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ทานประธานสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย  และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน

ผมมีความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดรับเชิญมาบรรยายเร่ือง “ยุทธศาสตรการเตรียมเยาวชนสู
อนาคต” ตอทานท้ังหลายซ่ึงมีท้ังครูอาจารยและผูปกครอง ที่จะมีสวนสํ าคัญในการพัฒนาเยาวชน
ของเราใหเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพในอนาคต

กอนที่จะมีการพิจารณายุทธศาสตรการเตรียมเยาวชนสูอนาคตนั้น เริ่มแรกจํ าเปนตองมีการ
วิเคราะหและคาดการณถึงสถานการณของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งในระดับโลกและระดับ
ประเทศที่จะมีผลกระทบตอเยาวชน เพื่อใหสามารถกํ าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไดเหมาะสมและ
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

การวิเคราะหพลวัตการเปลี่ยนแปลงในที่นี ้ แบงออกเปน  ๒  สวน  ไดแก

๑)! การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระหวางประเทศ

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) ท ําใหสังคม
เศรษฐกิจไทยผนวกเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมเศรษฐกิจโลกดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน
การวิเคราะหพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเปนสิ่งจํ าเปน โดยที่การเปลี่ยนแปลงที่ส ําคัญ ๆ ของ
โลกที่มีผลตอประเทศไทย ไดแก

ประการท่ีหน่ึง กระแสการเปลี่ยนแปลง ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ที่เปนไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว ท ําใหสิ่งที่เกิดขึ้น ณ สถานที่หนึ่ง ๆ สามารถสื่อ
สารไปถึงสถานที่อื่น ๆ ไดในระยะเวลาอันใกล เปรียบเสมือนอยูในหมูบานเดียวกัน หรือท่ีเรียกวา
Global Village พัฒนาการของระบบเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร คมนาคมและสารสนเทศ นับวา
เปนปจจัยส ําคัญที่ท ําใหกระแสโลกาภิวัตนมีผลเปนรูปธรรมมากขึ้น การที่สื่อตาง ๆ สามารถกระจาย
เขาสูคนทุกกลุม ทุกวัย ทุกพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึงนั้น จะมีผลกระทบตอรูปแบบคานิยมทาง



สังคม การดํ ารงชีวิตและรสนิยมในการบริโภคของคนอยางมาก  ความฉับพลันในเรื่องขาวสารขอมูล
ดังกลาวจึงทํ าใหเกิดวิวัฒนาการทางความคิด  ซึ่งจะเปนทั้งในทางที่ดีและไมด ี  มีการเรียนรูและรับสิง่
ใหม ๆ ที่เขามาและทอดทิ้งสิ่งเกา ๆ  อาจกลาวไดวา  การขยายตัวของโลกาภิวัตนที่ถูกสงเสริมโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน  จะไมถูกจํ ากัดขอบเขตเฉพาะการเช่ือมโยงดานการคา  การลงทุน
การเงินหรือบริการเทาน้ัน  แตจะครอบคลุมถึงสิ่งที่จับตองไมได  คือการเช่ือมโยงทางดานแนวความ
คิด  คานิยม  และวัฒนธรรมอีกดวย  ธุรกิจบันเทิงขามชาต ิ และธุรกิจโฆษณาในปจจุบันมีสวนกัด
กรอนวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศไทยอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กและเยาวชน เปนกลุมที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกระแสดังกลาวเหลานี ้ ยกตัวอยางเชน  ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเยาวชน ไมวา
จะเปนดาน  Fast food  เทป  ภาพยนตร  คอนเสิรต  แฟชั่น  มีความเฟองฟูมาก  เพราะสามารถตอบ
สนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของวัยรุนได  ขณะท่ีวัฒนธรรม  ประเพณ ี  และคุณ
คาแบบไทย ๆ เริ่มสูญหายไปตามลํ าดับ

ดังน้ัน เมื่อตองอยูในยุคโลกาภิวัตน จึงจํ าเปนตองมีการเรียนรูตลอดเวลา เพื่อขวนขวายแสวง
หาความรูใหมใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณของการเปลี่ยนแปลงในทุกดานได เยาวชนไทย
ในอนาคตจึงตองมีสติปญญาและความรูความสามารถในการเลือกรับ กลั่นกรองและใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เขามาในทุกทิศทางไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย
และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันไมละเลยวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีงามแบบไทย ๆ อีก
ดวย

