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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาเรื่ อ ง การเตรี ย มความพร อ มเยาวชนไทยสู ป ระชาสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหและคําแนะนําอันมีคุณคายิ่งจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนความรวมมือ แรงใจ จากคณะบุคคลตาง ๆ ดังนี้
คณะอาจารย ที่ ป รึ ก ษา รองปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ ดร. จิ ต ตริ ย า ป น ทอง
ศาสตราจารย ดร. สุ รชั ย ศิ ริไ กร รองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชั ย ซึ่ง ได ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ต อ
การศึกษา และกรุณาชวยใหคําแนะนํา กลั่นกรองรายงานการศึกษาตั้งแตตนจนสําเร็จลุลวง
กลุมเพื่อนรวมรุนนักศึกษา นบท. 3 ที่ไดรวมกันเรียนรู ศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ รวมทั้งรวมทํารายงานและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศกันอยาง
ใกลชิด มีมิตรไมตรี และผูกพัน
เพื่อน ๆ ผูรวมงานในสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชนทุกทาน และรองผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (นายสามารถชาย
จอมวิญญา) ที่ไดใหแรงบันดาลใจ สนับสนุนในการเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ และการเลือกทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลในหัวขอเรื่องนี้ พรอมทั้งสนับสนุนเอกสารที่เกี่ ยวของและเปนประโยชนใน
การจัดทํารายงานการศึกษาอีกดวย
ทายที่สุดขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (นายบุญ
รงค พงษเสถียรศักดิ์) และคณะเจาหนาที่สถาบันฯ ที่ชวยดําเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ไดอยางเปน
มืออาชีพ และทําใหการอบรมซึ่งมีเวลาสั้นมากดําเนินไปอยางเปนระบบ และผูเขารับการอบรม
ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีและทั่วถึง ทําใหการอบรม นบท. 3 สิ้นสุดลงดวยความสําเร็จ
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเรื่องนี้ไดพิจารณาของการประกาศความเห็นพองตองกันที่จะจัดตั้งภูมิภาค
อาเซียนใหเปน “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งกําหนดใหจัดตั้งภายในป 2558 โดย
สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน ภายใต 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ซึ่งในสวนของ ASCC มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาเซียนมีสังคมที่เอื้ออาทรและมี
ความมั่นคง ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีระดับการพัฒนาในทุกดาน โดย
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ส ง เสริ ม การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น และ
เสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยไดจัดทําแผนงาน (Blueprint) ของ ASCC ขึ้น
เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่นําไปสูการจัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมไดใน
เวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ในสวนของกลุมเปาหมาย “เยาวชน” ซึ่งอยูภายใตกรอบการดําเนินงานของ
คณะเจาหนาที่อาวุโสดานเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth: SOMY) ไดเนนในเรื่องการ
สง เสริ มทั ก ษะประกอบการของเยาวชนและการมี สวนร วมของเยาวชนในการสร า งประชาคม
อาเซียน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปน หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานดานเยาวชน (Youth Focal Point) ในประเทศไทย ในดานการกําหนดนโยบายดวยการกําหนด
มาตรการกลไก การส ง เสริ ม และพั ฒนาศั ก ยภาพ และการคุ ม ครองพิ ทั ก ษ สิ ทธิ์ เยาวชน รวมทั้ ง
ดํ า เนิ น การตามกรอบความร ว มมื อ ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนอาเซี ย น โดยมี
กลุมเปาหมายหลักคือเยาวชนผูซึ่งจะเติบโตเปนผูนําและพลัง สําคัญของประเทศ การสงเสริมและ
การใหความสําคัญของภาครัฐในการดําเนินงานสวนนี้ยังมีนอย เนื่องดวยการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปน
ทรัพยากรมนุษยของประเทศนั้น เห็นผลชาจึงยังไมใหความสําคัญเทาที่ควร ขณะเดียวกัน ยังจะตอง
มุงเนนการพัฒนาไปในแนวทางเพื่อปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและนับเปนผลคุกคามตอศักยภาพ
ของเยาวชนเปนลําดับแรก เชน ยาเสพติด เปนตน
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ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนไปสูความพรอมเพื่อการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นนั้ น ครอบคลุ ม งานหลายด า น ไม ว า จะเป น งานด า นการศึ ก ษา การเตรี ย มทั ก ษะเข า สู
ตลาดแรงงาน อยูใ นความรับ ผิดชอบของหลายหน วยงาน และยัง ไมมี การบู รณาการการทํ างาน
ภายในประเทศเพื่อมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2) เพื่อเสนอแนะผลักดันใหเปน แผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนใหสอดคลองกับ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน
ซึ่งใชเปนกรอบในการดําเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียน และ
นโยบายและแผนการพั ฒนาเด็ ก และเยาวชนแห ง ชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ ง สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความ
มั่นคงของมนุษย ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1) เปนแนวทางในงานดานการพัฒนาเยาวชน
2) เพื่อประกอบการเสนอแนะผลั กดั นให เป น แผนปฏิบั ติก ารการพัฒนาเยาวชนที่
สอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
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2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (1997, p. 184)
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แบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
ก) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจ
ในระยะเริ่มแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
ข) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเปนไปใน
รูปของการเขารวม โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการ
รวมมือทั้งรวมแรงรวมใจ
ค) การมี ส ว นร วมในการรั บ ผลประโยชน (Benefits) เป น การร ว มรั บ ผลที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุทางสังคม หรือโดยสวนตัว
ง) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการมีสวนรวมในการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวน
รวมตอไป
สวนลักษณะการมีสวนรวมที่ประยุกตจาก Brenes (โกวิทย พวงงาม และคณะ,
2552 น. 22-23) มีดังตอไปนี้
ก) ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ หรือ
หากคณะผูบริหารเห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริง ๆ เทานั้น
ก็ได
ข) การมี ส ว นร ว มนั้ น มี มิ ติ ทั้ ง ด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดย (1) ทางด า น
ปริมาณ ถามีคนมามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากนั้นทําใหองคกร
ทางสังคมกอตัวขึ้น สวน (2) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมิติ ที่จะขัดขวางความสัมพันธที่
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ไมเทาเทียมกันระหวางบุคคล หรือความเปนนาย-บาวกัน ใหมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงจะถือวามี
คุณภาพดี
ค) จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง
(a mean) คือจะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของก็พอใจ คิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลว
หรือจะพิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางที่ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวน
รวมแลว จะมีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้นอี กบาง?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมที่เปนวิธีการ
หรือกระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งทําใหงานเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้น
ง) การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอหรือตลอดเวลาก็ได
เชน เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแล ว ก็แยกกันกลั บไปเช นเดิม แตถาตั้ งองคก ร
ประชาชนเขามามีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพื้นที่กวางขวางขึ้น อาจตองมีตัวแทน
ประชาชนมีสวนรวมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเรื่องไปยังประชาชน
ทั่วไปก็ได
จ) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้น
ไดคือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหการศึกษาแกสังคมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเรื่อง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน
ฉ) สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงว าการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใช
เกิดขึ้นจากการออกคําสั่ง แตจะตองสรางขึ้นเอง จะใหมีผูสั่งวามารวมกันใหเต็มที่ แลวคนก็มารวม
คงไมคอยเกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิด
แนวคิดประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมอง
กวางขึ้น และเกิดความรอบคอบขึ้น จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน
ช) มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณาเพื่อวางแผนแนวการดําเนินการให
เหมาะสมวาจะใหบุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผู บริหารมี
สวนร วมนี้ ควรมีตัวแทนผูได รับผลกระทบในจํ านวนคนมากพอควรและให มีความหลากหลาย
มากพอ
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ซ) การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพ
ที่เปนจริงมากขึ้น การมีสวนรวมเพื่อคนหาปญหา ทําใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะนําความมุงมั่นที่จะคิ ด
