาย วัตถุประสงคหัวขอ จํานวน

ช่ัวโมง 

1.การสื่อสารท่ีดีใน

ครอบครัว 

ฝกการสื่อสารทางบวกในการ

ดูแลครอบครัว 

เพ่ือใหสามารถสื่อสารทางบวกได 3 

2.การวางแผนของ

ครอบครัว 

ฝกการสนับสนุนใหครอบครัวท่ี

ดูแลจัดทําแผนของครอบครัว 

เพ่ือใหสามารถจัดทําแผนของ

ครอบครัวได 

3 

3.การสรางกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมสัมพันธภาพใน

ครอบครัว 

ฝกสนับสนุนกิจกรรมครอบครัว เพ่ือใหสามารถสรางความเชื่อมโยงกับ

ครอบครัวผานการทํากิจกรรม 

 

3 

4. การประเมินครอบครัว ฝกประเมินครอบครัวและนําใช

ขอมูลเพ่ือการดูแล 

เพ่ือสนับสนุนครอบครัวในการ

ประเมินครอบครวัตนเองและปองกัน

ความเสี่ยง 

3 
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กิจกรรมท่ีทําใหครอบครัวอบอุน 

        ตามมุมมองของผูเขาอบรมในโครงการ การคิดเชิงออกแบบและการ

จัดทําแผนของครอบครัว เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับผูอาน ท้ังนี้ในแตละ

ครอบครัวสามารถกําหนดรวมกันในครอบครัววาเราจะเลือกแนวทางใด

รวมกัน โดยสามารถกําหนดเปนประเด็นเล็กๆได และเก็บเก่ียวความสุขจาก

ความสําเร็จเล็กๆนั้นไปสรางแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนตอไป ซ่ึงจะทํา

ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในแตละครอบครัวในทางบวกยิ่งข้ึน จากตัวอยางใน

ตารางท่ี 1 สิ่งท่ีปฏิบัติเปนพฤติกรรมประจําจนเปนวิถีชีวิตสามารถเริ่มได

ตั้งแตวิธีคิด เชนการคิดใหอภัยกันเสมอ เม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน การให

ความม่ันใจ ความอบอุนใจ โดยการแสดงใหรับรูในความรัก ความหวงใยท่ีมี

ตอกัน เชนการกอด การหอมแกม กันทุกวันพรอมกับการพูดจาดีๆดวยคําพูด

เพราะๆ การบอกรักกันทุกวัน การหม่ันพูดคุยเจรจากันดวยคําพูดท่ีให

กําลังใจกัน การสงยิ้มใหกันเสมอ การมีกิจกรรมท่ีเชื่อมความสัมพันธเปนปกติ

ในครอบครัว เชนการดูแลอาหารการกิน การออกกําลังกายดวยกัน หรือเม่ือ

หางไกลกันโทรคุยกันทุกวัน การแสดงน้ําใจตอกันโดยการชวยเหลืองานกัน

และกัน การจัดใหมีกิจกรรมพิเศษในวาระตางๆ เชนการรับประทานอาหาร

ดวยกันในชวงวันเกิด การสงดอกไมใหกันซ่ึงอาจเปนทางออนไลนในวาระ

พิเศษตางๆ การไปทําบุญรวมกัน การมีกิจกรรมทองเท่ียว กิจกรรมทําบุญ

รวมกันเปนตน 
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ตารางท่ี 1 ส่ิงท่ีทําใหครอบครัวอบอุน 

ปฏิบัติประจําเปนวิถี

ชีวิต 
กิจกรรมพิเศษ 

 

กิจกรรมตามปกติ 

 

ใหอภัยกันเสมอ เม่ือมี

ความผิดพลาดเกิดข้ึน 

กินขาวดวยกัน (ตอน

เย็น/วันหยุด/ทุกวัน) 

หุงขาวใหกิน 

ทํากับขาวใหกิน 

กอดกันทุกวัน สงดอกไมใหกัน พากันออกกําลังกาย

ดวยกัน 

หอมแกมกันทุกวัน ไปทําบุญรวมกัน โทรคุยกัน 

พูดจาดีๆดวยคําพูด

เพราะๆ 

ดูละครรวมกัน 

 

ไปรับ-สงลูกท่ีโรงเรียน

ทุกวัน  

บอกรักกันทุกวัน พาลูกไปเท่ียว 

 

พอชวยแมทํางานบาน 

ชวยเลี้ยงลูก 

ยิ้มใหกันเยอะๆ ชวนลูกหลาน

ทํากับขาวใสบาตร 

โอนเงินใหลูกไป

โรงเรียน 

พูดคุยกันทุกวัน พาลูกไปดูหนัง 

 

 

พูดใหกําลังใจกันทุก

วัน 

 

 

 

 ถามทุกคนใน

ครอบครัววา “เหนื่อย

ไหมจะคนดี” 
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การแสดงบทบาทของเพ่ือความสุขความอบอุนของครอบครัว 

       การอยูรวมกันทุกคนในครอบครัวนั้น หากทุกคนในครอบครัวมีความ

รักและเขาใจในบทบาทของตนจะทําใหแตละคนแสดงบทบาทท่ีเก้ือกูลและ

สรางความสุขใหกันและกันได ซ่ึงการแสดงบทบาทนั้นมีความหลากหลาย

ตามพัฒนาการของครอบครัว ดังเชนในครอบครัวท่ีแมตองมีบทบาทท้ังการ

เปนพอและแมในเวลาเดียวกันเม่ือหัวหนาครอบครัวเจ็บปวยหรือไมอยูใน

สภาวะท่ีพรอม ผู เปนแมจะทําหนาท่ีแทน ซ่ึงหากมีความเขาใจกันใน

ครอบครัวและทุกคนมีบทบาทของตนตามเหมาะสมเชนผูเปนลูกมีความ

สนใจในการชวยเหลืองาน ผูเปนปูยาตายายมีความเอ้ืออาทรดูแลตนเองและ

ชวยลดภาระบางอยางตามความสามารถเชนการดูแลบานเปนตน จะทําให

ครอบครัวนั้นๆมีความสุข ความอบอุนไดเชนเดียวกันแมมีความไมพรอม ไม

สมบูรณในบางประการ ในผูสูงอายุท่ีมีความพรอมนอกจากเปนหัวหนา

ครอบครัวแลวยังดูแลสังคมชุมชนท่ีใกลชิดไปดวย ดังเชนการเปนแมของ

ชุมชนตามมุมมองของผูเสนอ บทบาทการเปนพอผูประเสริฐนั้นจะดูแล

ครอบครัวใหมีการศึกษา มีครอบครัวท่ีอบอุน การตระหนักวาทุกคนมี

ความสําคัญมีบทบาทตอครอบครัว รับรูถึงบทบาทภาระของการเปนแมท่ี

ดูแลทุกคน การมีบทบาทเปนตัวอยางท่ีดีใหลูกไดเรียนรูเชนการเปนแมจิต

อาสา การเปนเจาหญิง เปนนางฟาของทุกคนในครอบครัวเพ่ือคอยรับฟง 

คอยจัดการสิ่งท่ีดีใหเกิดข้ึน สิ่งไมดีใหหายไปเปนตน ผูท่ีเปนลูกทําหนาท่ีดูแล

ชวยเหลืองานของพอแม จะเห็นวาหากทุกคนในครอบครัวตระหนักใน

ความสําคัญของตนเองและพรอมท่ีจะดูแลกันตามเหมาะสมครอบครัวนั้นถือ

ไดวามีความอบอุนเกิดข้ึน จากตารางท่ี 2 จะเห็นรายละเอียดในการแสดง

บทบาทของแตละครอบครัว 
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ตารางท่ี 2 แสดงบทบาทท่ีมีในครอบครัวตามมุมมองของผูท่ีเปนพอ แม ลูก ผูสูงอายุในครอบครัวมีหลากหลายดังนี้ 

(เปนขอมูลไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบความคิดและการเขียนแผนของครอบครัว สําหรับผูท่ีทํางานดาน

ครอบครัว 

มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

คนบริการ ฉันวาดภาพนี้เพราะอยากบอกวา ฉันชอบอาสาบริการท้ังใน

ครอบครัวและท่ีทํางาน เพ่ือใหสิ่งท่ีทําหรือบริการนั้นสําเร็จดวยด ี

 

 

อาสาบริการ 

แมน้ําแหงความ

เขาใจ 

ฉันเชื่อวาน้ํานําพาแหงความรมเย็น เวลาคนเราเจอเรื่องราวตางๆ

ท้ังดีและไมดี พอเรามาเจอแมน้ําคนนี้ จะใจเย็น สามารถทําให

คนรอนเปนเย็นได เพราะความรอนเปนบอเกิดแหงความฉิบหาย

ในการใชชีวิต ฉันขอเปรียบตัวเองเปนเจาแมน้ําเย็น สายธารแหง

ความเขาใจตัวเอง และคนอ่ืน  

 

 

สรางความสบายใจใหทุกคน 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

กังหันลม 1. ฉันเกิดมาพบเจอท้ังสิ่งท่ีดีและไมดี 

2. ฉันมีท้ังสิ่งท่ีชอบและไมชอบ 

3. ฉันใหความรัก ความจริงใจ 

4. ฉันมีความโลภ ความโกรธ และความหลง 

5. ฉันไดรับความรัก ความจริงใจ ความเกลียดซัง 

แตฉันก็เขาใจในทุกสิ่ง และฉันพรอมท่ีจะอยูกับมัน 

 