ประการที่สอง กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเขาสูยุคการคาเสรีมากขึ้น เนื่องจากลัทธิ
สังคมนิยมลมสลายในระยะที่ผานมา โลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงเปนโลกไรพรมแดน (Borderless World)
ในลักษณะที่มีการลดกฎเกณฑหรือขั้นตอนในดานตาง ๆ เพื่อเปดประตูการคา การลงทุน ตลอดจน
การเคลื่อนยายปจจัยการผลิตตาง ๆ ใหเปนไปอยางเสรีมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การเจรจาของขอตกลง
ทั่วไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคาหรือ GATT การรวมกลุมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เชน เขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) รวมท้ังความรวมมือในระดับภูมิ
ภาค  เชน  การจัดตั้งสามเหลี่ยม  IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)  หรือการ
จัดต้ังหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ไทย-จีน-พมา-ลาว-กัมพูชา และเวียดนาม) เปนตน

ขณะเดียวกัน  การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ไมวาจะเปนดานการคา  การลงทุน
และการเกษตร  จะเปนไปอยางเขมขนและรุนแรงมากขึ้นดวยอีกนัยหนึ่ง  ในอนาคต ความไดเปรียบ
ของประเทศทั้งหลายจะขึ้นอยูกับศักยภาพของเทคโนโลยีและก ําลังคนที่มีความรูความสามารถและ
ทักษะฝมือสูงมากกวาจะขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติเหมือนสมัยกอน  ประเทศที่มีก ําลังคนที่มีศักย
ภาพจะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุดหนาไดอยางรวดเร็ว   อยางไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาความ
ไดเปรียบของประเทศไทยในปจจุบัน จะพบวาคาแรงงานของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและสูงกวา



ประเทศเพื่อนบานโดยเปรียบเทียบ ท ําใหมีการเคลื่อนยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติไปยัง
ประเทศเพื่อนบานดังกลาว  เชน  เวียดนาม  จีน เปนตน  ดังน้ัน  ภายใตภาวะการแขงขันตามแนวทุน
นิยมจึงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวโดยมุงเนนการผลิตและพัฒนากํ าลังคนใหมีทักษะฝมือสูง
ขึ้น  เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีสูงข้ึนดวย

๒)! การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในประเทศ

สภาพสังคมไทยยังมีลักษณะทวิภาค (Dualism) มีการขยายตัวแบบขาดดุลยภาพ กลาวคือ ถึง
แมวาในระยะที่ผานมาผลสํ าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจจะขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ืองโดยเฉล่ีย
กวารอยละ ๗ ตอป และรายไดตอหัวของประชากรจะเพ่ิมข้ึนเปน ๖๐,๐๐๐ บาทตอป แตยังมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส ําคัญบางประการที่จะมีผลตอการก ําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเยาวชนในอนาคต ดัง
น้ี

-! ปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ ้าในการกระจายรายได ยังคงมีอยูในประเทศไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหางไกลความเจริญและในกลุมผูดอยโอกาสประเภทตาง ๆ
คนในกรุงเทพฯ มีรายไดสูงกวาคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง  ๑๑.๙ เทา  ประกอบ
กับภาครัฐไมสามารถจัดบริการพื้นฐานทางสังคมไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเพียงพอ  
ทํ าใหเกิดปญหาความเหลื่อมลํ ้าของคุณภาพชีวิตของคนขยายตัวกวางขึ้น  เยาวชนไทย
บางกลุมยังไมสามารถเขาถึงบริการในดานตาง ๆ ได  เชน ขาดโอกาสในการศึกษาตอ
เปนตน

