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ข‹าวประชาสัมพันธ

Family talk เวทีประชุมวิชาการ เรื่องครอบครัวพลังบวก ครอบครัวไทย
ไรŒความรุนแรงครั้งท่ี 3

29  มนีาคม 2565 ณ โรงแรมทเีค พาเลซ แอนดค์อนเวนชั�น ถนนแจง้วฒันะ ศาสตราจารย ์นาย
แพทย ์รณชยั คงสกนธ ์กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิปฏบิตัหินา้ที�ประธานกรรมการศนูยค์ณุธรรม
ไดก้ลา่วในพธิเีปิดเวทวีชิาการครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรงครั �งที� 3 วา่ โครงการวจัิยชดุนี� มจีดุเดน่ของ
งานการวจัิย 3 เรื�อง สําคญั คอื 1) มอีงคค์วามรูแ้ละชุดประสบการณข์องผูว้จิยัที�มคีวามเชี�ยวชาญ
เฉพาะทางดา้นเด็กและเยาวชน ที�ไดนํ้าลงไปสูก่ารใชจ้รงิในพื�นที�ปฏบิตักิาร เชน่ ทนุชวีติ (Life assets)
ของคณุหมอสรุยิเดว ทรปีาต ีการป้องกนัเด็กตดิเกม ของคณุหมอชาญวทิย ์พรนภดล ความเชี�ยวชาญ
ดา้นกฎหมายและสทิธเิด็ก ของทา่นอยัการ โกศลวฒัน ์อนิทจัุนทรย์ง รองอธบิดอียัการสํานักงานคดศีาล
แขวง 2) มกีารเปิดเวทใีหค้วามรูเ้ร ื�องกฎหมายครอบครวัและสทิธเิด็ก เพื�อนําความคดิเห็น ขอ้
เสนอแนะแตล่ะเวท ีมายื�นเสนอแกไ้ขกฎหมายดา้นครอบครัวและสทิธเิด็กที�บงัคบัใชใ้นปัจจบุนัใหท้นั
สมยั เอื�อประโยชนต์อ่ครอบครัว เด็กและเยาวชนไดจ้รงิ 3) มเีป้าหมายเกดิระบบพี�เล ี�ยงในชุมชน ที�
ประกอบดว้ย คนที�เป็นกลไกในการขบัเคลื�อนงานครอบครัว สง่เสรมิกจิกรรมสรา้งสรรคใ์นชมุชน และการ
แกปั้ญหาเด็กเยาวชนและครอบครัวในพื�นที�วจัิย
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โครงการวจัิยเรื�อง ชดุแผนงานครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรง ซึ�งไดรั้บทนุสนับสนุนการวจัิย จาก
สาํนกังาน   การวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) โดยมภีาคเีครอืขา่ย นําโดยศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) รว่ม
กบั คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล สํานักงานอยัการสงูสดุ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม กรมกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์กระทรวงยตุธิรรม และยงัมี
หน่วยงาน ที�เป็นพลงัขบัเคลื�อนที�สําคญัในพื�นที�

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนน ีจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีสถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ ภาคใต ้ซึ�งผลที�ทําใหเ้กดิ
#ระบบพี�เล ี�ยงในชุมชนตน้แบบของประเทศ ที�ม ีระบบ coaching โดย จติวทิยาพลงับวก จาก
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ตา่งๆ สูก่ารพัฒนาชมุชนทอ้งถิ�น โดยผา่นทางทั �ง 3 โครงการยอ่ย โครงการ
ครอบครัวพลงับวก โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กตดิเกมโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน โครงการ
ป้องกนัความรนุแรงในครอบครัว ซึ�งจะขยายผล เชื�อมกลไกทอ้งถิ�น และรว่มกนัขบัเคลื�อน ครอบครัว
พลงับวก ในสงัคมไทยใหย้ั�งยนืตอ่ไป

รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีาต ีผูอ้าํนวยการ ศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) ในฐานะที�เป็นหวัหนา้ชดุ
แผนงานโครงการครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรง ไดส้รปุผลสําเร็จของโครงการฯ ในเวทวีชิาการครั �งที� 3 นี�
ซ ึ�งเห็นเป็นรปูธรรมที�ชดัเจน
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ระบบพี�เล ี�ยงในชุมชน เกดิแกนนํา/ครอบครวัพลงับวก 38 พื�นที� จาก 13 จงัหวดั ประกอบดว้ย
จังหวดัเชยีงราย จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีจังหวดัอดุรธาน ีจังหวดัพระนครศรอียธุยา ซึ�งเป็น 4 จังหวดั
นํารอ่ง และ จังหวดักรงุเทพมหานคร จังหวดักาญจนบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ีจังหวดันครศรธีรรมราช
จังหวดัพังงา จัวหวดัรอ้ยเอ็ด จังหวดัขอนแกน่ จังหวดัพะเยา จังหวดัเชยีงใหม ่จํานวนทั �งสิ�น 1,360
คน โดยแบง่เป็น โครงการยอ่ยที� 1 ครอบครัวพลงับวก จํานวน 16 พื�นที� จํานวน150 คน โครงการ
ยอ่ยที� 2 Healthy Gamer 8 พื�นที� จํานวน591 คน และ โครงการยอ่ยที� 3 แกนนําพี�เลี�ยงชมุชนพลงั
บวก 14 พื�นที� จํานวน 565 คน
ดา้นองคค์วามรู/้เครื�องมอื มกีารสาํรวจสถานการณค์รอบครวั ในจังหวดันํารอ่ง 4 จังหวดั ใน
หวัขอ้ตน้ทนุชวีติ การเลี�ยงดเูชงิบวก แบบวดัโรคตดิเกมอนิเตอรเ์น็ต(ฉบบัยอ่) และแบบประเมนิการ
สรา้งวนัิยเชงิลบ พรอ้มทั �งเกดิ
หลกัสตูรฝึกอบรม E-learning คา่ยครอบครัวพลงับวก (Scenario Based)
หลกัสตูรการอบรมผูป้กครองเพื�อปรับพฤตกิรรมเด็ก (Online group process)
แบบวดัโรคตดิเกมอนิเทอรเ์น็ต ฉบบัยอ่ (IGDS9-SF)
แบบประเมนิการสรา้งวนัิยเชงิลบ
Line official account (HG Unit) ใหคํ้าแนะนําปรกึษาปัญหาตดิเกม
การเผยแพรสู่ส่าธารณะ เกดิเวทวีชิาการ ครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรง 2 เวททีี�ผา่นมา มกีารเสวนา
ประเด็นดา้นเด็ก ครอบครัว ในการรายการ ครอบครัวพลงับวก Live จํานวน 4 ครั�ง มกีารประกวดสื�อ
สรา้งสรรค ์ยตุปัิญหาความรนุแรงในครอบครัว และไดทํ้าการรวบรวมขอ้มลูโครงการเพื�อเผยแพรสู่่
สาธารณะ ตามสื�อออนไลนต์า่งๆ เชน่

https://moralcenter.or.th/family/ ,  www.healthygamer.net , https://favp.net ,

Page Facebook : ครอบครัวพลงับวกดว้ยพี�เลี�ยงชมุชน

ดร.บุม๋ ปนดัดา วงศผ์ูด้ ีผูก้อ่ตั �งและประธานองคก์รทําด ีหนึ�งในวทิยากร Family talk กลา่วบนเวทวีา่
สว่นตวั ดร.บุม๋ ไดล้งพื�นบอ่ยๆ ไดศ้กึษา ไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยู ่สามารถบอกไดว้า่ การทํางานของ
ครอบครัวพลงับวกมคีวามสําคญัอยา่งมาก เพราะวา่ครอบครัวในแตพ่ื�นที� มสีงัคมที�หลายรปูแบบ ในเมอืง
กบัในตา่งจังหวดักไ็มเ่หมอืนกนั การดแูลเลี�ยงลกูดว้ยรปูแบบที�ไมเ่หมอืนกนัของคณุพอ่คณุแมค่ณุตา
คณุยายในแตล่ะพื�นที� กแ็ตกตา่งอยา่งสิ�นเชงิ ดงันั�นการทําเครอืขา่ยครอบครัวพลงับวกแบบนี� จะชว่ย
ทําใหเ้กดิพลงัความรว่มมอืดีๆ  มแีบบอยา่งมรีปูแบบ ที�จะทําใหค้รอบครวัแตล่ะพื�นที�สรา้งพื�นฐานของ
สงัคมที�ดขี ึ�นได้

นางจนิตนา จนัทรบ์าํรงุ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กลา่วบนเวทวีา่ กรมกจิการ
สตรแีละสถาบนัครอบครัว เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานการดําเนนิงานเรื�องป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ความรนุแรงในครอบครัว ไดเ้ห็นพลงับวกจากพลงัของเครอืขา่ย และมคีวามหวงักบัปัญหาความรนุแรง
ในครอบครัว วา่เรามทีางออก เร ื�องในครอบครวั ความรนุแรงในครอบครวั ไมใ่ชเ่ร ื�องของ
ครอบครวั แตเ่ป็นเรื�องของทกุคนในสงัคม

สามารถตดิตามโครงการไดท้ี�เวปไซดศ์นูยค์ณุธรรม www.moralcenter.or.th โครงการวจัิยเรื�อง ชดุ
แผนงานครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรง และสามารถชมเวทวีชิาการครอบครัวไทยไรค้วามรนุแรงครั �งที� 3
ยอ้นหลงัได ้ทาง facebook ศนูยค์ณุธรรม
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