เปนคนคอยดูแล 

กระจก ฉันรูสึกวาตัวเองเปนกระจกสองของทุกคนในครอบครัว ฉันมีท้ัง

ดานดีและดานเลว มีท้ังดานขาวและดํา มีท้ังดานหนาและ

ดานหลัง ฉันเปรียบตัวเองเปนเหมือนกระจกท่ีเราไมควรจะมอง

แตดานดีของตัวเอง และของคนในครอบครัว คือ กระจกสะทอน

คนในครอบครัว ฉันเปนเชนไร คนในครอบครัวฉัน ก็จะไม

แตกตางจากฉัน ฉะนั้น ฉันควรเปนกระจกท่ีดีท่ีควรสะทอนเงา

ความดีใหคนในครอบครัว 

ใหขอมูลยอนกลับ 

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l  15  

 



 

มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

แมและยาย ในครอบครัวอบอุนของเรา ฉันเปนทุกอยางท้ังพอ แม ยาย ดูแล

ท้ังครอบครัว และดูแลท้ังตําบลเมืองศรีไค 

เปนผูดูแล 

พอท่ีประเสริฐ เปนพอ ตองใหความรู ใหการศึกษา ใหความอบอุน ใหการงาน

ทํา ใหมีคูครองท่ีอบอุนม่ันคง 

 

ใหการศึกษา 

ใหอาชีพ 

ใหความอบอุน 

ใหความม่ันคง 

ดอกไมในแจกัน บูชาพอแม และใหลูกบูชา 

 

เปนตัวอยาง 

เปนตนแบบ 

รองเทา ตัวฉันนั้นเปนสิ่งท่ีครอบครัวนั้นขาดไมได เพราะทุกวัน ทุกเวลา

ฉันตองดูแลครอบครัวของฉัน เพราะฉันคิดวาครอบครัวสําคัญ

ท่ีสุด “ทุกๆคนคือคนสําคัญของครอบครัว จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ไมได” 

 

เปนทุกอยางของครอบครัว 

ทุกคนตางมีบทบาทตอกัน

ชวยกันกาวเดิน 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

บานท่ีอบอุน 1. บานเปนท่ีอยูท่ีดี มีความสุข มีความทุกข มีทุกอยาง เปนรม

เงาใหเราไดอยูอาศัยและพักพิง 

2. เปนศูนยเรียนรูของสถาบันทางครอบครัวท่ียิ่งใหญทางสังคม 

3. เปนท่ีท่ีเราจะเติมแตงสีสันของเราเอง 

 

บทบาททําใหครอบครัวมี

บาน   

ท่ีเปนท่ีอยูท่ีดี ดูแลลูกหลาน 

แมท่ีมีความรัก ฉันทําหนาท่ีเปนแมท่ีมีความรัก มีความอบอุนใหลูก และใหอภัย

ลูกเสมอ เพราะลูกคือทุกสิ่งของแม แมท่ีมีหัวใจเขมแข็ง 100% 

 

บทบาทแมใหความรัก 

ใหการพ่ึงพิง 

ใหอภัย 

บาน ฉันมีบานหลังไมใหญมาก แตมีความสุขกับครอบครัว 

 

เปนผูสรางความสุขให

ครอบครัว 

แมเปนไดทุกอยาง

เพ่ือครอบครัว 

ดิฉันเปนทุกอยางในครอบครัว เปนหัวหนาครอบครัว เปนผู

แกปญหาทุกอยาง เปนเพ่ือนๆกับลูกหลาน เพราะดิฉันรัก

ครอบครัว 

 

ชวยแกไขปญหา 

เปนเพ่ือนกับลูกหลาน 

 

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l  17  

 



 

มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

แมจิตอาสา ฉันเปนแมผูเขมแข็ง และอดทน ฉันเปนแมจิตอาสา ฉันเปน

ตัวแทนพอซ่ึงทํางานอยูคนละท่ี เปนรั้วของชาติ ฉันบริการจิต

อาสาเพ่ือสังคมเทาท่ีมีเวลา คิดดี ทําดี เจอแตสิ่งดีๆเขามาในชีวิต 

ลูกๆเปนคนดีของสังคม ตั้งใจเรียนฉันก็พอใจแลว 

 

เชื่อมชุมชน ,จิตอาสา 

คนในครอบครัว ฉันเปนไดท้ังพอ แม เพ่ือน แจว ฉันตื่นเชามา ฉันตองทําหนาท่ี

แจวกอนใคร เพราะตองนึ่งขาว หุงขาว ทํากับขาว ซักผา ถูปด

กวาด กอนท่ีเราจะตองทําหนาท่ีอ่ืนๆ ตอมาคือหนาท่ีของพอ แม 

คือตองรับผิดชอบทุกอยางในครอบครัวรวมกับคูชีวิตดวยการหา

เงิน สงเสียลูกร่ําเรียนจนจบการศึกษาและตามดวยใหการ

สนับสนุนใหเขามีอาชีพท่ีตองดูแลตัวเอง โดยท่ีในวันใดวันหนึ่ง 

เราจะไมอยูในครอบครัวอีกแลว 

 

ดูแลอาหาร,หารายได,จัด

การศึกษาและดูแลบานให

นาอยูนาอาศัย 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

เจาหญิง ฉันเปนศูนยรวมจิตใจของคนในครอบครัว เพราะวาฉันเปนคนท่ี

ครอบครัวมักมาขอคําปรึกษาเรื่องท่ีไดพบเจอมา ฉันรับฟงไดทุก

เรื่อง และไมซํ้าเติม ตามใหคําแนะนําท่ีออนโยน อบอุน และ

ขบขัน 

ใหคําปรึกษาและรับฟง 

หัวใจของครอบครัว ปกติมนุษยจะขาดหัวใจไมได ฉะนั้นคนท่ีเปนหัวหนาครอบครัว

คือหัวใจหลัก แตวาหัวใจก็ไมสามารถอยูไดหากไมมีรางกาย 

อวัยวะอ่ืนๆ ซ่ึงนั่นหมายถึงสมาชิกในครอบครัว  

 

เปนผูประสานทําทุกอยางให

ครอบครัวขับเคลื่อน 

เสาหลัก ดิฉันเปรียบตัวเองเหมือนเปนเสาหลักท่ีคอยทําทุกอยางเพ่ือให

ครอบครัวเปนครอบครัวท่ีอบอุน คอยเชื่อมรอยดวงใจของคนใน

ครอบครัว ใหมีความรักความเขาใจกัน เพราะทุกวันนี้นอกจาก

บทบาทของการเปนลูกของพอแม บทบาทท่ีสําคัญอีกบทบาท

ของความเปนภรรยาและเปนแมท่ีดีของลูก 

 

ทําทุกบทบาท 

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

เทียน ฉันเปนเหมือนเทียนท่ีคอยเปนแสงสวางใหครอบครัว เม่ือลูกมี

ปญหาเราก็จะคอยแกปญหาใหเขา 

 

คอยแกไขปญหาชวยงาน 

ลูก เปนลูกท่ีดีของครอบครัว และทําหนาท่ีลูกท่ีดี ชวยเหลืองานบาน

ชวยพอแม คอยดูแลยายชวยแม และดูแลนองชวยแม 

 

การชวยเหลือการงานของ

ครอบครัว 

ตนไมใหญ ฉันตองดูแลแม ลูกชาย ลูกสาว สามี ฉันเปรียบเหมือนตนไมใหญ

ท่ีจะลมไมได ตองใหความรมเย็นกับครอบครัว 

 

เปนหลักยึดเหนี่ยวให

ครอบครัว 

เสือ “อยูบานเปนเสือ นอกบานเปนแมว” อยูบานเปนเสือ พยายาม

เปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูกๆ และในบางครั้งฉันก็เปนคนอารมณ

รอน มีดาบาง มีตีลูกบาง แตท่ีทําไปท้ังหมดนั้น ก็เพราะความรัก 

 

 

มีการปรับบทบาทในบาน

นอกบานใหเหมาะสม  
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

ลูกสาวคนโต ฉันมีหนาท่ีเปนลูกท่ีดี ดูแลนองชวยพอแม 

 

ชวยพอแม 

เปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว 

ตู ATM เปนเสาหลักของครอบครัว ใหความรักความอบอุน เวลาลูกขอ

เงินก็ให ขอเทาไหรก็ให ขอเวลาไหนก็ใหไดหมด เพราะคนเปน

แมสามารถทําไดทุกอยางเพ่ือลูก 

 

ดูแลสนับสนุน 

แมท่ีดี แมท่ีอดทน

ของลูก 

เพราะฉันรกัลกู รักครอบครัว  

 

มุงม่ันบากบั่นสราง

ครอบครัว 

แมท่ีรักครอบครัว ฉันคอยดูแลทุกอยาง ทุกเรื่องของลูกของสามี  

 