หาทางแกไขดวยกันและรวมแกปญหานั้น ๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหากันเองตอไปได
ฌ) คนที่อยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงที่รวมคนคลาย
เอากอนหินมากองรวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรตอกัน มีคานิยม
รวมกัน
ญ) ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะใน
สังคมไทยการมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี ดังนั้นในการประชุม ถาใช
อารมณขัน ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มขึ้นได
จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา ในการดําเนินงานของ
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การพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น การมี สวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนแนวคิดสํ าคัญในการเป ด
โอกาส เปดพื้นที่ เปดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเด็กและเยาวชนใหมามีสวนรวมในการดําเนินการ
มากที่ สุ ด ไม ว า จะเปนการร วมคิ ด ร วมตั ดสิ นใจ ร วมลงมื อปฏิบั ติ โดยมีผู ใ หญ ใ ห การส ง เสริ ม
สนับสนุน อํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ เด็กและเยาวชนมีโอกาสทํางานเปนกลุม มีความสนใจ
รวมกัน อี กทั้ งยั งให เด็ กและเยาวชนไดเรียนรู จักสิ ทธิ หนา ที่ ความรั บผิ ดชอบ และจิ ตสํ านึ กใน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่เด็กและ
เยาวชนมี ส ว นร ว มในการร ว มกั น คิ ด และตั ด สิ น ใจกั น เองโดยมี ผู ใ หญ เ ป น ผู ส นั บ สนุ น ใน
กระบวนการตั้งแตแรกจนเสร็จสิ้นดวยบรรยากาศที่เชื่อมั่นในตัวเด็กและเยาวชนเอง จะมีผลทําให
เด็กไดคนพบศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป
2.1.2 แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ(Empowerment)
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ความหมายของการเสริมพลังอํานาจ
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ในความหมายของการเสริมพลังอํานาจนั้น ตองมีความเขาใจความหมายนัยยะของคํา
วา “อํานาจ” เสียกอน
อํานาจในความหมายเชิงบวก คือ ความสามารถที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
ชีวิตของผูอื่น หรือ การที่บุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจ การเห็นคุณคาและความสามารถของตนเอง
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หรือความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นโดยมีสภาวะผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจ
โนมนาว ชักจูงใหเกิดความเห็นคลอยตาม
อํ า นาจในความหมายเชิ ง ลบ คื อ การที่ บุ ค คลถู ก ประเมิ น ถู ก ให คุ ณ ค า จาก
บุคคลภายนอกแบบประทับตรา การตีตรา การถูกเลือกปฏิบัติ และสงผลใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึก
เชิงลบตอตนเอง หรือเกิดความตอกย้ําตอตนเอง เห็นแตขอออนของตนจนกลายเปนทํารายตนเองซ้ํา
อํานาจของกลุม หมายถึง พฤติกรรมของกลุมที่ส งผลตอบุคคลอื่นในลักษณะกดดัน
บีบบังคับใหจําตองทําตาม
อํานาจจากวัฒนธรรม จะเปนโครงสรางทางสังคม การเมือง ที่เปนความเชื่อเดิมของ
คนในสังคม โดนไรการตั้งคําถาม เชน ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผูหญิง
กิติพัฒน นนทะปทมะดุล (2553, น.123) ใหความหมายของ การเสริมสร างพลัง
อํานาจ ไววา เปนกระบวนการที่กลุมหรือปจเจกสามารถมีอํานาจ สามารถเขาถึงทรัพยากร และ
สามารถควบคุ ม ชี วิ ต ของตนเองได ทั้ ง นี้ การที่ บุ ค คลหรื อ กลุ ม จะมี อํ า นาจขึ้ น มาได จะต อ งมี
ความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุปณิธานความมุงหวัง และเปาหมายสูงที่สุดที่ตั้งเอาไว ซึ่ง
ทฤษฎีการสรางพลังอํานาจไมไดสนใจเพียงกระบวนการในการสรางพลังอํานาจเทานั้น ทวายัง
สนใจรวมไปถึงผลของกระบวนการที่จะตองทําใหบุคคลและกลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
อํานาจไดดียิ่งขึ้น
กิตวิภา สุวรรณรัตน (2545, น.52) ใหความหมายของการเสริมพลังอํานาจวา เป น
กระบวนการพั ฒนาบุ ค คล กลุ ม หรื อชุ มชนให มี พลั ง เข ม แข็ ง ในการดํ า เนิ นชีวิ ตของตนได อย า ง
เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู การสรางพลังอํานาจในตนเองนี้เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
บุค คล กลุ มหรื อชุ ม ชนมี ค วามเชื่อมั่ นในตนเอง รู สึ กว า ตนเองมี คุ ณค า และสามารถดึ ง พลั ง และ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใช ซึ่งในกระบวนการสรางพลังอํานาจในตัวเองนี้ จะตองใหบุคคล
กลุม ชุมชนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผนแกไขปญหาและรวมแกไขปญหาดวย
ตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาชีวิต วิธีการที่จะแกไขปญหาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตนตองการ
อยางเหมาะสม
อภิญญา เวชยชัย (เอกสารประกอบการสอน สค. 623) การเสริมพลังอํานาจ หมายถึง
กระบวนการทํางานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูใชบริการ โดยการคนหาจุดแข็ง คุณคาและการ
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กระตุนใหเขาตระหนักในพลังที่มีอยูในตัวตน ซึ่งเปนการทํางานบนฐานพลังอํานาจ คือ การทําให
ผูใชบริการทบทวน คนหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู
กระบวนการสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ
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ก) การศึกษา ประเมินสภาวะ พลัง ตนทุนเดิมที่มีของคน กลุม ชุมชน เชน
- ทัศนคติ ความเชื่อ และการตระหนักตอคุณคาที่มี ที่ยึดถือ ทั้งตอตนเองและผูอื่น
- ประสบการณที่ผานมาของชีวิตสวนตัว กลุม โอกาสในการแบงปนประสบการณ
ตอกลุมสังคม
- ความตระหนัก รับรูตอการแบงปนประสบการณ เห็นคุณคา เชื่อมั่นในตน หรือ
เห็นดานที่เปนปมดอย การตําหนิตนเอง
- การมีสวนรวมในบทบาทการแบงปน อารมณ ความรูสึก ความเปนผูกระทํา หรือ
ถูกกระทํา
ข) การประเมินความรู วิธีคิด ทักษะ ความสามารถในการคิดอยางวิพากษ
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- พื้ น ฐานและความคิ ด ต อ ป ญ หาของตน เป น การมองป ญ หาแบบเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางปจเจกสูระบบอื่นๆในสังคมไดหรือไม
- มีวิธีคิดและทักษะในการตั้งคําถามมากกวาการเชื่อและคลอยตามผูอื่นหรือไม
- มีขอมูลที่เพียงพอหรือมาก ในการตัดสินใจ หรือสามารถมองปญหาเชิง วิเคราะห
วิพากษวิจารณในระดับใด
- มีความสามารถในการมองปญหาในแตละบริบทอยางตายตัวหรือยืดหยุนหรือไม
ค) การประเมินความสามารถในการคิดเชื่อมโยงปญหาสวนตัวตอประเด็นสาธารณะ
- มีความสามารถในการตั้งคําถาม ตอยอดความคิด ประเด็นปญหาสวนตัว ไปสู
ประเด็นภาพใหญระดับกลุม หรือสังคมไดหรือไม
- มีความสามารถในการกลาที่จะถาม แสดงออกอยางเปนธรรมชาติเต็มที่หรือไม
หรือยังคงอยูภายใตความกดดันของปจจัยใด
- มีลักษณะปกปดหรือละอายปญหาของตน หรือเข าใจวาปญหาสวนตัว ความจริง
แลวเปนเรื่องสาธารณะที่สาธารณะอาจตองรวมรับผิดชอบดวย
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ง) ความสามารถในการมองเห็ น ความสั ม พั น ธ ข องป ญ หาแต ล ะระดั บ และการ
เชื่อมโยงผลกระทบจากปจเจกบุคคล สูระบบ และโครงสราง
- การดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงของสถานการณปญหาในลักษณะกระบวนการ
เกิดปญหาอยางไร ใครกระทํา ใครถูกกระทํา
- การจั ดทํ า แผนที่ ท างเดิ นของป ญหาในรู ป แบบmapping route เพื่ อเห็ นการ
เคลื่อนไหวปญหาอยางเปนระบบ และมองเห็นผูที่เกี่ยวของดวย
- การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดออน ความเขมแข็ง ความออนแอ จุดออนไหว
ความหวั่นไหวในใจ อารมณ หรือจุดเปราะบางที่ควรตองสนใจเปนพิเศษของบุคคลจนถึงระบบ
ของงาน กิจกรรม และองคกร
จ) การปฏิ บั ติ การแสดงออก กระบวนการดํ า เนิ นงานควรกํ า หนดขึ้ นภายใต ก าร
วางแผนอย า งเหมาะสม ประกอบกั บ การมี ส ว นร วมคิ ด แสดงออกของผู มี ส วนร วม หรื อผู เป น
เจาของปญหา โดยใหความสําคัญกับปจจัยอารมณความรูสึก ของผูเปนเจาของประสบการณนั้น
- การใหความสําคัญกับกระบวนการถายทอด แบงปน ความทุกข ประสบการณ

Formatted: Tabs: 2.5 cm,
Left

บทเรียน
- การสรางระบบ สนับสนุน ใหกําลังใจจากกันและกันในกลุมเดียวกัน
- การสร า งระบบจั ด การ การสรุ ป งาน ภารกิ จ ที่ ต า งฝ า ยได รั บ มอบหมายและ
รวมกันสรุปบทเรียน เพื่อสะสมชัยชนะจากเล็กสูใหญ
ฉ) การรับรูบทเรียน และความสามารถในการปรับใชบทเรียนกับปญหาของตนเอง
- การรวมกําหนดเปาหมายและความตองการทั้งระดับบุคคล สูระดับกลุม ชุมชน
- การสรุ ป บทเรี ย น การติ ดตามประเมิ น แนวทางการดํ า เนิ น งาน การบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก
- การปรับใชบทเรียนและผลที่เกิดขึ้น เชน ความเชื่อมั่น ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองเปลี่ยนแปลงไปหรือไม พฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม เพราะเหตุใด อยางไร
องคประกอบของการเสริมพลังอํานาจ

Formatted: Font: Not Bold,
Complex Script Font: Not Bold

กระบวนการเสริมพลังอํานาจอาจจะเกิดขึ้นไดจากองคประกอบดังตอไปนี้
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ก) บุ คคล ซึ่ ง มีค วามสามารถวิ เคราะห จุดยื น ทั ศนคติ ความเชื่ อ ความคิ ดเกี่ ยวกั บ
ตนเอง และเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองของตนได
ข) ประสบการณของบุคคลที่ไดรับการยอมรับในดานคุณคา ความสามารถหรือดาน
ปญหาที่ทาทาย
ค) การมีความรูและทักษะ ในการวิเคราะหความคิดและเปลี่ยนแปลงการกระทํา
ง) การดําเนินการจากบุคคลและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
กระบวนการดําเนินงานเสริมพลังอํานาจ
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ก) การแสวงหาขอมูลและการประเมินสถานการณ ขอเท็จจริงรวมกัน ระหวางนัก
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สังคมสงเคราะหและเจาของปญหา เป นการแบงปนความคิด การตีความที่มีตอสถานการณปญหา
รวมกัน เพื่อประเมินปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมภายนอก
ข) กระบวนการแลกเปลี่ ยนข อมู ล เป นกระบวนการที่ ค วรมี ก ารถกเถี ยง ซั ก ถาม
ทบทวนขอเท็จจริง คนหาความเจ็บปวดในปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทําความเขาใจประเด็นความทุกข
และปญหาอยางละเอียดลึกซึ้งขึ้น กระบวนการนี้อาจมีสภาวะโตแยงขัดแยงกันได (A dialectic
process)
ค) การสรางการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเจาของปญหาที่
มั ก จะรู สึ ก อ อนล า โทษตนเอง ตํ า หนิ และเห็ นข อด อยของตน ดั ง นั้ น การค นหาจุ ดแข็ ง ข อเด น
แมเพียงเล็กนอยเปนเรื่องสําคัญที่ผูใหบริการตองแสวงหาและแจงใหทราบ เปนการปลุกปลอบใจ
ปลุกเราให กลาคิ ด กล าเผชิ ญปญหา และสรา งความเชื่ อมั่นในตนเองกลั บคืนมา กระบวนการนี้
นักสังคมสงเคราะหและผูใชบริการตองทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อคลี่คลายปญหารวมกัน วางแผน
รวมกั น เป นทั้ง การพัฒนาการแก ป ญหา และพั ฒนาพลั ง ของผู ใ ชบ ริ ก ารไปพร อมกั น (อภิ ญญา
เวชยชัย, เอกสารประกอบการสอน สค. 623)
จากการศึกษาแนวคิดการเสริมพลังอํานาจ พบวา การเสริมพลัง อํานาจจะสามารถชวย
การดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี เนื่องจากในบางครั้งเด็กและเยาวชนมักเกิด
ความไมมั่นใจในความรู ความสามารถที่ตนเองมี คิดวา ความรูความสามารถของตนไมสามารถ
เทียบเทาไดกับผูใหญที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากกวาตน ซึ่งในการเสริมพลังอํานาจการดําเนินงาน
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พัฒนาเด็ กและเยาวชนควรไดรับ ความรวมมือจากทุ กฝ า ยที่ เกี่ ยวข องอย างจริง จัง เพื่ อเปนการชี้
แนวทางการดําเนินงานและ เสริมสรางความมั่นใจใหกับเด็กและเยาวชนตอไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ได
กําหนดความหมายของคําวา “เยาวชน” ไวในมาตรา 4 วาคือ บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณถึง
25 ป บริ บูรณ และกํา หนดหลั กการในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง แก ไขป ญหาที่ อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน ไวในมาตรา 6 ดังตอไปนี้
ก) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใชและการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก
ข) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา และไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ค) เด็กพิการ เด็กที่มีขอจํากัดทางการเรียนรู และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มี
สิทธิในการไดรับการศึกษาที่รัฐจัดใหเปนพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้นๆ
ง) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
สูงสุดเทาที่มีการใหบริการทางดานนี้
จ) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเลน มีเวลาพักผอน และเขารวมกิจกรรม
การละเลนทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสวนรวมอยางเสรี
ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
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โดยการดําเนินการตามหลักการขางตน ใหกระทําโดยมีแนวทาง ดังตอไปนี้
ก) ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น รวมทั้ง
กฎเกณฑและกติกาในสังคม
ข) ใหมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
ค) ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม
ง) ใหมีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทํางาน
สุจริต
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จ) ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ฉ) ใหรูจักชวยเหลือผูอื่นโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมทั้งมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ช) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสวนรวมตามสมควรแกวัย
ทั้งนี้ ในมาตรา 11 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไวเปนประการแรกคือการเสนอนโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย
2.2.2 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเสนอ โดยแผนดังกลาวมี เปาประสงคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชวงป 2555 –
2559 คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค สาระสําคัญของ
แผนฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สถานการณและแนวความคิดดานเด็กและเยาวชน
ส ว นที่ 2 ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559
ประกอบดวย
ก) วิ สั ยทั ศ น : เด็ ก และเยาวชนมี ความมั่ นคง แข็ ง แรง ดี มี สุ ข และ
สรางสรรค
ข) พันธกิจ :
1) พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปญญา อารมณ สังคม
และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เสริ ม พลั ง ภาคี เ ครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นและทุ ก ระดั บ ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
ค) เปาประสงคของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปญญา
อารมณ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
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2) เพื่ อ ให ภ าคี เ ครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นและทุ ก ระดั บ เป นพลั ง ที่
เขมแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3) เพื่อใหการคุมครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเปน
เอกภาพ ทําใหการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ
ง) เปาหมายหลัก : เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยาง
ทั่วถึง มีความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความเปนพลเมือง (civic
mind) กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข
จ) ยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชน มี 4 มาตรการ ไดแก
1) มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนซึ่งแบงมาตรการ เปน
5 ชวงวัย และภาพรวม ซึ่งมีจุดเนนดังนี้
0-2 ป เนนโภชนาการในหญิงตั้ งครรภ และเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
เรื่องสารไอโอดีน
3-5 ป เนนการสงเสริมพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
6-12 ป เนนการมีสุขภาพกายใจที่ดี คุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับพื้นฐาน
13-17 ป เนนทักษะชีวิต การอนามัยเจริญพันธุ
18-25 ป เนนเรื่องการศึกษาทางเลือกทุกระดับ การมีงานทํา
ภาพรวม เนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกความเปน
พลเมือง วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทาทัน และเลือกรับ
เทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค
2) มาตรการเสริมสรางความเขาใจในปญหาและความตองการ
ของเด็กและเยาวชน
3) มาตรการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอเด็กและ
เยาวชน
4) มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การคุ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก ที่ ต อ งได รั บ การ
คุมครองเปนพิเศษ และเด็กพิเศษ (special child) มี 6 มาตรการ และมีมาตรการเฉพาะกลุม 4 กลุม
ไดแก
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1) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
2) มาตรการพัฒนาบริการพื้นฐานที่จําเปนและมีคุณภาพใหเขาถึง
เด็ก
3) มาตรการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก
4) มาตรการปรั บ ปรุ ง และบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่
เกี่ยวกับเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษ
5) มาตรการพั ฒ นาระบบข อ มู ล องค ค วามรู ก ลไกของรั ฐ และ
ชุมชน
6) มาตรการระดมสรรพกํ าลั งเพื่ อช วยเหลื อเด็ กที่ ตองการการ
คุมครองเปนพิเศษ
7) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานครอบครัว
8) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานรัฐ
9) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานครอบครัว
สังคม และรัฐ
10) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ยุทธศาสตรที่ 3 สง เสริม และสนับ สนุ นความเขม แข็ งของภาคี
เครือขายใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 2 มาตรการ ไดแก
1) มาตรการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับใหเขมแข็ง
2) มาตรการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายเพื่อมีสวนรวม
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 3 มาตรการ
1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน
2) มาตรการเสริมสรางโอกาสและการเขาถึงระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบบริการ และระบบคุมครอง
3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกปองกันเด็กและเยาวชนจาก
ปจจัยเสี่ยง
สวนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประกอบดวย
ก) กลไกการบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 –2559
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ข) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
หลั ง จากแผนฯ ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว ให
หน วยงานที่ เกี่ ยวข องไปจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติก ารที่ ส อดคล องและนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติและให มี ก าร
ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและจริงจัง
2.2.3 แผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เกิดขึ้นในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีป 2003 โดยไดมีการจัดทํา Bali Concord II ซึ่งกําหนดจะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้นภายในป 2020 (แตตอมารนมาเปนป 2015) โดยประชาคมอาเซียนจะมี 3 เสา
หลัก ไดแก ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