-! ความบีบคั้นจากภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจ ท ําใหเกิดความจํ าเปนในการด้ินรนหา
เลี้ยงชีพของประชาชน สงผลใหความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวลดนอยลง
ประกอบกับกระแสการบริโภคนิยม  ท ําใหคานิยมแบบไทยดั้งเดิม  เชน  ความโอบออม
อารี  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  เริ่มสูญหายไป  กอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากขึ้น  เชน
ปญหาการแยงชิงเอารัดเอาเปรียบกัน  ปญหาครอบครัวแตกแยก  ปญหาแรงงานเด็กและ
ปญหายาเสพติด  ซึ่งพบวาในจํ านวนผูติดยาและสารเสพติดกวา  ๑.๒  ลานคน  เปนนัก
เรียนนักศึกษาถึง  ๗๑,๖๖๖  คน  รวมท้ังปญหาการคาประเวณีและอ่ืน ๆ อีกดวย

-! ระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรูที่เปนอยูทํ าใหเด็กและเยาวชนไมไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ถึงแมวาในปจจุบันเด็กไทยมีโอกาสรับการศึกษามากขึ้น แตยังมี
เด็กในวัยเรียน (๓-๒๑ ป) ประมาณ ๑๑ ลานคน ไมมีโอกาสไดรับการศึกษา ขณะที่นัก
เรียน นักศึกษาท่ีมีอยูขาดความคิดริเร่ิม ขาดทักษะในการจะปรับตัวเขากับโลกที่เปลี่ยน
แปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชนไทยยังขาดความรับผิดชอบตอตนเอง



และสังคม ขาดจิตส ํานึกในหนาที่ ขาดเจตคติในการทํ างานรวมกัน  รวมทั้งขาดส ํานึก
ของความเปนไทยอีกดวย  ทั้งนี้เนื่องจากสวนหนึ่งเกิดจากการจัดการศึกษา ยังเนนใน
ระบบโรงเรียนมากเกนิ ไปเนนการทองจ ํามากกวาการวิเคราะหหาเหตุผล  หลักสูตรขาด
ความยืดหยุนไมเหมาะสมกับพื้นที่ เชน ในชุมชนที่มีความผูกโยงโดยตรงกับเกษตร
กรรม ฯลฯ นอกจากน้ัน ปจจุบันประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนก ําลังคนใน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ส ําคัญ ๆ อีกเปนจํ านวนมาก และคุณภาพของการฝก
อบรมและพัฒนาฝมือแรงงานยังไมดีเทาที่ควร ซึ่งเปนปญหาที่ตองเรงแกไขในอนาคต

อยางไรก็ตามสังคมไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาบางประการ เชน

-! การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ท ําใหมีสัดสวนเด็ก-เยาวชนที่ตองเลี้ยงดูลดนอยลง
ประกอบกับในชวงที่ผานมารัฐไดลงทุนดานการบริการพื้นฐานทางสังคมอยางมาก ท ําให
บริการดานการศึกษาและสาธารณสุขขยายตัวอยางทั่วถึง นอกจากน้ัน การที่รัฐบาลมี
ฐานะทางการคลังคอนขางมั่นคงและประชาชนมีรายไดสูงขึ้น จึงคาดวาในระยะ ๑๐-๑๕
ปขางหนา ประชาชนสวนใหญจะไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพราะประเทศมี
การนํ าทรัพยากรที่มีอยูมาทุมเทกับการพัฒนาไดอยางเต็มที่

-! ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อตาง ๆ จะมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทั้งทางตรงและทางออม เพราะสามารถน ําสื่อตาง ๆ ไปใชประโยชนใหคนมี
ความรูมากขึ้น  สามารถปรับตัวทันตอเหตุการณและทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง ท ําใหมีความตองการแรงงานมากขึ้น  ผูที่ได
รับการศึกษาสูงนั้นจะมีโอกาสไดรับคาตอบแทนที่สูง  ทํ าใหเกิดแรงจูงใจใหเด็กและคน
งานเขารับการศึกษา ฝกอบรมมากขึ้น ประกอบกับกระแสประชาธิปไตย และสิทธิมนุษย
ชนไดรับความสนใจอยางกวางขวาง จะท ําใหสังคมมีการเฝาระวังและตรวจสอบปญหา
แรงงานเด็กอีกดวย

–! ในระยะที่ผานมาองคกรทางสังคมตาง ๆ ทั้งสื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเอก
ชน ไดเขามาชวยเหลือในการพัฒนาคนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ดังน้ัน
ถาสามารถขยายเครือขายของพลังดังกลาวไดอยางจริงจัง จะมีโอกาสในการพัฒนาคน
และสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศแลว จึงควรก ําหนด  
“วิสัยทัศนของการพัฒนาเยาวชนในอนาคต” ไวดังน้ี  เยาวชนไทยทุกคนจะตองไดรับการ
พฒันาเต็มตามศักยภาพทั้งกาย ใจ สติปญญาและความสามารถ  เพ่ือใหเปนเยาวชนท่ีมีสุข