ดูแลทุกอยางในบาน 

แสงสวาง ฉันเปรียบเหมือนแสงสวาง เปรียบเหมือนหลอดไฟ ตะเกียงใน

บาน ท่ีทุกคนตองการแสงสวาง 

ใหความรู ใหการดูแล

ชวยเหลือใหทุกคนไดในสิ่งท่ี

ตองการ 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

แอร เปรียบเสมือนตัวเองเปนแอร เพราะวาทําใหเย็นลงก็ได รอนก็ได 

เปรียบเสมือนอารมณของตัวเราท่ีผันแปรไปตามคนในครอบครัว

ของเรา บางคนก็นําเรื่องดีมาพูดใหฟง บางคนก็นําเรื่องไมดีมา

เลาใหฟง เราก็จะเปลี่ยนไปตามเรื่องท่ีไดรับฟง แตวาฉันก็

พยายามทําใหเย็น เพราะครอบครัวจะไดมีความสุข 

 

ใหความชุมชื่น คอยดูแลทุก

คนใหเขาสูภาวะท่ีอยูเย็น

เปนสุข 

ตนไม อยูสบายใจ 

 

ใหความรมเย็น 

ตนไมใหญ เปรียบเสมือนตนไมใหญในครอบครัว ใหรมเงา ใหความรมเย็น

แกทุกคนในครอบครัว ฉันเปนท้ังแม ท้ังเพ่ือนใหกับลูกและสามี 

 

ใหความรัก ความสุขใน

บทบาทแม บทบาทเพ่ือน 

เรือรับจาง การท่ีครอบครัวเราจะอบอุนนั้น จะตองไมเจ็บปวย ไมจน 

สุขภาพแข็งแรง ก็จะอยูอยางมีความสุข ในการท่ีจะเปนเรือนั้น 

เราก็จะทํางานหาเงินเลี้ยงดูบุตร สงลูกเรียนใหถึงฝง เรียนใหจบ

บทบาทในการสนับสนุนเอ้ือ

ใหสมาชิกในครอบครัวไดพบ

กับความสําเร็จ มีสุขภาพดี 

  

                               คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

มหาวิทยาลัยเปนสิ่งท่ีพอแมภูมิใจ ในการดํารงชีวิต ลูกก็จะเลี้ยง

ดูตัวเราในยามแกเฒา ก็จะทําใหครอบครัวเราอบอุนตลอดไป 

 

มีความสุข เชนการหาทรัพย 

เลี้ยงดู เปนตน 

คนบริการทุกคนใน

ครอบครัว 

ฉันคือผูดูแลพอแมลูก ฉันคือผูบริการทุกๆคนในครอบครัวของฉัน 

รวมท้ังพ่ีนองทุกคน ฉันคือผูดูแลเทคแครทุกๆคน  

 

ใหการดูแลทุกคนในบทบาท

ท่ีหลากหลาย 

นกแกว ฉันเขียนภาพนี้เนื่องจากพ่ีนองของฉันประกอบดวย พ่ีนองท่ี

คลานตามกันมา พ่ีนองในชุมชน เพ่ือน และครอบครัวของฉัน 

เพราะฉันมีลักษณะเฉพาะคือ ใหความสุข ใหความเขาใจ ให

ความอ่ิมเอมกับคนท่ีฉันพบเจอ จากคําพูดและการสื่อสารของฉัน 

ฉันมอบความสุขใหกับทุกคนไดดวยการพูดคุยและรอยยิ้ม 

 

 

การมีคําพูดท่ีมอบความสุข 

อ่ิมเอมใจใหทุกคนท้ังคนใน

ครอบครัว คนท่ีเปนพ่ีนองใน

ชุมชน 
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รถแทรกเตอร 

รถบรรทุก และคน

แบกโลก 

ฉัน คิดวา ฉันเปนทุกอยางของครอบครัว  เริ่มตนอย างรถ

แทรกเตอร ดําเนินชีวิตอยางรถบรรทุก เก็บปญหาอยางคนแบก

โลก แตฉันก็มีความสุขกับชีวิต  

“ทุกคนมีท้ังทุกขและสุข แตทุกชีวิตตองดําเนินตอไป” 

 

การมีบทบาทรวมกับภาระ

หลายอยาง แตมองเปนเรื่อง

ปกติ 

แจวประจําบาน เพราะทําอะไรทุกอยางใหครอบครัวท่ีฉันรักท่ีสุด 

 

บทบาทดูแลคนทุกคนใน

ครอบครัว 

แม ฉันเปนแมท่ีจะทําทุกอยางใหครอบครัวมีความสุข  การรวมจิตใจของทุกคนใน

บาน 

แมบานท่ีดีของ

ครอบครัว 

ฉันจะเปนแมท่ีดีของลูก และก็จะเปนแมบานท่ีดีในครอบครัว จะ

ทําหนาท่ีแมบานใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะดีได และจะทําใหครอบครัว

อบอุนตลอดไป 

 

แมและแมบาน 

  

                               คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l 24  

 



 

มองวาตนเองเปน เหตุผล บทบาท 

เจาหญิง ดิฉันมีลูกท่ีไมเขาใจพอแม เขาคิดแตจะทํารายตัวเอง ดิฉันเปนแม 

ดิฉันมีความไมสบายใจ กลัวลูกจะทํารายตัวเอง ทุกวันนี้ดิฉัน

กลุมใจมาก แตไมรูจะทําอยางไรดี ดิฉันขอภาวนาใหลูกของดิฉัน 

จงคิดถึงพอแม ทายนี้ดิฉันขอใหครอบครัวมีความสุข 

 

คอยดูแลปกปองภัยอันตราย

ท่ีจะเกิด 

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l  25  

 



 

แผนพัฒนาของครอบครัว 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
26 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที ่   

 



 

แผนพัฒนาของครอบครัว 

นิยามแผนพัฒนาของครอบครัว เปนแผนท่ีพัฒนารวมกันระหวาง

หัวหนาครอบครัวและสมาชิก โดยมีอาสาสมัครครอบครัวและผูเก่ียวของรวม

ใหการสนับสนุนใหเปนไปตามแผน โดยประกอบดวยเปาหมายท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว 

ผลลัพธเสนทางวิถีครอบครัวท่ีกําหนด : ซ่ึงสามารถกําหนดแตกตางไดในแต

ละครอบครัวเพ่ือนํามากําหนดเปาหมายของครอบครัว 

1. บุตรหลาน เติ บ โตตามพัฒนาการและ มีความ เข มแ ข็ ง  

พรอมสําหรับการเรียนรูพัฒนาตนเอง  

2. ครอบครัวมีอาหารและวิ ถีการดําเนินชีวิตท่ีดีตอสุขภาพ  

ไมเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมสุขภาพ  

3. มีความม่ันใจวาผูสูงวัยในครอบครัวไดรับการดูแลไมเสี่ยงตอ

ภาวะหลงลืม หกลม หรือซึมเศรา และมีกิจกรรมตามบทบาท

อยางเหมาะสม 

4. ครอบครั ว มีการออมในรูปแบบต า งๆ เช น  เ งิน  ต น ไม   

เวลาจิตอาสา  

5. ครอบครัว มีหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักการเหตุผล 

ประกอบในการครองชีวิต ครองครอบครัว 

 

 

 

 

 

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 27 
 



 

นิยามปฏิบัติการแนวคิดครอบครัวอบอุน ประกอบดวย  3 ประเด็นดังนี้ 

1.ประเด็นดานสัมพันธภาพ การมีกิจกรรมสรางความเขาใจ การมี

กิจกรรมสรางความผูกพันใกลชิด การมีกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาคานิยม

ความคิดความเชื่อท่ีดีของครอบครัว  

2.ประเด็นดานบทบาทหนาท่ี บทบาทการเปนผูสูงวัยในครอบครัว 

บทบาทการเปนหัวหนาครอบครัว บทบาทในการเปนลูกหลาน บทบาทการ

เปนสามีภรรยา บทบาทการเปนสมาชิกครอบครัว บทบาทครอบครัวตอ

ชุมชน บทบาทครอบครัวตอเพ่ือนบาน 

3.ประเด็นดานการพ่ึงพิง ดานความรู ดานทักษะการดูแลสุขภาพ 

ดานอาหาร ดานความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว  

 

นิเวศวิทยาของครอบครัว (ประกอบดวยทรัพยากร กิจกรรมครอบครัว 

ปจจัยหนุนเสริม) เปนขอมูลท่ีควรประเมินกอนกําหนดแผนของครอบครัว

เพ่ือประเมินสถานการณปจจุบันของครอบครัวในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

ทรัพยากร ประกอบดวยทุนของครอบครัวท้ังทุนท่ีเปนองคความรู 

ทุนดานบุคคล ทุนดานตําแหนงท่ีตั้งของครอบครัวเชน ครอบครัวมีองค

ความรูใดบาง มีใครบางในครอบครัว ทุนดานสุขภาพ ของครอบครัวมีโรค

พันธุกรรม มีใครเจ็บปวย หรือมีการเสื่อมถอยดานรางกายหรือไม ทุนดาน

สัมพันธภาพภายในครอบครัว และระหวางครอบครัวกับชุมชนเปนอยางไร มี

การสนับสนุนเก้ือกูลดูแลกันดีหรือไม ทุนดานเศรษฐกิจ ครอบครัวมีสินทรัพย

เพียงพอ หรือมีแนวทางพัฒนาสินทรัพยเพ่ือดูแลคนในครอบครัวหรือไม 

 

 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
28 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที ่   

 



 

กิจกรรมครอบครัว ประกอบดวยครอบครัวมีกิจกรรมในการ

ถายทอดความรูภูมิปญญา คานิยมท่ีดี คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว

เพียงพอตอเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ครอบครัวมีกิจกรรมท่ีสงเสริม