สําหรับ ASCC นั้น มีเปาหมายหลักที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง และมีสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
กอใหเกิดเอกภาพ โดยเสริมสรางอัตลักษณรวมกัน และทําใหเกิดเปนสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน
ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น
อาเซี ยนมุ ง หวั ง ประโยชน จากการรวมตั วกั นเป นประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและ
มีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันโดยเนนการสงเสริมความรู ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกใน
ดานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน
ทั้งนี้ การเสริมสรางรากฐานและความเชื่อมโยงระหวางกันที่แข็งแกรงนําไปสูความเขาใจของการ
เปนเพื่อนบานที่ดี การรูเขารูเรา และมีความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกภายใต
สังคมที่เอื้ออาทร โดยในแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน สวนของความ
เชื่อมโยงดานประชาชน ไดจัดลําดับใหมีความสําคัญสูงดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ในความรวมมือ 4 ดาน ไดแก การสงเสริมความตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในหมูพลเมือง
โดยเฉพาะเยาวชน การเสริมสรางอัตลักษณอาเซียนผานการศึกษา การสรางทรัพยากรมนุษยของ
อาเซียนในสาขาการศึกษา และการสเริมสรา งการสรางเครือข ายของมหาวิท ยาลัยอาเซียน โดย
แผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดกําหนดกิจกรรม
ความรวมมือที่มีประชาชนเปนศูนยกลางโดยเนนความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก
ก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
ข) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
ค) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
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ง) ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม (Ensuring Environmental Sustainability)
จ) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building ASEAN Identity)
ฉ) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
และเนนใหมีการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค ตลอดจนการ
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ทั้งนี้ ไทยจะได
ประโยชนอยางมากจากการที่รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเขาใจซึ่งกัน
และกัน และเขาใจถึงผลประโยชนที่มีรวมกัน ซึ่งจะมีสวนชวยใหการสรางประชาคมอาเซียน
สามารถประสบความสําเร็จดวย
ในป ค.ศ. 2004 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Plan of action) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ขึ้น ลาสุดอาเซียนไดจัดทํา
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) โดยในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015)
มีจุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมี
สภาพความเป นอยู ที่ ดี ได รับ การพั ฒนาในทุ ก ด า น และมี ค วามมั่ นคงทางสั ง คม และแผนงาน
ดังกลาวไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานเยาวชนไวในเรื่องการสงเสริมทักษะประกอบการ
ของเยาวชนและการมีสวนรวมของเยาวชนในการสรางประชาคมอาเซียน
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การที่ อาเซียนมุงสรางความเปนอันหนึ่ง อัน
เดียวกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการมองทางภูมิศาสตร อาเซียนตองการสรางความเปน
ปกแผน บูรณาการเศรษฐกิจ ระบบและกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อนําไปสูความมั่นคงและความ
รวมมือทางการเมือง ดังนั้น อาเซียนจึงมี 3 เสาหลัก ไดแก 1. ประชาคมการเมือง 2. ประชาคม
เศรษฐกิจ และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เปนเสาสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความมั่นคงของอีก 2 เสาหลัก เนื่องจากสามารถ
เชื่ อมโยงคนด วยสั ง คมและวั ฒนธรรม มิ ใช ดวยกํ า ไรหรื อวั ตถุ เนื่ องจากเรื่ องของสั ง คมและ
วัฒนธรรม เปนเรื่องของนามธรรม ซึ่งวั ดไม ไดดวยปริมาณรายไดประชาชาติ บอกดวยจํา นวน
ตัวเลขไมได แตเปนองคประกอบสําคัญของการเปนมนุษยในสังคม จึงเปนความทาทายวาจะทํา
อยางไรใหคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น การสรางอัตลักษณของความเปนอาเซียน โดยใหเปนอัตลักษณ
ที่สอง รองมาจากอัตลักษณทางเชื้อชาติ เพราะอัตลักษณอาเซียน จะทําใหสามารถรวมมือกันไดใน
หลาย ๆ เรื่อง และมองอนาคตและวิสัยทัศน (vision) ตอไป สิ่งซึ่งเปนปจจัยนําไปสูอัตลักษณ
อาเซียนไดแก 1. การศึกษา 2. ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสิ่งบรรพบุรุษสั่งสมมา เปนมรดก
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(heritage) ที่ตางมีของตัวเอง สิ่งนี้คือทุนทางสังคมวัฒนธรรม (social cultural capital) ที่สําคัญ
ดังนั้น ทําอยางไรใหทรัพยากรนี้เพิ่มพูน ทําอยางไรใหความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอนาคต
รวมกันและผูกพันกัน เพื่อนําไปสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ขณะเดียวกัน “เยาวชน” ก็เปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางประชาคม
อาเซียนใหไดตามเปาหมายและกําหนดระยะเวลา สําหรับประเทศไทย แมจะมีระบุไวในภาพรวม
ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 วาเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สํานึกความเปนพลเมือง วิถีประชาธิ ปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทา
ทัน และเลือกรับเทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางจริงจังและรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ ในลักษณะการเสริมพลังอํานาจใหกับเด็กและเยาวชน จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการ
เตรียมความพรอมของเยาวชนไทยสูประชาคมอาเซียนเปนไปในทิศทางที่ตรงประเด็นกับเปาหมาย
มีประสิทธิผลใหเยาวชนไทยมีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
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ของ Cohen and Uphoff (๑๙๙๗, p.๑๘๔) ¶
แบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน ๔ ลักษณะ
ดังนี้¶
๑) การมีสว นรวมในการตัดสินใจ (Decision
Making) ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจในระยะ
เริ่มแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรมและ
การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม¶
๒) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
(Implementation) ซึ่งอาจเปนไปในรูปของการเขา
รวม โดยการใหการสนับสนุนทางดาน
ทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการ
รวมมือทั้งรวมแรงรวมใจ¶
๓) การมีสว นรวมในการรับผลประโยชน
(Benefits) เปนการรวมรับผลที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ
ทางสังคม หรือโดยสวนตัว¶
๔) การมีสว นรวมในการประเมินผล
(Evaluation) เปนการมีสวนรวมในการควบคุม
และตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และ
เปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสว นรวม
ตอไป¶
สวนลักษณะการมีสวนรวมที่ประยุกตจาก
Brenes (โกวิทย พวงงาม และคณะ, ๒๕๕๒ น.
๒๒-๒๓) มีดังตอไปนี้¶
๑) ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวน
รวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได-สวน
เสียเขามามีสว นรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิต
ของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ หรือ
หากคณะผูบริหารเห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสว น
รวมในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริงๆ
เทานั้นก็ได¶
๒) การมีสว นรวมนัน้ มีมิติทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ โดย (๑) ทางดานปริมาณ ถามีคน
มามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวาง
กันดีขึ้นมาก จากนัน้ ทําใหองคกรทางสังคมกอ
ตัวขึ้น สวน (๒) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวน
รวม มีมิติ ที่จะขัดขวางความสัมพันธที่ไมเทา
เทียมกันระหวางบุคคล หรือความเปนนาย-บาว
กัน ใหมสี วนรวมเสมอภาคกัน จึงจะถือวามี
คุณภาพดี¶
๓) จะใหการมีสว นรวมเปนเปาหมาย
ปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a
mean) คือจะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ
ก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลว
หรือจะพิจารณาวาการมีสว นรวมเปนแนวทางที่
ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมี
... [20]
สวนรวมแลว จะมีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้น
อีกบาง?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสว นรวมที่
เปนวิธีการหรือกระบวนการที่ตองดําเนินไป
อยางมีคุณภาพ ซึ่งทําใหงานเกิดความสําเร็จดี
ยิ่งขึ้น¶
๔) การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจ
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๒.๑.๔ แนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (๑๙๙๗, p.๑๘๔)
แบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจในระยะ
เริ่มแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
๒) การมีสวนรวมในการดําเนินกิ จกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเปนไปในรูปของการ
เขารวม โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการรวมมือทั้ง
รวมแรงรวมใจ
๓) การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน (Benefits) เป น การร วมรั บ ผลที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
กิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุทางสังคม หรือโดยสวนตัว
๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล(Evaluation) เปนการมีสวนรวมในการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
สวนลักษณะการมีสวนรวมที่ประยุกตจาก Brenes (โกวิทย พวงงาม และคณะ, ๒๕๕๒ น.