ภาพด ีมีคุณธรรม มีคุณภาพ มีปญญา และมีวิจารณญาณ  รูเทาทันโลก สามารถเรียนรูและ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ และวัฒนธรรมตางชาตท่ีิหลากหลายไดตลอดเวลา ขณะ
เดียวกันสามารถสงวนรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดงีามอันเปนเอกลักษณไทย
ไวไดดวย

สํ าหรับยทุธศาสตรการพัฒนาเยาวชนในอนาคตน้ัน ควรประกอบดวยยุทธศาสตรท่ีสํ าคัญ ๆ
ดังน้ี

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาสติปญญาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เปนอยู จํ าเปนตองสรางบุคคลที่มีทักษะในการเรียนรู เพื่อให
สามารถศึกษาและพัฒนาตนเองและสังคมไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตโดยมีแนวทางและมาตรการดังน้ี

-! การปฎิรูปกระบวนการเรียนการสอน ในหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลายควบคูไปกับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สารมวลชน โดยเนนการเรียนรูจากของจริงในลักษณะ
Learning how to learn  และการสื่อสาร ๒ ทางระหวางผูเรียนกับผูสอน  (Two-way
communication)  เพื่อใหเยาวชนรูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล  แกปญหาและพัฒนาตนเองและ
สังคมได เรียนไปเพ่ือใหรูจักคิดดวยตัวเอง  เรียนไปเพ่ือสามารถไปเรียนตอดวยตนเองได
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการวัดผลการเรียนและระบบการคัดเลือกเขาเรียนในทุกระดับ เพ่ือ
ใหเยาวชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตน ไดตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้
กระบวนการเรียนการสอน  ตองเสริมสรางใหเยาวชนมีทักษะและโลกทศันสากลท่ีจะ
สามารถเขาใจและสัมพันธกับเพื่อนรวมโลกได ยกตัวอยางเชน ความรูในภาษาตางประเทศ
มีพื้นฐานเพื่อรองรับวิธีการปลูกพืชไรสมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  และเทคโนโลยีใหม
ตาง ๆ เชน Internet, E-mail  เปนตน  รวมทั้งทักษะในการท ํางานเปนทีมอีกดวย ขณะเดียว
กันเยาวชนจะตองไดรับความรูความเขาใจในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและคุณคาแบบไทย ๆ
เชน การเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เปนตน

-! การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ใหมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลํ ้าในคุณภาพ
การศึกษาระหวางเมืองและชนบท โดยเนนใหความส ําคัญกับการขยายโอกาสการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางนอยระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหแกเยาวชน  โดยเฉพาะในกลุมดอยโอกาส
เชน  เยาวชนในภาคเกษตร  เยาวชนพิการ  เยาวชนเรรอน เปนตน เพ่ือเปนการปองกันปญหา
แรงงานเด็กและโสเภณีเด็ก ขณะเดียวกันจะตองมีการสงเสริมเยาวชนที่มีสติปญญาเปนเลิศ
ใหมีโอกาสพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวย



-! การพัฒนาคุณภาพก ําลังคนและการพัฒนาฝมือแรงงานอยางกวางขวาง  มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตอความตองการ  โดยเรงการผลิตก ําลังคนระดับกลางและสูงในสาขาที่จ ําเปน เชน
ผูเช่ียวชาญทางเกษตรกรรมและหัตถกรรม  วิศวกร ชางเทคนิค นักบัญช ี นักกฎหมาย นัก
วิทยาศาสตร เปนตน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการที่ทันสมัย  ขณะเดียวกันสงเสริมการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน แกเยาวชนรุนใหมท่ี
จะเขาสูตลาดแรงงานในลักษณะของการปฎิบัติไดจริงมากกวาการเรียนรูตามทฤษฎ ี รวมท้ัง
การฝกฝมือเพิ่มทักษะแกเยาวชนที่ทํ างานอยูแลวใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  และสอด
คลองกับเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอีกดวย  นอกจากน้ันจะตอง
สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาที่สามารถน ําไปใชประโยชน  โดยเนนใหภาคเอกชนเขามา
รวมมือผนึกก ําลังในการดํ าเนินงานตาง ๆ มากขึ้น