สัมพันธภาพในครอบครัวเพียงพอหรือไม ในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันใน

รูปแบบใดบาง 

ปจจัยหนุนเสริม ประกอบดวย ปจจัยดานการมีกิจกรรมรวมกับ

ชุมชน การเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานครอบครัวของชุมชน การมีปจจัย

หนุนเสริมจะชวยใหครอบครัวมีความพรอมในการทํากิจกรรมมากข้ึน 

สรุป การจัดทําแผนของครอบครัวสามารถดําเนินการท้ังเปนลาย

ลักษณอักษรหรือเปนเพียงการสื่อสารในครอบครัวอยางใดอยางหนึ่ง โดยการ

ตกลงรวมกัน และกําหนดแนวทางดําเนินการรวมกัน ในบางกรณีท่ีตองการ

ปจจัยหนุนเสริมสามารถขอรับการสนับสนุนไดจากอาสาสมัครครอบครัว 

หรือเครือขายท่ีเก่ียวของ ดังกรณีตัวอยางในตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 29 
 



 

ตารางท่ี 3 แสดงตัวอยางการจัดทําแผนของครอบครัว 

สถานการณปจจุบัน เปาหมาย แผน ผูดําเนินการและ

ผูสนับสนุน 

1. กิจกรรมท่ี

สนับสนุนการมี

สัมพันธภาพท่ีดีใน

ครอบครัวไม

เพียงพอ จากขอมูล

มีกิจกรรมไมมี

รับประทานอาหาร

รวมกัน ไมมี

กิจกรรมผอนคลาย 

ไมมีกิจกรรม

สนับสนุนเพ่ิมเติม

เนื่องจากไมคิดวา

เปนประเด็นปญหา

ใดเพราะเปนสิ่ง

ปกติในครอบครัว 

ท้ังนี้พบวามีความ

ขัดแยงบางแตเปน

ประเด็นไมสําคัญใด 

1.มีกิจกรรม

รวมกันอยาง

นอยสัปดาห

ละครั้ง 

1. ตกลงเวลาท่ี

จะมีกิจกรรม

รวมกัน 

2. แสวงหา

ความรวมมือ

เชน การรวมวง

เลานิทาน 

เปนตน 

1. อาสาสมัคร

ครอบครัว

สนับสนุนให

กําลังใจ ให

ตัวอยางแนวทาง 

2. ศูนยพัฒนา

ครอบครัว ใน

ตําบลจัดหา

อุปกรณ หนังสือ

นิทาน หรืออ่ืนๆ

เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรม 

3.กลุมสตรีจัด

กิจกรรม

สนับสนนุใน

หมูบาน เชนการ

จัดใหมีกิจกรรม

ครอบครัวอาหาร

อินทรียเปนตน 

 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
30 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที ่   

 



 

เครื่องมือการจัดทําแผนของครอบครัว 

กระบวนการคิดออกแบบในการทําแผนของครอบครัวประกอบดวย 7 

ข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 31 
 



 

แผนท่ีของครอบครัว (กิจกรรมเสนทางสูครอบครัวอบอุน) 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนของครอบครัว 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ีทบทวนแนวคิดเก่ียวกับตนเองเปนการรูจัก

ตนเองและครอบครัว ประกอบดวยกิจกรรมภาพสะทอนตน โดยใหวาดรูป

และอธิบายภาพท่ีวาดเก่ียวกับตนเอง ใหทุกคนสะทอนการเรียนรูท่ีไดเม่ือรับ

ฟงการอธิบายภาพของเพ่ือนๆสมาชิกในวงแตละคน  

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
32 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที ่   

 



 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเสนทางสูครอบครัวอบอุนเปนการคิดกิจกรรมท่ีจะทําเปนข้ันตอนตามขอคําถามท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มจากจุดเริ่มตน 

จุดท่ี 1 ฉันจะทําอะไรเพ่ือใหครอบครัวเราอบอุน 

จุดท่ี 2 ตองทํากับใครบาง 

จุดท่ี 3 ตองทําท่ีไหน วันเวลาใด 

จุดท่ี 4 ตองทําอยางไรบาง (วิธีทํา) 

จุดท่ี 5 จะดูยังไงวาเราทําครอบครัวอบอุนสําเร็จตามท่ีตั้งไว 

จากกิจกรรมดังกลาวจะทําใหไดแผนท่ีแตละคนจะทําเพ่ือสรางครอบครัวอบอุนดังตารางท่ี 4

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l  33  

 



 

ตารางท่ี 4 แสดงการดําเนินการตามแผนของครอบครัว กรณีตัวอยาง ดังนี้ 

ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

1 1. สื่อสาร/พูดคุย 

2. ชวยเหลือ 

3. อดทน อดกลั้น  

อดออม 

4. ใหอภัย 

1. ครอบครัวทุก

คน 

2. เพ่ือนบาน 

3. มิตรสหาย 

4. ชุมชน/สังคม 

ท่ีบาน ทุกท่ี 

ทุกเวลา 

มีกิจกรรมครอบครัว

ทุกวัน 

1. ไมแตกแยก 

/หยาราง 

2. สุขภาพจิตดี 

3. อบอุน 

4. สามัคคี 

2 1. ฉันจะใหความ 

สํ า คัญ กับคน ใน

ครอบครัวของฉัน

กอน กอนท่ีฉันจะ

มอบความสําคัญ

ใหกับผูอ่ืน 

1. แมของฉัน 

2. สามีและลูก 

ของฉัน 

3.ญาติพ่ีนอง 

ของฉัน 

1. ทุกท่ีท่ี

ครอบครัว 

ฉันอยูดวย 

2. ทุกเวลา และ

ทุกนาทีท่ีเรามี

โอกาสไดทํา 

1. ถามสามีทุกครั้งท่ี 

กลับบานวา กินขาว

ห รื อ ยั ง  หิ ว ไ ห ม  

อยากกินอะไร 

2. บอกสามีทุกครั้ง 

ทุกวันวา ขับรถดีๆนะ 

ระมัดระวัง  

1. ครอบครัวจะรอ

ทานขาวเย็น 

พรอมกัน 

2. เม่ือลูกมีปญหา

หรือพบเจอ

เหตุการณตาง ๆ 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

2. ฉันจะแครคน

ในครอบครัวฉัน

กอน ฉันจึงจะ

สามารถแครคน

อ่ืนได 

ดูแลตัวเอง (แมกับลูก

เปนหวง) 

3. บอกลูกทุกเชาวา 

ตั้งใจเรียนนะลูก  

ดูแลตัวเองนะ  

แมรักลูกนะ 

4. รับลูกจากโรงเรียน

ถ า ม ลู ก ทุ ก วั น ว า

เหนื่อยไหม หิวไหม 

วันนี้เปนอยางไรบาง 

5.  ก อ น น อ น ห อ ม

หนาผากลูกบอกรัก

ลูกทุกวัน 

จะเลาใหพอ แมฟง

เสมอ 

3. ลูกจะแบงปน 

ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ 

อยางกับพอแม

เสมอ 

4. ลูกจะหวง

ความรูสึกของพอ

แม 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

3 ยิ้มทักทาย ให

ความรักความ

เขาใจ 

ทํากับทุกคนใน

ครอบครัว สามี 

บุตรสาว บุตรเขย 

ทําทุกครั้งท่ี 

เจอกัน 

1. ยิ้ม สบตาดวย

ความจริงใจ  

2.  แ ส ด ง คว าม รั ก 

กอด พูด ชื่นชมตาม

โอกาส 

3. มีปญหามาปรึกษา

กัน 

ทุกคนในครอบครัว

มีความสุข เจริญ 

กาวหนา ม่ันคง 

4 ฉันขอทําใหคนใน

ครอบครัวมี

ความสุขให

สมํ่าเสมอ 

คนในครอบครัว 

และญาติพ่ีนอง 

- 

โดยวิธีการท่ีงายมา

จากหัวใจ ท่ีมาจาก

พ้ืนฐานความเปนจริง

ท่ีไมฝน มาจากความ

รัก เขาใจ ความดีท่ีมี

ตอกัน  

- 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

ฉันขอเปนครอบครัว

ต น แ บ บ  เ ริ่ ม จ า ก

ตั ว เอ ง  และคนใน

ครอบครัวใหแสดง

ความรักดวยการยิ้ม 

หัวเราะ กอด บอกรัก 

หวงใย พูดจากันดีๆ 

และเปนแมน้ํ าแหง

ค ว า ม ร ม เ ย็ น ใ น

ครอบครัว 

5 ถามแมบานวา

เหนื่อยไหม รับน้ํา

เย็นไหมครับ 

พอ แม ตื่นเชา 

รับประทาน

อาหารเชา 

การยิ้มแยมแจมใสให

กันและกัน การกอด 

การสัมผัส 

เราจะสรางความรัก 

ความผูกพันท่ี

ครอบครัวเรา 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

6 

- -  - 

1. ยิ้มใหกันกอนออก

จากบาน 

2. ทํากิจการบาน

ชวยกัน 

3. ใหอภัยตอกัน 

4. พูดจาดีตอกัน 

5. กอดกันทุกวัน 

- 

7 

- 

คนในครอบครัว 

- 

1. ดูแลซ่ึงกันและกัน 

2. ใหความรักและ

เอาใจใส 

3. ใหอภัยกันเสมอ 

4. รับประทาน

อาหารรวมกัน 

เปนบานท่ีแสน

สบายและอบอุน 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

5. ทําทุกวันใหเปน

วันดี ๆ 

8 พูดคุยกันทุกวันยิ้ม

ใหกันเยอะๆ 

ทุกคนใน

ครอบครัว 

ท่ีบานหรือใน

ชุมชน 

1. ไปทําอาหาร

รวมกัน  

2. ไปทําบุญรวมกัน 

ทํ าตั ว เ ร า ให เ ป น

แ บ บ อ ย า ง ใ น

ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ

ช ว ย เ ห ลื อ ค น ใ น

ชุมชน และสุดทาย

นี้ก็ตองลงมือทําจึง

จะสําเร็จ 

9 ขับรถตั้งสติกอน

สตารท 

ขับรถระวังคน 

รูจักรอบครอบ 
- 

1.สรางจิตสํานึก

ตนเอง รูจักใหเกียรติ  

2. พูดจาดวยคําพูดท่ี

ไพเราะ 

ใหกําลังใจกันทุกวัน 

พูดคุยกันทุกวัน 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

3. ใหอภัยกันเม่ือมี

ความผิดพลาด 

10 

- 

พอ แม ลูกชาย 

หลาน  - 

ทํากับขาวรอ - 

 