๒๒-๒๓) มีดังตอไปนี้
๑) ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได -สวนเสีย
เขามามีสวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ หรือหากคณะ
ผูบริหารเห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริงๆ เทานั้นก็ได
๒) การมีสวนรวมนั้น มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) ทางดานปริมาณ ถามีคน
มามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากนั้นทําใหองคกรทางสังคมกอตัวขึ้น
สวน (๒) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมิติ ที่จ ะขัดขวางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางบุคคล หรือความเปนนาย-บาวกัน ใหมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงจะถือวามีคุณภาพดี
๓) จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a mean)
คือจะใหเพี ยงบุ คคลต า ง ๆ เข ามาเกี่ ยวข องก็ พอใจคิ ดวา บรรลุวั ตถุป ระสงคบ างสิ่ งแล ว หรือจะ
พิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางที่ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวนรวมแลว
จะมี อะไรดี ขึ้น อะไรควรเกิดขึ้ นอี กบ าง?” อันเปนการคํา นึง ถึง การมีส วนรวมที่เปนวิธีก ารหรื อ
กระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งทํา ใหงานเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้น

๔) การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน เวลา
เกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแลว ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาตั้งองคกรประชาชนเขา
มามีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพื้นที่กวางขวางขึ้นอาจตองมีตัวแทนประชาชนมีสวน
รวมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเรื่องไปยังประชาชนทั่วไปก็ได
๕) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นไดคือใหมี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น ไปด ว ย จะเป น เสมื อ นก ารให ก ารศึ ก ษาแก สั ง คมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเรื่อง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน
๖) สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใชเกิดขึ้นจากการ
ออกคํ าสั่ง แตจะตองสรางขึ้ นเอง จะใหมีผูสั่ งวามารวมกันให เต็มที่ แลวคนก็ม ารวม คงไมคอย
เกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดแนวคิด
ประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมองกวาง
ขึ้น และเกิดความรอบคอบขึ้น จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน
๗) มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณาเพื่อวางแผนแนวการดําเนินการใหเหมาะสมวา
จะใหบุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบริหารมีสวนรวมนี้
ควรมีตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนคนมากพอควรและใหมีความหลากหลายมากพอ
๘) การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพที่เปนจริง
มากขึ้น การมีสวนรวมเพื่อคนหาปญหา ทําใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะนําความมุงมั่นที่จะคิดหาทาง
แกไขดวยกันและรวมแกปญหานั้นๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหากันเองตอไปได
๙) คนที่อยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงที่รวมคนคลายเอากอนหินมา
กองรวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่งๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน
๑๐) ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะในสังคมไทย
การมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี ดังนั้นในการประชุม ถาใชอารมณขัน
ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มขึ้นได
จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา ในการดําเนินงานของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนแนวคิดสําคัญในการเปดโอกาส
เปดพื้นที่ เปดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเด็กและเยาวชนใหมามีสวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด
ไม วา จะเปนการรวมคิด ร วมตั ดสินใจ รวมลงมือปฏิ บั ติ โดยมีผู ใ หญ ให ก ารสง เสริ มสนั บสนุ น
อํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ เด็กและเยาวชนมีโอกาสทํางานเปนกลุม มีความสนใจรวมกัน อีกทั้ง

ยั ง ให เ ด็ ก และเยาวชนได เ รี ย นรู จั ก สิ ท ธิ หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และจิ ต สํ า นึ ก ในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อเด็กและเยาวชนไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่เด็กและเยาวชนมี
สวนรวมในการรวมกันคิด และตัดสินใจกันเองโดยมีผู ใหญเปนผูสนับสนุนในกระบวนการตั้งแต
แรกจนเสร็ จ สิ้ น ด วยบรรยากาศที่ เชื่ อมั่ น ในตั วเด็ ก และเยาวชนเอง จะมี ผ ลทํ า ให เด็ ก ได ค นพบ
ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป
๒.๑.๕ แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ(Empowerment)
ความหมายของการเสริมพลังอํานาจ
ในความหมายของการเสริมพลังอํานาจนั้น ตองมีความเขาใจความหมายนัยยะของคําวา
“อํานาจ” เสียกอน
อํานาจในความหมายเชิงบวก คือ ความสามารถที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอชีวิต
ของผูอื่น หรือ การที่บุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจ การเห็นคุณคาและความสามารถของตนเอง หรือ
ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นโดยมีสภาวะผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจ
โนมนาว ชักจูงใหเกิดความเห็นคลอยตาม
อํานาจในความหมายเชิงลบ คือ การที่บุคคลถูกประเมิน ถูกใหคุณคาจากบุคคลภายนอก
แบบประทับ ตรา การตีตรา การถูก เลือกปฏิบั ติ และส ง ผลให บุค คลนั้นเกิ ดความรูสึ กเชิง ลบต อ
ตนเอง หรือเกิดความตอกย้ําตอตนเอง เห็นแตขอออนของตนจนกลายเปนทํารายตนเองซ้ํา
อํานาจของกลุม หมายถึง พฤติกรรมของกลุมที่สงผลตอบุคคลอื่นในลักษณะกดดัน บีบ
บังคับใหจําตองทําตาม
อํานาจจากวัฒนธรรม จะเปนโครงสรางทางสังคม การเมื อง ที่เปนความเชื่อเดิมของคนใน
สังคม โดนไรการตั้งคําถาม เชน ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผูหญิง
กิติพัฒน นนทะปทมะดุล (๒๕๕๓, น.๑๒๓) ใหความหมายของ การเสริมสรางพลัง
อํานาจ ไววา เปนกระบวนการที่กลุมหรือปจเจกสามารถมีอํานาจ สามารถเขาถึงทรัพยากร และ
สามารถควบคุ ม ชี วิ ต ของตนเองได ทั้ ง นี้ การที่ บุ ค คลหรื อ กลุ ม จะมี อํ า นาจขึ้ น มาได จะต อ งมี
ความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุปณิธานความมุงหวัง และเปาหมายสูงที่สุดที่ตั้งเอาไว ซึ่ง
ทฤษฎีการสรางพลังอํานาจไมไดสนใจเพียงกระบวนการในการสรางพลังอํานาจเทานั้น ทวายัง
สนใจรวมไปถึงผลของกระบวนการที่จะตองทําใหบุคคลและกลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
อํานาจไดดียิ่งขึ้น

กิตวิภา สุวรรณรัตน (๒๕๔๕, น.๕๒) ใหความหมายของการเสริมพลังอํานาจวา เปน
กระบวนการพั ฒนาบุ ค คล กลุ ม หรื อชุ มชนให มี พลั ง เข ม แข็ ง ในการดํ า เนิ นชีวิ ตของตนได อย า ง
เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู การสรางพลังอํานาจในตนเองนี้เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
บุค คล กลุ มหรื อชุ ม ชนมี ค วามเชื่อมั่ นในตนเอง รู สึ กว า ตนเองมี คุ ณค า และสามารถดึ ง พลั ง และ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใช ซึ่งในกระบวนการสรางพลังอํานาจในตัวเองนี้ จะตองใหบุคคล
กลุม ชุมชนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผนแกไขปญหาและรวมแกไขปญหาดวย
ตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาชีวิตวิธีการที่จะแกไขปญหาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตนตองการอยาง
เหมาะสม
อภิญญา เวชยชัย (เอกสารประกอบการสอน สค. ๖๒๓) การเสริมพลังอํานาจ หมายถึง
กระบวนการทํางานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูใชบริการ โดยการคนหาจุดแข็ง คุณคาและการ
กระตุนใหเขาตระหนักในพลังที่มีอยูในตัวตน ซึ่งเปนการทํางานบนฐานพลังอํานาจ คือ การทําให
ผูใชบริการทบทวน คนหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู
กระบวนการสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ
๑) การศึกษา ประเมินสภาวะ พลัง ตนทุนเดิมที่มีของคน กลุม ชุมชน เชน
- ทัศนคติ ความเชื่อ และการตระหนักตอคุณคาที่มี ที่ยึดถือ ทั้งตอตนเองและผูอื่น
- ประสบการณที่ผานมาของชีวิตสวนตัว กลุม โอกาสในการแบงปนประสบการณ
ตอกลุมสังคม
- ความตระหนัก รับรูตอการแบงปนประสบการณ เห็นคุณคา เชื่อมั่นในตน หรือ
เห็นดานที่เปนปมดอย การตําหนิตนเอง
- การมีสวนรวมในบทบาทการแบงปน อารมณ ความรูสึก ความเปนผูกระทํา หรือ
ถูกกระทํา
๒) การประเมินความรู วิธีคิด ทักษะ ความสามารถในการคิดอยางวิพากษ
- พื้ น ฐานและความคิ ด ต อ ป ญ หาของตน เป น การมองป ญ หาแบบเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางปจเจกสูระบบอื่นๆในสังคมไดหรือไม
- มีวิธีคิดและทักษะในการตั้งคําถามมากกวาการเชื่อและคลอยตามผูอื่นหรือไม
- มีขอมูลที่เพียงพอหรือมาก ในการตัดสินใจ หรือสามารถมองปญหาเชิง วิเคราะห
วิพากษวิจารณในระดับใด
- มีความสามารถในการมองปญหาในแตละบริบทอยางตายตัวหรือยืดหยุนหรือไม

๓) การประเมินความสามารถในการคิดเชื่อมโยงปญหาสวนตัวตอประเด็นสาธารณะ
- มีความสามารถในการตั้งคําถาม ตอยอดความคิด ประเด็นปญหาสวนตัว ไปสู
ประเด็นภาพใหญระดับกลุม หรือสังคมไดหรือไม
- มีความสามารถในการกลาที่จะถาม แสดงออกอยางเปนธรรมชาติเต็มที่หรือไม
หรือยังคงอยูภายใตความกดดันของปจจัยใด
- มีลักษณะปกปดหรือละอายปญหาของตน หรือเขาใจวาปญหาสวนตัว ความจริง
แลวเปนเรื่องสาธารณะที่สาธารณะอาจตองรวมรับผิดชอบดวย