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพอนามัย

การพัฒนาเยาวชนใหมีพฤติกรรมที่ดีทั้งกายและใจจะตองมุงเนนใหความสํ าคัญกับการสง
เสริมสุขภาพและการปองกนัโรคมากขึน้ โดยเนนการใหความรูในการบริโภคอาหารอยางเหมาะสม
เน่ืองจากในปจจุบันเยาวชนในเมืองมักประสบปญหาภาวะโภชนาการ  เนื่องจากบริโภคอาหารที่เปน
Junk Food  มากเกินไป  ขณะที่เยาวชนชนบทบางพื้นที่ประสบปญหาทุพโภชนาการ  นอกจากน้ันจะ
ตองมีการสงเสริมใหเยาวชนออกก ําลังกาย  เลนกีฬา  ดนตรี  เพ่ือคลายเครียด  และมีการจัด
นันทนาการที่ถูกหลักอนามัย   การสงเสริมใหเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย  เพ่ือปองกัน
ปญหาการติดเชื้อเอดส  รวมท้ังการใหความรูในดานพฤติกรรมการบริโภคยาท่ีถูกตอง  เชน  ยามา  ยา
เสพติด  บุหร่ี  สุรา  เปนตน   ตลอดจนจะตองสรางจิตสํ านึกในการใชรถใชถนนแกเยาวชนอีกดวย  
เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจากความประมาทที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  ควบคูไปกับการคุมครองผูบริโภค
และการจัดบริการสาธารณสุขแกเยาวชนใหมีคุณภาพและทั่วถึงอีกดวย

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม

การพัฒนาเยาวชนในอนาคตใหเปนคนด ี มีคุณธรรม มีจิตส ํานึกและความรับผิดชอบตอตน
เองและสังคม รวมทั้งรักและตระหนักถึงความส ําคัญของเอกลักษณไทย ควบคูไปกับการรูจักวัฒน
ธรรมสากลที่หลากหลายนั้น จะตองเนนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเยาวชน ใหสามารถเลือก
รับและกลั่นกรองสื่อและขอมูลที่เขามาไดอยางเหมาะสม  การพัฒนาและสงเสริมสื่อคุณภาพ  เพื่อ
รณรงคเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องคานิยมที่ดีงาม  การใชหลักธรรมของแตละศาสนาเพื่อพัฒนา
จิตใจและเยาวชน  โดยเนนการเขาใจถึงแกนแทของศาสนา  มากกวาการงมงายกับเร่ืองไรเหตุผล  รวม



ทั้งการสงเสริมการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแกเยาวชนรุนใหม ตลอดจนการอนุรักษและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม  ที่มีคุณคาในสาขาตาง ๆ   อีกดวย

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชน

เน่ืองจากครอบครัวเปนพื้นฐานสํ าคัญที่สุดในการพัฒนาเยาวชนถาครอบครัวมีความอบอุนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความพรอมทางสังคมที่จะอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวแลว
โอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพยอมมีสูงมาก ดังน้ัน จึงควรเนนใหความ
สํ าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวโดยการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ แกคูสมรส และ
บิดามารดา เพื่อใหสามารถมีบทบาทและหนาที่อยางเหมาะสม เชน การใหความรูดานครอบครัวศึกษา
และการอบรมเลี้ยงดูบุตร การใหความคุมครองแกครอบครัวในรูปแบบตาง ๆ เชน การขยายเวลาลา
คลอด  การจัดบริการแนะแนวใหคํ าปรึกษาหรือปญหาครอบครัว ฯลฯ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในครอบ
ครัววิกฤต  เชน ครอบครัวไรคู  ครอบครัวยากจน  เปนตน  ในขณะเดียวกัน  จะตองเนนใหความ
สํ าคัญกับการเสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขามามีสวนรวมพัฒนาเยาวชนมากขึ้นดวย  โดยเนนใหชุม
ชนเขามามีบทบาทในการเปนแหลงเรียนรูแกเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา  
เชน  การมีสวนรวมกํ าหนดหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความพรอม  และความตองการของแต
ละพ้ืนท่ีการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนในดานภูมิปญญาทองถ่ิน   การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม   การสรางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสรางจิตส ํานึกและวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยแกเยาวชน  และการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงศูนยกลางในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ  เพื่อใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  รวมท้ังการทํ าหนาท่ีเปน  Community Welfare
ในการดูแลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีปญหาอีกดวย

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

 ในสังคมไทยยังมีเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสในลักษณะตาง ๆ อยูจํ านวนมาก เชน เยาชน
ยากจน เยาวชนพิการ เปนตน รวมทั้งเยาวชนที่อยูในกลุมเสี่ยงและกลุมวิกฤตที่เกิดจากปญหาในดาน
ตาง ๆ เชน เยาวชนติดเช้ือเอดส ติดยาเสพติด โสเภณีเด็ก เปนตน จึงเปนภารกิจและหนาที่ของทุกฝาย
ที่จะตองใหความชวยเหลือเพื่อใหเยาวชนเหลาน้ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองใหสูงขึ้นและ
ดํ ารงชีพอยูในสังคมไดเปนปกติสุข โดยจะตองเนนการพัฒนารูปแบบบริการสังคมตาง ๆ ที่มีอยู เชน
บริการการศึกษา  บริการสาธารณสุข ฯลฯ  ใหกลุมเยาวชนดอยโอกาสเหลานี้  สามารถเขารับบริการ
ไดอยางทั่วถึง  เพียงพอ  ตอเน่ืองและมีคุณภาพ รวมทั้งจะตองมีการสงเสริมใหองคกรทางสังคมทุก
ฝายเขามามีสวนรวมชวยเหลือเยาวชนเหลานี้ดวย  เชน  สถาบันครอบครัว  ความสัมพันธที่ใกลชิดอบ
อุน  สถาบันศาสนาที่ตองปรับปรุง  สื่อมวลชน  ธุรกิจเอกชน NGO ฯลฯ ยุทธศาสตรการเตรียมเยาว
ชนสูอนาคตตามที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนภารกิจ (MISSION)  อันยิง่ใหญท่ีจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือทุก



ฝายที่เกี่ยวของเขาใจถึงสถานการณและบทบาทของแตละฝาย  เพื่อประสานแนวคิดและการท ํางาน
รวมกันไดอยางเหมาะสม

ปจจัยสํ าคัญที่จะน ําไปสูความสํ าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา  คือ

!๑.! ตองรวมมือ  รวมใจ  ท ํากันอยางจริงจังและตอเน่ือง

!๒.! แนวทางความคิด  และทิศทางการปฏิบัต ิ  อาจหลากหลาย และแตกตางกันไป  จึงตองมีการ
พิจารณารวมกันโดยไมมีอคต ิ ไมระแวง หรือชิงดีชิงเดน

!๓.! ศึกษาและรับรูความคิดและขอมูลจากภายนอก  โดยผสมผสานหรือยึดถือคานิยมและจุดเดน
ของสังคมไทยไว

!๔.! ยุทธศาสตรการศึกษา  และผลลัพธที่จะไดมา  มิใชมุงมั่นท ําข้ึนเพ่ือความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  แตเปนการวางพื้นฐานใหประเทศชาติเปนสังคมที่ลดความเหลื่อมลํ ้าทางดานการ
ศึกษา  รายได  และภูมิปญญา  เปนสังคมที่มีคุณภาพ  และสามารถดูแลปญหาสังคมและสิ่ง
แวดลอมไดดีกวาในอดีต

จุดเร่ิมตนท่ีสํ าคัญที่ผมอยากใหเกิดขึ้นคือการเริ่มจากทุกทาน ที่ไดมารวมประชุมสัมมนาใน
วันน้ี  เนื่องจากทานทั้งหลายเปนผูที่ใกลชิด  ดูแลและมีอิทธิพลอยางมากตอทัศนคติ  ความคิดและ
แนวทางการดํ ารงชีวิตของเยาวชน ที่จะเปนพลังส ําคัญในการชวยกันพัฒนาประเทศของเราใหเจริญ
กาวหนาอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกได
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