 

11 ฉันจะหาเ งินเขา

บาน หาซ้ืออาหาร

มาทํากับขาวอรอย

กินกับครอบครัว

แ ล ะ จ ะ กิ น ข า ว

รวมกันในตอนเชา 

และเย็น 

ทุ ก ค น ใ น

ค ร อ บ ค รั ว 

โดยเฉพาะลูก ท่ี

กําลังเปนวัยรุน 

การแสดงความรัก

ไมจําเปนตองทําท่ี

ไ ห น  เ ว ล า ใ ด 

เพราะตองแสดง

ค ว า ม รั ก ใ ห กั น

ต ล อ ด เ ว ล า ใ น

ครอบครัว 

ตองถามสาระทุกสุข

ดิบกัน เชน วันนี้เปน

อย า ง ไ ร บ า ง  ก า ร

เรียนเปนยัง ไงบาง 

ทํางานเหนื่ อยไหม 

วันนี้กินอะไรดี 

ทุกคนในบานยิ้ม

แยมใหกัน ไม

ทะเลาะกัน ไปไหน

กลับมาแลวมีของ

ฝากใหกันทุกครั้ง 

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน

แลวนํามาเลาสูกัน
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

ฟงแลวชวยกัน

แกปญหารวมกัน 

12 1. ใสใจคนใน

ครอบครัว  

2. ซ้ือของกินเขา

บาน ใครชอบ

อาหารแบบไหนก็

ซ้ือของท่ีชอบไป

ฝาก 

ทุกคนในบาน ทําทุกวัน หอมแกมกันกอน

ออกจากบานทุกวัน 

คนในครอบครัว

ตองพูดคุยกันไดทุก

เรื่อง 

13 ทําอาหารท่ีชอบ

รวมกัน 
- - 

ซ้ืออาหารมาทํา

รวมกัน ดูวาแตละคน

ชอบกินอะไร แลว

ชวยกันทํา 

นั่งรับประทาน

อาหารรวมกัน 

พูดคุยกัน ดูทีวี

รวมกันครบท้ัง พอ 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

แม ลูก เพราะเรา

ไมคอยมีเวลาอยู

ดวยกัน เทานี้ก็มี

ความสุขแลว  

14 1. จุดออน จุดแข็ง 

- ดานอนาคต/

ดานความม่ันคง 

- ดานสุขภาพ 

- ดาน

ความสัมพันธ 

- ดานเศรษฐกิจ 

- ดานวิถี

ครอบครัว 

การอยูรวมกัน

ของทุกคนใน

ครอบครัว 

ครอบครัว ตัวเรา

เอง และวัด 

1. กิจกรรมดูแลใน

ครอบครัว 

2. เอาใจใส 

3. วางแผนการออม 

4. สุขภาพ 

5. สื่อรักครอบครัว 

6. ไปเท่ียวดวยกัน 

1. เกิดระดับ

ความสุข 

2. สุขภาพดี 

3. มีเงินออมมาก

ข้ึน 

4. มีกิจกรรมตาม

แผน 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

5. มีความสุข

ดวยกันใน

ครอบครัว 

15 1. จะหากับขาวไว

ใหกิน 

2. จะทํางานบาน

ใหเสร็จเรียบรอย 

3. จะบอกลูกกับ

สามีวาทําอาหาร

ไวรอแลวนะ 

4. บอกรักทุกคน 

 

 

- - - - 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

16    1. กินขาวดวยกัน

ตอนเชา 

2. ทํากับขาวดวยกัน 

3. ดูทีวีดวยกันใน

ตอนเย็น 

4. พูดคุยกันผานไลน

ครอบครัว 

5. เขาใจลูกมากๆ 

1. เกิดความเขาใจ

กันเพ่ิมมากข้ึน

กวาเดิมระหวางพอ 

แม ลูก  

2. เกิดความรักและ

มีความสัมพันธกัน

ในครอบครัว 

17    ชวยพอแมลางจาน 

เลี้ยงนอง ถูบาน 

กวาดบาน 

 

คนในครอบครัวให

กําลังใจกัน 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

18 หุงขาวใหกิน 

ทํากับขาวใหกิน 

แม สามีและลูก ทําท่ีบาน ทานอาหารรวมกัน

เชา-เย็น 

มีรอยยิ้มและเสียง

หัวเราะ 

19 1. การกินขาว

พรอมกัน 

2. พูดคุยกัน 

พอ แม สามี ลูก 1. ทําท่ีบานเวลา 

18.00 น. ข้ึนไป 

2. วันหยุดของ

สามี 

3. เวลาพักเท่ียง 

1. ทําอาหารรวมกัน 

ชวยกันทํา แลวทาน

อาหารพรอมกับ

ครอบครัว 

2. ปรึกษาหารือกัน 

เกิดเปนกิจวัตร

ประจําวัน ทํา

บอยๆ ทําซํ้าๆ ให

เกิดเปน

ความคุนเคย 

 

20 พูดใหกําลังใจกัน

เวลาทอ 

พอ แม ยาย นอง ท่ีบานหลังจาก

เลิกงาน 

กินขาวพรอมกัน 1. ใหกําลังใจกัน 

2. ทําความเขาใจ

ในครอบครัวใหมาก

ข้ึน 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

21 1. พูดจาดี พูดคุย

กันทุกวัน 

2. ใหอภัยกันเสมอ

เม่ือมีความ

ผิดพลาด 

แมสามี และลูก 

- 

1. ทานขาวรวมกัน 

2. พูดคุยให

คําปรึกษากัน 

3. ดูละครรวมกัน 

4. ไปทําบุญรวมกัน 

- 

22 ซ้ือกับขาว ซ้ือของ

ใหลูก 

ครอบครัว 
- 

รอทานขาวรวมกัน

กับครอบครัว 
- 

23 กลับถึงบานโอบ

กอดลูกทุกวัน 

ครอบครัว 

- 

1. โทรถามวาลูกกลับ

บานหรือยัง 

2. ถามวากินอะไร

ไหม จะซ้ือเขาไปให

กิน 

- 

  

                               คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

3. ถามวาพอกลับ

บานหรือยัง 

24 1. พูดจากันดีๆทุก

วัน 

2. กินขาวรวมกัน

ทุกวัน 

ทํากับทุกคนใน

ครอบครัวและทุก

คนในชุมชน 

ทําท่ีบานตนเอง

และในชุมชน 

1. พบปะพูดคุยใน

ครอบครัว 

2. หาเวลาวางพากัน

ทํากิจกรรมรวมกัน 

เชน ไปเท่ียว ดูหนัง 

ครอบครัวมีรอยยิ้ม

และเขาใจกันดี 

25 

- - - 

1. กินขาวรวมกันทุก

วัน 

2. มีเวลาก็ออกกําลัง

กายรวมกัน 

- 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

3. ปรึกษาและแกไข

ปญหารวมกันใน

ครอบครัว 

26 

- - 

วันหยุด 1. ทานอาหาร

รวมกันทุกเย็น 

2. ปรึกษา/พูดคุยกัน

ทุกเรื่อง 

3. วันหยุดทํา

กิจกรรมรวมกัน เชน 

ทํากับขาว ไปเท่ียวใน

บางโอกาส 

4. ดูทีวีดวยกัน แลว

ใชวิธีสอดแทรกคํา

- 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

สอนใหลูกไปดวยวา

สิ่งไหนดี สิ่งไหนไมดี 

27 ดูแลในเรื่องของ

อาหาร เสื้อผา 

และสุขภาพของ

ทุกคน 

 

พอ แม ลูกชาย ทําท่ีบาน 

- - 

28 

- - - 

1. ไปวัดทุกวันพระ 

2. ใสบาตรพระทุก

เชา 

3. ทักทาย พูดคุยกับ

เพ่ือนบาน 

- 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

4. กินขาวดวยกัน 

(เชา กลางวัน เย็น 

หรือเม่ือมีเวลา) 

5. นอนท่ีบานทุกวัน 

29 1. ความรัก 

2. ความเอาใจใส 

3. ฉันตองแครเขา 

4. ฉันตองจริงใจ

กับพวกเขา 

1. ครอบครัวของ

ฉัน 

2. คนในชุมชน 

3. คนท่ีฉันพบเจอ

ในชีวิตประจําวัน 

วิธีการทําสามารถ

ทําไดทุกท่ี ทุก

เวลา และทุกๆ

โอกาส 

1. เม่ือเจอปญหาให

คิดบวกไวกอน 

2. คอยๆคิดกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว

คอยๆปรับแกตาม

สถานการณนั้น 

1. ความสําเร็จจาก

ความเขาใจของคน

ในครอบครัว 

2. ความสําเร็จของ

ความเขาใจใน

ชุมชน 

3. วัดจากความ

เอ้ือเฟอของคนใน

ชุมชน 

  

                               คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

4. พอรักแม/พ่ีรัก

นอง/เพ่ือนบานรัก

กัน 

5. ชุมชนรักใคร

ปรองดองกัน 

30 1. กินขาวดวยกัน

ทุกวัน 

2. พูดจากันดีๆ 

3. ชวยพอแม

ทํางานทุกวัน 

4. กอดกัน / หอม

แกมกัน 

พอ แม สามี ลูก

สาว และญาติๆ 

1. กอดกันกับสามี

ในหอง 

2. ยิ้มเวลาเราเจอ

กัน 

1. กอดกัน/หอมแกม

กัน 

2. ดูแลกันเวลา

เจ็บปวย 

3. ปรึกษาหารือกัน 

4. ยิ้มแยมแจมใส 

1. ยิ้มใหกันเยอะๆ 

2. บอกรักกันบาง

เวลา 

3. ทําบุญตักบาตร 

4. ใหกําลังใจกัน 
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โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่ l  51  

 



 

ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

31 ซ้ือกับขาวฝากลูก 

พูดคุยกับลูก 

ทํากับลูก ทําท่ีบาน ทุกเวลา พูดคุยถามปญหา

อยางเปนกันเอง ให

คําปรึกษา 

ถาเราเปนสุข ลูก

เปนสุข ยิ้มได 

หัวเราะ พูดคุยกัน 

ครอบครัวก็อบอุน

แลว 

32 ฉันจะไปตลาดซ้ือ

อาหารมา

ทํากับขาวใหสามี

และลูกๆ 

ทํากับสามีและ

ลูกๆ รวมท้ังเพ่ือน

บานใกลเคียง 
- 

ทานอาหารรวมกัน ดู

ทีวีดวยกัน 

เราจะทานอาหาร

รวมกัน บอกรักกัน 

กอดกัน เดินไป

ดวยกัน 

33 ซ้ือของมาฝาก ทุกคนใน

ครอบครัว 

 

ท่ีบาน ชวยกันทํา จะไดสรางความ

อบอุนในครอบครัว 
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ครอบครัว

ท่ี 

จุดท่ี 1  

ทําอะไร 

จุดท่ี 2 

 ทํากับใคร 

จุดท่ี 3  

ทําท่ีไหน เม่ือใด 

จุดท่ี 4  

ทําอยางไร 

จุดท่ี 5  

รูอยางไรวาสําเร็จ 

34 1. ดูแลชวยเหลือ

กัน 

2. ใหอภัยกันใน

ครอบครัว 

3. ทําอะไรตอง

ปรึกษากัน 

ครอบครัว 

- - - 

การทําแผนของครอบครัว สามารถมีหลายแผน เปนแผนหลัก แผนรอง แผนยอยไดเชนเดียวกับแผนอ่ืนๆ และ

การกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย มีความเปนไปได จะทําใหมีความสนุกเม่ือดําเนินการ และมีความสุขเม่ือสามารถทําสําเร็จ

ตามเปาหมาย หากมีการรวมคิดรวมทําในแตละครอบครัว และนํามาแบงปนในเครือขายครอบครัวจะทําใหเปนการ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําสูการรวมคิดรวมทําตอไป ซ่ึงจะสงผลใหแตละครอบครัวมีปจจัยสนับสนุนใหเกิดการ

ดําเนินการ เชนหากแตละครอบครัวตองการพัฒนาภาษาอังกฤษใหบุตรหลานหลังเลิกเรียน โดยแตละครอบครัวมานั่ง

เรียนรูรวมกันจะทําใหลดรายจาย และกอใหเกิดความสัมพันธของบุตรหลานในชุมชนได

  

                                                                                                                       คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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แนวทางในการดําเนินการตามตัวชี้วัด

ครอบครัวอบอุนในวัฒนธรรมอีสานใต 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
54 l โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที ่   

 



 

แนวทางในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดครอบครัวอบอุนใน

วัฒนธรรมอีสานใต 

        อาสาสมัครครอบครัว สามารถดําเนินงานท้ังในบทบาทอิสระเชนการ

ประเมินและดูแลครอบครัวท่ีรับผิดชอบ การรวมดูแลกับทีมอาสาสมัคร

ครอบครัวในหมูบานโดยการทํากิจกรรมรวมกัน หรือการรวมกับเครือขายใน

ชุมชนเชน การรวมกับศูนยพัฒนาครอบครัวในกิจกรรมปรับทุกข เสริมสุข 

การรวมกับกลุมสตรีในหมูบานในชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และ

เยาวชน การรวมกับผูนําหมูบานในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุนอก

หองเรียนเพ่ือเรียนรูพัฒนาตนในการอยูรวมกับครอบครัวเปนตน 

เปาหมายการดําเนินงานในเชิงรูปธรรมท่ีอาสาสมัครครอบครัวรวม

ดําเนินการตามแบบประเมินครอบครัวอบอุนในวัฒนธรรมอีสานใต

(ภาคผนวก) มีดังนี้ 

ก.สงเสริมดานการอยูรวมแบบผูกพัน ดวยกิจกรรมดังนี ้

1. จัดกิจกรรมใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการพูดคุยเพ่ือ

ตัดสินใจในประเด็นสําคัญตางๆของครอบครัว เชน ดานการเรียน ดาน

อาชีพ เปนตน 

2. เสนอแนวคิดวิธีการใหสมาชิกครอบครัวมีการชวยเหลือกันท้ังใน

ชวงเวลาทุกขหรือสุข เชน การถามไถชวยเหลือโดยไมตองขอ เปนตน 

3. เสนอแนวคิดใหครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเก่ียวกับชีวิต 

ความเปนอยูและ/หรือเก่ียวกับอนาคตของสมาชิก เชน การเรียน การ

ทํางาน การครองคู เปนตน 
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4. รณรงค สื่อสาร ใหครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยกันอยางสมํ่าเสมอ 

เชนการนั่งลอมวงคุยกันหลังรับประทานอาหาร หรือนั่งพูดคุยกันในเวลา

วางเปนตน 

5. สนับสนุน สื่อสาร จัดกิจกรรมสรางโอกาสใหสมาชิกมีกิจกรรมแสดง

ความเอาใจใสทุกขสุขของคนในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ เชน ลูกหลาน

ถามสุขภาพคุณตาคุณยาย พอแมถามไถเรื่องการเรียนของลูก เปนตน 

6. จัดกิจกรรมสนับสนุนใหครอบครัวมีการถายทอดประสบการณชีวิต

ของบรรพบุรุษแกสมาชิกเพ่ือการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ เชน 

การเลาเรื่องการสรางครอบครัว เปนตน 

7.สนับสนุนกิจกรรม ใหสื่อสารใหครอบครัวมีการสอน ชี้แนะ การปฏิบัติ

ตอผูสูงวัยในครอบครัว เชน การใหความเคารพ การกตัญูเปนตน 

8. จัดกิจกรรมคายครอบครัวใหเรียนรูทักษะการฟง เพ่ือสมาชิกมีสวน

รวมรับรู พูดคุยหาทางออกในการแกไขปญหาครอบครัวรวมกัน เชน 

การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมเรียนรูการแกไขปญหาตางๆ ของ

ครอบครัว เปนตน 

9. รณรงคใหมีครอบครัวมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพรวมกัน เชน การ

เดินออกกําลัง การเลนกีฬา เปนตน 

10. รณรงคใหมีการสอนทักษะชีวิตการอยูรวมกันโดยการมีสวนรวมใน

งานของครอบครัวอยางเหมาะสมตามวัย เชน ลูกชวยงานบานของพอ

แม เปนตน 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
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11. ครอบครัวมีการกําหนดกติกาการอยูรวมกันของครอบครัว เชนลูก

กลับบานคํ่าไดก่ีโมงและควรแจงทางบานอยางไร เปนตน 

12. สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน เรียนรูดูแลสมาชิกครอบครัวโดยมีการดูแล

ชวยเหลือกันชวงเวลาเจ็บปวยเชน การจัดหาอาหาร การพาไปรับการ

รักษา เปนตน 

13. สนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส 

เชน การเขารวมเปนสมาชิกจิตอาสาพัฒนาวัด จิตอาสาดูแลผูสูงวัยใน

ชุมชน เปนตน 

14. สนับสนุนกิจกรรม องคความรูใหครอบครัวมีการสอน ชี้แนะการ

ดูแลตนเองของสมาชิกกลุมเสี่ยง เชน การสอนเรื่องเพศศึกษา การเลือก

คูครอง เปนตน 

15. สนับสนุนกิจกรรม ใหครอบครัวมีการสอน/ถายทอดดานคานิยมไทย

และความกตัญูแกสมาชิก เชน การสอนการกราบไหว การปฏิบัติตอผู

อาวุโส เปนตน 

16. สนับสนุนกิจกรรม ใหครอบครัวสนับสนุนการเรียนรูทักษะใหมเพ่ือ

การพัฒนาตนเองของสมาชิก เชน การเรียนรูการใชอินเตอรเน็ต 

ภาษาอังกฤษ เปนตน 

17.สนับสนุนกิจกรรม ใหครอบครัวมีการสอน ชี้แนะการดูแลตนเองของ

สมาชิกในชวงตางๆอยางเหมาะสม เชน ชวงตั้งครรภ ชวงวัยหนุมสาว 

ผูสูงอายุ เปนตน   

คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 57 
 



 

18. สนับสนุนกิจกรรม ใหครอบครัวมีการถายทอดความรูภูมิปญญาใน

ดานตางๆแกสมาชิก เชน ดานจักสาน ดานอาหาร ดานการละเลน เปน

ตน 

19.สนับสนุนกิจกรรม ใหครอบครัวมีการจัดหาอาหารท่ีเปนประโยชน

และเหมาะสมตอสุขภาพโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามวัยเชน การ

จัดหาอาหารประเภทปลาสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 

20. สนับสนุนใหครอบครัวมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนา/ประสบการณการ

เรียนรูตามวัยแกสมาชิก เชน การอานนิทาน การทองเท่ียวเพ่ือเรียนรู

สรางเสริมประสบการณ เปนตน 

 

ข. การมีกิจกรรมรวมกันประจํา 

21. สนับสนุนใหสมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมประจําวันรวมกัน เชน การ

รับประทานอาหาร ดูทีวี เปนตน 

22. สนับสนุนใหครอบครัวรวมดูแลบาน/สภาพแวดลอมใหมีความ

ปลอดภัยสําหรับสมาชิก 

23. สนับสนุนใหครอบครัวปฏิบัติตามความเชื่อหรือกิจกรรมทางศาสนา

ท่ีนับถือรวมกัน เชน การไปทําบุญ การตักบาตร การสวดมนต เปนตน 

 

 

  คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั   
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ค. การพ่ึงพาตนเอง 

24.สงเสริมใหครอบครัวสนับสนนุการพ่ึงพาตนเองในครอบครวั เชน การ

ทําเกษตรอินทรีย การถนอมอาหาร เปนตน 

25. สงเสริมใหครอบครัวมีการวางแผนทางการเงิน ดานการหารายได 

คาใชจาย การออมเงิน และอ่ืนๆ รวมกันของสมาชิกอยางเหมาะสม เชน 

การปลูกตนไม การทําประกันชีวิตในรูปแบบตางๆ การวางแผนการใช

จาย เปนตน 

 
            กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการไดเชน กิจกรรมถายทอดภูมิปญญา

ของกลุมสตรี กิจกรรมวันอาทิตยในการสรางลานวัดลานบานเพ่ือการเรียนรู

สําหรับเด็ก เยาวชน กิจกรรมรวมกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในการ

จัดทําขอมูลครอบครัว กิจกรรมสงเสริมครอบครัวท่ีดีเดนในดานตางๆเพ่ือ

เปนการสรางแกนนําตัวอยางในชุมชน และสนับสนุนครอบครัวใหมีกิจกรรม

ตอเนื่องเปนเครือขาย 

 

 

 

 

 

คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 
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ธนาคารเวลากับการดําเนินงานของ

อาสาสมัครครอบครัว 
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ธนาคารเวลากับการดําเนินงานของอาสาสมัครครอบครัว 

        อาสาสมัครครอบครัวเปนการทํางานจิตอาสาท่ีเกิดจากความตองการ

ใหแตละครอบครัวไดรวมดูแลกันและกัน เหมือนเชนครอบครัวขยายในอดีต

ของสังคมไทย และเพ่ือใหแนวคิดนี้คงอยูและไดขยายออกไปในชุมชน ใน

กลุมตางๆเชนเด็กและเยาวชน การนําแนวคิดธนาคารเวลามาเปนแนวคิด

กระบวนการในเชิงเครื่องมือในการทํางานจึงเกิดข้ึน โดยอาสาสมัคร

ครอบครัวท่ีดําเนินการจะมีสมุดคูมือบันทึกการใหเวลากับการทํางาน โดย

ในชวงเริ่มตนเนนแนวคิด จิตอาสาโดยยังไมคํานึงถึงการถอนเวลา แตใหเปน

การระดมการฝากเวลาเพ่ือสรางความม่ันคงใหสังคมกอน ดังนั้นอาสาสมัคร

ครอบครัวจะทํางานโดยจิตอาสาท่ีไมหวังผลการไดถอนชั่วโมงกลับมาใน

ภายหลัง อยางไรก็ตามแนวคิดธนาคารเวลายังคงอยูคือมีการบันทึกและนับ

ชั่วโมงฝาก สวนการจัดการรูปแบบการถอนเวลาในการนํามาใชนั้นจะเปนไป

โดยกลไกธรรมชาติในชุมชนท่ีมีการจัดการโดยทีมผูนํา ผูจัดการธนาคารเวลา

แตละสาขา ท้ังนี้ข้ึนกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีเชน ในบางหมูบานจะมีการ

กําหนดสวัสดิการสําหรับผู ท่ีสะสมธนาคารเวลาเปนตน ซ่ึงสวัสดิการจะ

แตกตางกันตามมติท่ีประชุม ดังนั้นธนาคารเวลาจึงเปนเสมือนการบันทึก

ความดีความงามอยางเปนระบบ โดยการคืนเวลาใหสําหรับผูฝากเวลาจะมี

หลากหลายรูปแบบตามความเฉพาะและความตองการของแตละพ้ืนท่ี เพราะ

แตละพ้ืนท่ีมีจุดออนจุดแข็งการอยูรวมในชุมชนท่ีแตกตางกัน ในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

รวมมือกันอยางดี ชวยเหลือกันอยูแลวอยางสมํ่าเสมอ การบันทึกจึงเปนเพียง

เครื่องมือ สําหรับชี้ชัดปริมาณความชวยเหลือเทานั้น 

 

คูมื่ออาสาสมคัรครอบครวั 

โครงการพฒันาพืน้ที่ครอบครวัอบอุน่ตน้แบบที่เช่ือมโยงและบรูณาการกบัระบบและกลไกการดแูลระดบัพืน้ที่   l 61 
 



 

รูปแบบธนาคารเวลาสําหรับอาสาสมัครครอบครัว 

       อาสาสมัครครอบครัวจะบันทึกเวลาเปนนาที โดยมีผูท่ีอาสาสมัคร

ครอบครัวใหการดูแล และผูจัดการของแตละหมูบานลงรับรอง กิจกรรมการ

ชวยเหลือสามารถเปนการชวยเหลือไดท้ังรายบุคคล รายครอบครัวหรือเปน

การชวยเหลือระดับชุมชน ดังนั้นการฝากเวลาในธนาคารจึงเปนการฝากใน

ระดับบุคคล ในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ซ่ึงการถอนเวลานั้นอาจมา

ในรูปแบบสวัสดิการจากชุมชน จากครอบครัวและจากบุคคลนั้นๆ และเพ่ือ

ขยายแนวคิดธนาคารเวลาใหขยายสูระดับหมูบาน จึงรณรงคใหทุกครอบครัว

รวมเปดบัญชีการออมในระดับครอบครัวตอไป เพ่ือสรางวัฒนธรรมจิตอาสา

ตามแนวทางครอบครัว 5 ดี และเปนการขยายแนวคิดนี้ไปสูสมาชิกทุกวัยใน

หมูบาน การดําเนินการไดเริ่มตนใน 2 กลุมคือกลุมอาสาสมัครครอบครัวและ

กลุมสภาเด็กและเยาวชน จึงไดจัดทําคูมือดังเอกสารในภาคผนวก 
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สมุดบันทึกเวลา 

ธนาคารเวลา สําหรับการสรางครอบครัวไทย 

ว/ด/ป เวลา 
รหัสสมาชกิ

ผูรับบริการ 
กิจกรรม 

ฝาก 

(นาที) 

ถอน 

(นาที) 

คงเหลือ 

(นาที) 

ลายมือชื่อ 

ผูรับรอง 

ตําแหนง 

ผูรับรอง 

ลายมือชื่อ 

ผูรับบริการ 

          

          

          

          

          

  



 

แบบสรุปขอมูลจากอาสาสมัครครอบครัว 

อาสาสมัครครอบครัวชื่อ……………………………………………..หมู……………… 

จํานวนครอบครัวท่ีอาสารับผิดชอบ ..........……………....ครอบครัว 

ลักษณะครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุติดบาน  ……………………ครอบครัว 

ครอบครัวท่ีมีแมวัยใส ……… ครอบครัวคือ………………………………………...... 

ครอบครัวท่ีมีลูกวัยเด็ก …….... ครอบครัวคือ………………………………………… 

ครอบครัวท่ีมีลูกวัยรุน ……..… ครอบครัวคือ………………………………………… 

ครอบครัวมีความตองการสนับสนุนใดบาง 

……………………………………………….................................................................

........................................................................……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แบบบันทึกขอมูลครอบครัวท่ีดูแล (แบบ อสค. 1) 

ชื่อหัวหนาครอบครัว………………………อายุ…….ป บานเลขท่ี…… หมูท่ี……… 

ขอมูลสําคัญ 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

ส่ิงท่ีใหการดูแลเบ้ืองตน 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

การดูแลตอเนื่อง 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………................................................................................ 

ส่ิงท่ีตองการการสนับสนุน 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ขอมูลประเด็นท่ีเรียนรูจากครอบครัว เชนเปนครอบครัวออกกําลังกาย 

เปนครอบครัวทําอาหารทานรวมกัน เปนครอบครัวจิตอาสาเปนตน 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

อาสาสมัครครอบครัวท่ีดูแล……………………………………………………………..… 

วันท่ีเย่ียม…………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 



 

แบบมอบหมายครอบครัวสําหรับอาสาสมัครครอบครัว (แบบ อสค. 2) 

หมูท่ี ……….. 

 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ืออาสาสมัครครอบครัว ช่ือหัวหนาครอบครัวท่ีดูแล ลักษณะเดนครอบครัว 

1.    

    

    

    

    

    

    

ลกัษณะเดน่ เช่น ผูส้งูอายอุยูก่บัลกูหลาน ผูส้งูอายอุยูล่าํพงั มีผูพิ้การ มีผูป่้วยติดเตียง พอ่แมท่าํงานตา่งจงัหวดั พอ่แมแ่ยกทางกนั 

ครอบครวัมีแมว่ยัใส ครอบครวัมคีวามยากลาํบากดา้นอาชีพ รายไดเ้ป็นตน้ 

  

 



 

แบบประเมินครอบครัวอบอุนในวัฒนธรรมอีสานใต 

        

       สวนท่ี 2 คําช้ีแจง กรุณาเลือกคําตอบท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

ขอความตอไปนี้ถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 ปท่ีผานมาใหทาน

สํารวจตนเองและประเมินเหตุการณ ความคิดเห็น พฤติกรรม และความรูสึก

ของทานวาอยูในระดับใด และตอบลงในคําตอบท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก 

       คําตอบของทานจะนําเสนอในภาพรวม และจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาความอบอุนในครอบครัวไทยตอไป ขอขอบคุณในความรวมมือตอบ

คําถาม โดยกา / ในขอท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 

 

คา

คะแนน 

ขอความ นิยาม 

0 ไมทําเลย ไมเคยปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 

1 บางครั้ง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆ

นานๆครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 1 ครั้งท่ี

มีเหตุการณเก่ียวของ 

2 บอยครั้ง มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆ

บอยครั้งเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง หรือ 2-3 ครั้ง

ท่ีมีเหตุการณเก่ียวของ 

3 เปนประจํา มีการปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในเรื่องนั้นๆ

เปนประจําสมํ่าเสมอเฉลี่ยเดือนละ 4 ครั้งข้ึน

ไป หรือทุกครั้งท่ีมีเหตุการณเก่ียวของ 

 
 

 



 

ขอความ ไมทํา

เลย 

  บางครั้ง 

เฉลี่ยเดอืนละ 1 ครั้ง 

หรือ  1 ครั้งที่มีเหตกุารณ

เกี่ยวของ 

บอยครั้ง 

เฉลี่ยเดอืนละ 2-3 ครั้ง 

หรือ 2-3 ครัง้ที่มี

เหตกุารณเกี่ยวของ 

เปนประจํา 

เฉลี่ยเดอืนละ 4 ครั้งข้ึนไป 

หรือทกุครั้งที่มีเหตกุารณ

เกี่ยวของ 

ดานการอยูรวมแบบผกูพัน 

1. สมาชิกมีสวนรวมในการพูดคุยเพื่อตัดสินใจในประเด็นสําคัญของครอบครัว เชน ดานการเรียน ดานอาชีพ เปนตน     

2. สมาชิกครอบครัวมีการชวยเหลือกันท้ังในชวงเวลาทุกขหรือสุข เชน การถามไถชวยเหลือโดยไมตองรองขอ เปนตน     

3. ครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับชีวิต ความเปนอยูและ/หรือเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิก เชน การเรียน 

การทํางาน การครองคู เปนตน 

    

4. ครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ เชน 

การน่ังลอมวงคุยกันหลังรับประทานอาหาร หรือน่ังพูดคุยกันในเวลาวางเปนตน 

    

5. สมาชิกมีกิจกรรมแสดงความเอาใจใสทุกขสุขของคนในครอบครัวสม่ําเสมอ เชน ลูกหลานถามสุขภาพคุณตาคุณยาย 

พอแมถามไถเร่ืองการเรียนของลูก เปนตน 

    

6. ครอบครัวมีการถายทอดประสบการณชีวิตของบรรพบุรุษแกสมาชิกเพื่อการเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจ เชน การ

เลาเร่ืองการสรางครอบครัว เปนตน 

    

7.ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะ การปฏิบัติตอผูสูงวัยในครอบครัว เชน การใหความเคารพ การกตัญูเปนตน     

8. สมาชิกมีสวนรวมรับรู พูดคุยหาทางออกในการแกไขปญหาครอบครัวรวมกัน เชน การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม

เรียนรูการแกไขปญหาตางๆ ของครอบครัว เปนตน 
    

9. ครอบครัวมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพรวมกัน เชน การเดินออกกําลัง การเลนกีฬา เปนตน     

10. ครอบครัวอยูรวมกันโดยมีสวนรวมในงานของครอบครัวอยางเหมาะสมตามวัย เชน ลูกชวยงานบาน เปนตน     

11. ครอบครัวมีการกําหนดกติกาการอยูรวมกัน เชน ลูกกลับบานคํ่าไดกี่โมงและควรแจงทางบานอยางไร เปนตน     

12. สมาชิกครอบครัวมีการดูแลชวยเหลือกันชวงเวลาเจ็บปวยเชน การจัดหาอาหาร การพาไปรับการรักษา เปนตน     

13. ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส เชน การเขารวมเปนสมาชิกจิตอาสาพัฒนาวัด จติอาสาดูแลผู

สูงวัยในชุมชน เปนตน 
    

14. ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะการดูแลตนเองของสมาชิกกลุมเสี่ยง เชน การสอนเร่ืองเพศ การเลือกคูครอง เปนตน     

  

 



 

ขอความ ไมทํา

เลย 

  บางครั้ง 

เฉลี่ยเดอืนละ 1 ครั้ง 

หรือ  1 ครั้งที่มีเหตกุารณ

เกี่ยวของ 

บอยครั้ง 

เฉลี่ยเดอืนละ 2-3 ครั้ง 

หรือ 2-3 ครัง้ที่มี

เหตกุารณเกี่ยวของ 

เปนประจํา 

เฉลี่ยเดอืนละ 4 ครั้งข้ึนไป 

หรือทกุครั้งที่มีเหตกุารณ

เกี่ยวของ 

15. ครอบครัวมีการสอน/ถายทอดดานคานิยมไทยและความกตัญูแกสมาชิก เชน การสอนการกราบไหว การปฏิบัติตอ

ผูอาวุโส เปนตน 
    

16. ครอบครัวสนับสนุนการเรียนรูทักษะใหมเพื่อการพัฒนาตนเองของสมาชิก เชน การเรียนรูการใชอินเตอรเน็ต 

ภาษาอังกฤษ เปนตน 
    

17.ครอบครัวมีการสอน ช้ีแนะการดูแลตนเองของสมาชิกในชวงตางๆอยางเหมาะสม เชน ชวงต้ังครรภ ชวงวัยหนุมสาว 

ผูสูงอายุ เปนตน   
    

18. ครอบครัวมีการถายทอดความรูภูมิปญญาในดานตางๆแกสมาชิก เชน ดานจักสาน ดานอาหาร ดานการละเลน เปน

ตน 
    

19.ครอบครัวมีการจัดหาอาหารท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมตอสุขภาพโดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามวัยเชน การจัด

อาหารประเภทปลาสําหรับผูสูงอายุ เปนตน 
    

20. ครอบครัวมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนา/ประสบการณการเรียนรูตามวัยแกสมาชิก เชน การอานนิทาน การทองเท่ียวเพื่อ

เรียนรูสรางเสริมประสบการณ เปนตน 
    

ดานที่ 2 การมีกิจกรรมรวมกนัประจํา     

21. สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมประจําวันรวมกัน เชน การรับประทานอาหาร ดูทีวี เปนตน     

22. ครอบครัวรวมดูแลบาน/สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยสําหรับสมาชิก     

23. ครอบครัวปฏิบัติตามความเช่ือหรือกิจกรรมทางศาสนาท่ีนับถือรวมกัน เชน การไปวัดทําบุญ การตักบาตร การสวด

มนต เปนตน 
    

ดานที่ 3 การพึง่พาตนเอง     

24.ครอบครัวสนับสนุนการพึ่งพาตนเองในครอบครัว เชน การทําเกษตรอินทรีย การถนอมอาหาร เปนตน     

25. ครอบครัวมีการวางแผนทางการเงิน ดานการหารายได คาใชจาย การออมเงิน และอื่นๆ รวมกันของสมาชิกอยาง

เหมาะสม เชน การปลูกตนไม การทําประกันชีวิตในรูปแบบตางๆ การวางแผนการใชจาย เปนตน 
    

  



 

แบบบันทึกและแบบประเมินตางๆในภาคผนวก  

สามารถดาวนโหลดไดที ่

 

https://www.thaihappyfamily.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