๔) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของปญหาแตละระดับ และการเชื่อมโยง
ผลกระทบจากปจเจกบุคคล สูระบบ และโครงสราง
- การดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงของสถานการณปญหาในลักษณะกระบวนการ
เกิดปญหาอยางไร ใครกระทํา ใครถูกกระทํา
- การจั ดทํ า แผนที่ ท างเดิ นของป ญหาในรู ป แบบmapping route เพื่ อเห็ นการ
เคลื่อนไหวปญหาอยางเปนระบบ และมองเห็นผูที่เกี่ยวของดวย
- การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดออน ความเขมแข็ง ความออนแอ จุดออนไหว
ความหวั่นไหวในใจ อารมณ หรือจุดเปราะบางที่ควรตองสนใจเปนพิเศษของบุคคลจนถึงระบบขอ
งาน กิจกรรมและองคกร
๕) การปฏิบัติ การแสดงออก กระบวนการดําเนินงานควรกําหนดขึ้นภายใตการวางแผน
อยางเหมาะสม ประกอบกับการมีสวนรวมคิด แสดงออกของผูมีสวนรวม หรือผูเปนเจาของปญหา
โดยใหความสําคัญกับปจจัยอารมณความรูสึก ของผูเปนเจาของประสบการณนั้น
- การใหความสําคัญกั บกระบวนการถายทอด แบงปน ความทุกข ประสบการณ
บทเรียน
- การสรางระบบ สนับสนุน ใหกําลังใจจากกันและกันในกลุมเดียวกัน
- การสร า งระบบจั ด การ การสรุ ป งาน ภารกิ จ ที่ ต า งฝ า ยได รั บ มอบหมายและ
รวมกันสรุปบทเรียน เพื่อสะสมชัยชนะจากเล็กสูใหญ
๖) การรับรูบทเรียน และความสามารถในการปรับใชบทเรียนกับปญหาของตนเอง
- การรวมกําหนดเปาหมายและความตองการทั้งระดับบุคคล สูระดับกลุม ชุมชน
- การสรุ ป บทเรี ย น การติ ดตามประเมิ น แนวทางการดํ า เนิ น งาน การบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก

- การปรับใชบทเรียนและผลที่เกิดขึ้น เช น ความเชื่อมั่น ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองเปลี่ยนแปลงไปหรือไม พฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม เพราะเหตุใด อยางไร
องคประกอบของการเสริมพลังอํานาจ
กระบวนการเสริมพลังอํานาจอาจจะเกิดขึ้นไดจากองคประกอบดังตอไปนี้
๑) บุคคล ซึ่งมีความสามารถวิเคราะหจุดยืน ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเกี่ยวกับตนเอง
และเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองของตนได
๒) ประสบการณ ข องบุ ค คลที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ในด า นคุ ณค า ความสามารถหรื อด า น
ปญหาที่ทาทาย
๓) การมีความรูและทักษะ ในการวิเคราะหความคิดและเปลี่ยนแปลงการกระทํา
๔) การดําเนินการจากบุคคลและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
กระบวนการดําเนินงานเสริมพลังอํานาจ
๑) การแสวงหาขอมูลและการประเมินสถานการณ ขอเท็จจริงรวมกัน ระหวางนักสังคม
สงเคราะหและเจาของปญหา เปนการแบงปนความคิด การตีความที่มีตอสถานการณปญหารวมกัน
เพื่อประเมินปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมภายนอก
๒) กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล เปนกระบวนการที่ควรมีการถกเถียง ซักถาม ทบทวน
ขอเท็จจริง คนหาความเจ็บปวดในปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทําความเขาใจประเด็นความทุกข และปญหา
อยางละเอียดลึกซึ้งขึ้น กระบวนการนี้อาจมีสภาวะโตแยงขัดแยงกันได (A dialectic process)
๓) การสรางการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเจาของปญหาที่
มักจะรูสึกออนลา โทษตนเอง ตําหนิและเห็นขอดอยของตน ดังนั้น การคนหาจุดแข็ง ขอเดน แม
เพียงเล็กนอยเปนเรื่องสําคัญที่ผูใหบริการตองแสวงหาและแจงใหทราบ เปนการปลุกปลอบใจ ปลุก
เราใหกลาคิด กลาเผชิญปญหา และสรางความเชื่อมั่นในตนเองกลับคืนมา กระบวนการนี้นักสังคม
สงเคราะหและผูใชบริการตองทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อคลี่คลายปญหารวมกัน วางแผนรวมกัน
เปนทั้งการพัฒนาการแกปญหา และพัฒนาพลังของผูใชบริการไปพรอมกัน (อภิญญา เวชยชัย ,
เอกสารประกอบการสอน สค. ๖๒๓)
จากการศึกษาแนวคิดการเสริมพลังอํานาจ พบวา การเสริมพลังอํานาจจะสามารถชวยการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี เนื่องจากในบางครั้งเด็กและเยาวชนมักเกิดความ
ไมมั่นใจในความรู ความสามารถที่ตนเองมี คิดวา ความรูความสามารถของตนไมสามารถเทียบเทา
ไดกับผูใหญที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มากกวาตน ซึ่งในการเสริมพลังอํานาจการดําเนินงานของสภา

เด็กและเยาวชนควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง เพื่อเปนการชี้แนวทางการ
ดําเนินงานและ เสริมสรางความมั่นใจในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนตอไป
๒.๒

สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การที่ อาเซียนมุงสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต ซึ่ง เป นการมองทางภู มิ ศ าสตร อาเซี ยนต องการสร า งความเป น
ปกแผน บูรณาการเศรษฐกิจ ระบบและกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อนําไปสูความมั่นคงและความ
รวมมือทางการเมือง ดังนั้น อาเซียนจึงมี ๓ เสาหลัก ไดแก ๑. ประชาคมการเมือง ๒. ประชาคม
เศรษฐกิจ และ ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เปนเสาสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความมั่นคงของอีก ๒ เสาหลัก เนื่องจากสามารถ
เชื่ อมโยงคนด วยสั ง คมและวั ฒนธรรม มิ ใช ดวยกํ า ไรหรื อวั ตถุ เนื่ องจากเรื่ องของสั ง คมและ
วัฒนธรรม เปนเรื่องของนามธรรม ซึ่งวั ดไม ไดดวยปริมาณรายไดประชาชาติ บอกดวยจํา นวน
ตัวเลขไมได แตเปนองคประกอบสําคัญของการเปนมนุษยในสัง คม จึงเปนความทาทายวาจะทํา
อยางไรใหคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น การสรางอัตลักษณของความเปนอาเซียน โดยใหเปนอัตลักษณ
ที่สอง รองมาจากอัตลักษณทางเชื้อชาติ เพราะอัตลักษณอาเซียน จะทําใหสามารถรวมมือกันไดใน
หลาย ๆ เรื่อง และมองอนาคตและวิสัยทัศน (vision) ตอไป สิ่งซึ่งเปนปจจัยนําไปสูอัตลักษณ
อาเซียนไดแก ๑. การศึกษา ๒. ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสิ่งบรรพบุรุษสั่งสมมา เปนมรดก
(heritage) ที่ตางมีของตัวเอง สิ่งนี้คือทุนทางสังคมวัฒนธรรม (social cultural capital) ที่สําคัญ
ดังนั้น ทําอยางไรใหทรัพยากรนี้เพิ่มพูน ทําอยางไรใหความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีอนาคต
รวมกันและผูกพันกัน เพื่อนําไปสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ขณะเดียวกัน “เยาวชน” ก็เปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางประชาคมอาเซียน
ใหไ ดตามเป าหมายและกํา หนดระยะเวลา สํา หรับ ประเทศไทย แม จะมีร ะบุ ไว ในภาพรวมของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ วาเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สํานึกความเปนพลเมือง วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทา
ทัน และเลือกรับเทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางจริงจังและรวดเร็วทันตอ
เหตุ ก ารณ จึ ง เป นสิ่ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง เพื่ อให ก ารเตรี ยมความพร อมของเยาวชนไทยสู ป ระชาคม

อาเซียนเปนไปในทิศทางที่ตรงประเด็นกับเปาหมาย มีประสิทธิผลใหเยาวชนไทยมีสวนรวมในการ
สรางประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
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บทที่ 3
เรื่องที่ศึกษา
การศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นซึ่ ง ผู ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาในเรื่ อ งแผนการจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ในสวนของเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community: ASCC) และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงขอ
เสนอเรื่องที่ศึกษาเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซีย น เปน หนึ่ง ในสามเสาหลัก ของการจัดตั้ ง
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น เ ป น เ ส า ที่ ป ร า ร ถ น า ที่ จ ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
ในภูมิภาค โดยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุน
การใชทรัพยากรในภูมิภาคอยางยั่งยืน จัดหาการศึกษาที่ดีที่สุดเทาที่รัฐจะหาได และพยายามทุก
วิถีทางที่จะสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนของประเทศสมาชิก ตลอดจนสงเสริมความ
ตระหนักในมรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน และพยายามทําใหอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคมีความโดดเดนและเขมแข็ง เพื่อตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตนและเพื่อสะทอนปรัชญาที่วา
ประชาสังคมหรือประชาชนแทจริงเปนหัวใจของอาเซียน
ASCC มีเปาหมายหลักที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
และมีสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและกอใหเกิดเอกภาพ โดย
เสริมสรางอัตลักษณรวมกัน และทําใหเกิดเปนสังคมที่เอื้ออาทรและแบงป น ซึ่งจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ASCC ใหความสําคัญกับ 5 เรื่องดวยกัน
ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวัสดิก ารสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม และการสรา ง
อัตลักษณอาเซียน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนการศึกษาใหเปนวาระของอาเซียน การสรางสังคม
ความรู โดยสงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม
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สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ อํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
เสริมสรางทักษะในการประกอบการ สําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
สวัสดิการสังคม จะสงเสริมความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลด
ความยากจนและสงเสริมการคุมครองและสวัสดิการสังคม เนนการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดาน
สังคมและเศรษฐกิ จระหวางประเทศสมาชิ ก รวมถึงการบรรลุเปา หมายการพัฒนาสหั สวรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) ในการกําจัดความยากจนและความหิวโหย และใหความ
มั่นใจวา ประชาชนอาเซียนทุกคนมีอาหารพอเพียงตลอดเวลา และใหความมั่นใจในความปลอดภัย
ดานอาหาร เนนการเขาถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย และยาที่เพียงพอและราคาถูก
รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และพรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สิทธิมนุษยชน ในBlueprint ของ ASCC ไดกลาววา อาเซียนมีพันธกรณีในการ
สงเสริมความยุติธรรม และสิทธิของประชาชน โดยเนนการปกปองผลประโยชน สิทธิ รวมทั้ง
สงเสริมโอกาสอย างเทาเทียม และยกระดับ คุณภาพชี วิต มาตรฐานการดํา รงชี วิตสํ าหรั บสตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนนี้ Blueprint ของ ASCC ควรให
ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากกวานี้ โดยนาจะครอบคลุมถึงเรื่องการสงเสริมประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และการติดตอในระดับประชาชนตอประชาชน
อยางไรก็ตาม อาเซียนยังมีปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตย หลายประเทศ
สมาชิกยังเปนเผด็จการ ประเทศที่เปนประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆก็มีเพียงไมกี่ประเทศ จึงทําให
ความรวมมือของอาเซียนในเรื่องการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ไมพัฒนาเทาที่ควร ถึงแมวาในกฎบัตร
อาเซียนจะระบุไวในมาตรา 14 วา จะมีการจัดตั้งกลไกดานสิทธิมนุษยชนของอาเซียนขึ้นมา แต ใน
ที่สุด อํานาจหนาที่ของกลไกนี้จะถูกตัดทอนลงจนไมมีประสิทธิภาพ
สิ่ง แวดลอม อาเซี ย นจะสง เสริ มสิ่ ง แวดล อมสี เขีย วและสะอาด โดยการปกป อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อนุรักษดิน น้ํา แรธาตุ และพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม
ทรัพยากรชายฝง และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ําและอากาศ และอาเซียนจะมี
ส วนร วมในความพยายามของโลก ในการจั ดการแก ป ญหาสิ่ ง แวดล อมโลก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุมครองชั้นโอโซน ซึ่งเปาหมายของ ASCC ดูจะเกินความเปนจริง
เพราะความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอม กําลังเปนสิ่งทาทายความรวมมือของอาเซียนเปน
อยางมาก ปญหาการตัดไมทําลายปา นับเปนปญหาใหญ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสูญเสีย
ปาไป 1.04% ตอป สําหรับปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็มีปญหาหลายเรื่อง
ดวยกัน ระบบนิเวศของปะการังถูกทําลายไปแลว 80% นอกจากนี้ ยังมีปญหาพืชและสัตวกําลังจะ
สูญพันธุ รวมทั้งทรัพยากรสัตวน้ําก็กําลังลดถอยลงเปนอยางมาก สําหรับปญหามลพิษในอากาศ
และน้ํานั้น ปญหาใหญคือ ปญหาควันไฟปาจากอินโดนีเซีย สําหรับปญหาภาวะโลกรอน ก็ส งผล
กระทบ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวน 2 ตันตอคนตอป
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ถึงแมวาอาเซียนจะไดประกาศมาตรการตาง ๆในการแกปญหาวิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู
ใน Blueprint ของ ASCC แตในทางปฏิบัติ อาเซียนคงจะประสบปญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะปญหา
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ในประเทศสมาชิกที่ยังไม
เพียงพอตอการแกปญหา
การสรางอัตลักษณอาเซียน จะเนนการสรางความรูสึกของการอยูรวมและสงเสริม
ความเปนเอกภาพในความแตกตาง สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรม สงเสริมการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจดานประวัติศาสตรของภูมิภาคที่เปนหนึ่งเดียว และคนหา
เกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน และสรางอาเซียนที่มีประชาชนเปนแกนนํา โดยสนับสนุนทุกภาค
สวนใหมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคม เรื่องนี้เปาหมายก็ดูจะเปนความฝน เพราะจริง ๆ
แลว จุดออนของอาเซียนเรื่องหนึ่งก็คือ แตละประเทศยังมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเรื่อง
ของระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนาและเชื้อชาติ ดังนั้น โจทยใหญของอาเซียน
คือ จะทําอยางไรที่จะสรางประชาคม โดยมีอัตลักษณรวมกันอยางแทจริง
กลาวโดยสรุป การจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีย นอย างแทจริ งในป
2015 ไมใชเรื่องงาย เพราะอาเซียนยังมีปญหาเรื่องสังคมวัฒนธรรมอีกมาก ไดแก ปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ปญหาการมีอัตลักษณรวมกัน ปญหาสิ่งแวดลอม ประชาชนยังมีความขัดแยงและไม
ไว วางใจซึ่ง กั นและกั น ป ญหาชองวา งระหว างประเทศรวยและประเทศจน ปญหาการทํา ให
ประชาคมอาเซียน เปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และปญหาที่ประชาชนไมมีความรู
เรื่องอาเซียน
2. พิมพเขียวประชาคมสังคมและวั ฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint)
เอกสารพิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบดวยแนวคิดหลัก
ดังนี้
2.1 การพัฒนามนุษย (Human Development): สงเสริมความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ใหประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ ยงธรรมในการพัฒนาดานตาง ๆ สงเสริม
และลงทุ นในด า นการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต การฝ ก อบรมและการเสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถ สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต ในการดําเนินกิจกรรมดานสังคมและเศรษฐกิจ
2.2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection): สงเสริม
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลดความยากจน สงเสริมการคุมครองและ
สวัสดิการสังคม การสรางสภาพแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัยและปลอดยาเสพติด การเตรียมความ
พรอมเรื่องภัยพิบัติและการจัดการกับขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
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2.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights): สงเสริมความ
ยุติธรรมและสิทธิของประชาชน ซึ่งสะทอนอยูในนโยบายและทุกวิถีของชีวิต ซึ่งรวมถึงสิทธิและ
สวัสดิการสําหรับกลุมผูดอยโอกาสและออนแอ เชน สตรี เด็ก ผูสูงวัย ผูพิการ และแรงงาน
โยกยายถิ่นฐาน
2.4 ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม (Ensuring Environmental Sustainability): มุงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สงเสริมสิ่งแวดลอมที่เขียวและสะอาดโดยการปกปองทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการและการอนุรักษดิน น้ํา แรธาตุ พลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม ทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรทางทะเล การปรับปรุงคุณภาพ
น้ําและอากาศสําหรับภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีสวนรวมในความพยายามของโลกในการ
จัดการแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุมครองชั้นโอโซน
เชนเดียวกับการพัฒนาและการปรับใชเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.5 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building ASEAN Identity): อัตลักษณอาเซียนเปน
พื้นฐานของผลประโยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยจะสะทอนการรวมเอกลักษณ
ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตาง และความปรารถนาที่จะเปนประชาคมอาเซียน
อาเซียนจะสงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเนนคานิยมที่เหมือนกันในการรวมตัวกัน
เปนหนึ่งซึ่งมีความแตกตางกัน
2.6 การลดชองวางในการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) : ลดชองวาง
ระดับการพัฒนาโดยเฉพาะมิติทางสังคมระหวางประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศ และประเทศสมาชิก
ใหม (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม: CLMV)
ดังนั้ น ประชาคมสัง คมและวัฒนธรรมอาเซี ยนที่กํ าลั งจะเกิดขึ้ นจึ งมี พื้นที่ค วาม
รับผิดชอบที่กวางใหญไพศาล เพราะตองเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคมในเกือบ
ทุกมิติ ดังจะเห็นวา ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนมีบทบาทและหนาที่ดูแลความกาวหนาใน
ภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งประกอบดวย งานสาธารณสุข งานการศึกษา งานวัฒนธรรม งาน
แรงงาน งานสวัสดิการสังคม งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานสิ่งแวดลอม และงานปองกัน
ภัยพิบัติ หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะทําใหการบรรลุ
วิสัยทัศนอาเซียน (ASEAN Vision) สามารถเปนจริงขึ้นมาได
อยางไรก็ตาม ความกาวหนาที่แทจริงเปนเรื่องของรัฐบาลในแตละประเทศสมาชิกที่
จะต อ งพั ฒ นาประเทศ และพยายามทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะจั ด การกั บ ป ญ หาสั ง คมในประเทศ
ของตน อาเซียนจะทําหนาที่ใหคําแนะนําและเชื่อมตอการพัฒนาของประเทศดังกลาวกับประเทศ
อื่ น ๆ รวมทั้ ง รั บ ความร ว มมื อ จากประเทศหรื อ องค ก รที่ มี ค วามชํ า นาญพิ เ ศษภายนอก
ประชาคมอาเซียน หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง คือ อาเซียนทําใหประชาชนชาวไทยสามารถเติบโตและ
เชื่อมตอกับประชาคมและสามารถขยายเสนขอบฟาทางความคิดของตนไดอยางเปนรูปธรรมและ
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เปนระบบ โดยผานกรอบความรวมมือเพื่อพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภาค
ความรวมมื อทางวัฒนธรรม ซึ่ งผู คนมัก คิ ดว าเปนเรื่ องนามธรรม แทจริง แล วมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับการสรางความรูสึกรวมกันของประชากรประมาณ 600 ลาน
คนในภูมิภาคนี้อยางแทจริง ดวยเหตุนี้ในระยะหลายปที่ผานมา อาเซียนจึงทุมเทความพยายามใน
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีโดยเนนใหประชา
สั ง คม โดยเฉพาะเยาวชนอาเซี ย นซึ่ ง เป นทรั พ ยากรที่ มี ค า มากที่ สุ ดของภู มิ ภ าคเข า มามี ส ว น
รวม นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความพยายามในการสรางอัตลักษณใหมรวมกันของภูมิภาค เชน การ
สรางเพลงประจําอาเซียน รวมถึงการดํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค หรือการทําให
อัตลักษณเกาที่มีอยูรวมกันในภูมิภาคใหมีลักษณะโดดเดนขึ้น เชน มหาภารตะ และรามายณะ
(รามเกียรติ์) ซึ่งเปนมหากาพยที่สามารถพบไดในทุกประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาทั้ง
สองสิ่งนั้นลวนเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ไดนําเขาจาก
นอกภูมิภาคทั้งสิ้น
ความยากลําบากของเสาสังคมวัฒนธรรมนี้อีกประการหนึ่ง คือ จะทําอยางไรให
ประชาชนตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของประชาคม และทําอยางไรใหประชาชนทราบวาอาเซียน
มีความปรารถนาที่จะใหประชาชนในทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารทางวัฒนธรรมอยาง
เขมขน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตผูคนในประเทศสมาชิกทั้งในดานวัตถุและภูมิปญญาทางสังคม
และวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ความจํ า เป น ที่ อ าเซี ย นจะต อ งเร ง กระบวนการของ
การบูรณาการประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ใหเขามาสู
กระแสหลักของการพัฒนาของอาเซียน โดยพยายามสงเสริมโครงการ เพื่อยกระดับของการพัฒนา
ใหใกลเคียงกับประเทศสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญเชนเดียวกันคือการยอมรับความจริงที่วา ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก
เนื่องจากเปนแหลงผานของอารยธรรมโบราณ ทั้งจากจีน อินเดีย อาหรับ และตะวันตกและยัง
ไดรับความเชื่อและคติทางศาสนาที่สําคัญของโลก เชน พุทธ ฮินดู คริสต อิสลาม เปนตนและ
ยังมีประสบการณและความทรงจําที่หลากหลายจากยุคแหงการลาอาณานิคม แตความหลากหลาย
นี้มิควรถูกมองวาเปนอุปสรรคในการรวมมือ แตควรมองความหลากหลายวาเปนคุณลักษณะพิเศษ
ที่จะผลักดันใหภูมิภาคนี้มีความมั่งคั่งในทางภูมิปญญา ดังในคําขวัญ ของสหประชาชาติที่ตองการ
ใหมนุษยชาติเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเอง เพราะเราเชื่อ
วา สัง คมหรือประชาคมที่มี ค วามหลากหลายมั กเปนประชาคมที่มี พ ลวั ตรและสามารถผลัก ดั น
นวัตกรรมทาง ความคิดไดอยางเต็มที่ อาเซียนจึงเปนตัวแบบของความพยายามที่จะสรางความ
รวมมือจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
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ความรวมมือในดา นการคุ ม ครองและสวั สดิ ก ารสัง คมอาเซีย นเป นอี กเวทีหนึ่ง ที่ มี
ความสํา คัญ ต อการพัฒนาระบบสวัส ดิก ารสั งคมของไทย เพราะอาเซีย นมี เจตนารมณใ นการ
สรางสรรคสังคมที่ดีงามในภูมิภาค ดังเห็นวาในป 2550 ที่ผานมา อาเซียนไดออก”ปฏิญญาเซบู”วา
ด ว ย ป ร ะ ช า ค ม ที่ เ อื้ อ อ า ท ร แ ล ะ แ บ ง ป น โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห ลั ก ใ ห ภู มิ ภ า ค นี้ มี
ความเอื้ออาทรและการแบงปน โดยเฉพาะกับคนพิการ เด็กและสตรี และในปที่ผานมา อาเซียนได
เรี ย กร อ งให ทุ ก ประเทศสมาชิ ก นํ า คนพิ ก ารเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระแสหลั ก ในการพั ฒ นา
ประเทศ ในหลายเวที ประเทศไทยไดเรียนรูนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีจากประเทศตาง ๆ ใน
ภู มิ ภาค และในทางกลั บ กั น ประเทศต า ง ๆได ท ราบถึ ง ความสํ า เร็ จในการบริ หารจั ดการระบบ
สวัสดิการสังคมจากประเทศไทย
ความรวมมือทางการศึกษาของอาเซียน เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนามนุษย
และการเติ บ โตทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ประเทศไทยได รั บ ทั้ ง ประโยชน แ ละเกี ย รติ จ าก
อาเซี ย น กล า วคื อ ประเทศไทยได รั บ ประโยชน จ ากองค ก ารรั ฐ มนตรี ก ารศึ ก ษาแห ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization:
SEAMEO) ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทยและมีภารกิจในการสงเสริมความรวมมือในดาน
การฝกอบรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในภูมิภาค อาเซียนมีปรัชญาสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อสรางองคความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตใหกับประชาชนในอาเซียน
ซึ่ ง รวมทั้ ง คนไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยได รับ เกี ย รติ ใ ห เป นที่ ตั้ง ของสํ า นั ก งานเครื อ ข า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งเปนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิก
อาเซียน 21 แหง โดยเนนความรวมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหทุนการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยรวมกัน
ความรวมมือในดานแรงงานของอาเซียน แรงงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของทุกประเทศสมาชิก อาเซียนจึงไดพยายามผลักดันใหทุกประเทศสมาชิก
อาเซียนใหความสําคัญในดานแรงงาน โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในดานแรงงานอยาง
เต็ ม ที่ ค วามร ว มมื อในด า นแรงงานของอาเซี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและยกระดั บ
มาตรฐานฝ มื อ แรงงานของอาเซี ย นให ส ามารถแข ง ขั น ได แ ละเป น ที่ ย อมรั บ ในนานาประเทศ
อาเซี ย นได ข อให รั ฐบาลของทุ ก ประเทศสมาชิ ก พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สภาพความเป นอยู และความ
ปลอดภั ย ในการทํ า งานของผู ใ ช แ รงงาน โดยเห็ น ว า รั ฐ จะต อ งส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
ใหความคุมครองที่เปนธรรมแกคนงาน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาแรงงานที่ตนประสบ นอกจากนั้น อาเซียนยังมีกรอบนโยบายระดับภูมิภาคที่
ชัดเจนระหวางประเทศสมาชิกในการรวมมือดานแรงงานกับประเทศสําคัญอื่ น ๆ ในภูมิภาค และ
กับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีการรับรองสิทธิแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน
อยางถูกตองเพื่อเปนมาตรการรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในอนาคต
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ความรวมมือในดานสิ่งแวดลอม เปนอีกกาวของความสําเร็จของภูมิภาค ทั้งนี้เพราะ
อาเซียนเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะเปนพิษทางดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง เชน
กรณีหมอกควันอันเกิดจากไฟปาในเกาะบอรเนียวของอินโดนีเซีย ซึ่งลอยมาปกคลุมพื้นที่ทาง
อากาศของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และภาคใตของไทย อันสงผลใหประชาชนเกิด
ป ญ หาทางสุ ข ภาพ ในหลายกรณี ไ ด นํา ไปสู โรคทางเดิ น หายใจ และยั ง มี ผ ลกระทบต อ
การคมนาคมทางอากาศ ปญหาโลกรอน ซึ่งมีผลตอการดํารงชีพของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
เปนปญหาที่อาเซียนใหความสําคัญเชนกัน การที่อาเซียนพยายามรวมตัวกันจัดตั้งระบบเตือนภัย
เพื่อตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ลวนแตมีคุณประโยชนอยางมหาศาลตอประเทศ
สมาชิก การแลกเปลี่ยนความรูและผูเชียวชาญในสาขาตาง ๆ เพื่อประเมินสถานการณสิ่งแวดลอม
ของโล กยั ง มี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ หลายประเทศที่ ยั ง ขาดแคลนความเชี่ ย วชาญแล ะ
องคความรูในดานนี้
อาเซี ย นกั บ ความร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง เป น มิ ติที่ เ ริ่ ม ทวี
ความสําคัญ และสามารถตอยอดความรวมมือทางดานการศึกษาเนื่องจากการศึกษาและเทคโนโลยี
ถือเปนกุญแจสํ าคั ญในการพั ฒนาเศรษฐกิ จและการยกระดั บคุ ณภาพชีวิตสมั ยใหม อาเซีย นได
เรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมมือกันสงเสริมการวิ จัยในสาขาที่สําคัญ เพื่อนําความรูไปใชในทาง
พาณิช ยและอุตสาหกรรมเพื่อสรา งความได เปรี ยบในการแข งขัน และขอใหรัฐบาลในแตล ะ
ประเทศสมาชิกเรงเผยแพรการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประยุกต เพื่อที่ประชาชนใน
ระดับรากหญาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง
อาเซียนกันความรวมมือทางดา นการปกปองภัย พิบัติ ภัย พิบัติสร างความสูญเสีย ที่
ตามมาคิดเปนมูลคามหาศาล ดังนั้น รัฐบาลของประเทศสมาชิกจึงเห็นประโยชนในความรวมมือ
ทางดานการปกปองภัยพิบัติ โดยมีเปาหมายที่จะปองกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุภัย พิบัติให
เหลือนอยที่สุด ที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุดคือ การรวมตัวเปนองคกรระดับภูมิภาคที่มีชื่อ
เรียกวาคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการปองกันภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster
Management หรื อ ACDM) ทํ า หน า ที่ ดู แ ลป ญ หาและผลกระทบที่ เ กิ ด จากภั ย พิ บั ติ
ในเขตภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนยังมีกรอบความรวมมือวาดวยการจัดการปองกันภัยพิบัติ
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response) วาดวยการใหความชวยเหลือรวมกันในกรอบอาเซียน ซึ่งความรวมมือดังกลาวสงผลให
อาเซียนสามารถจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม หรือเรียก
สั้นๆ วา อาฮาเซนเตอร (AHA Centre) ตั้งอยู ณ ประเทศอินโดนีเซีย ขึ้นมาได นอกจากนี้ อาเซียน
ได เตรี ย มความพร อมอย า งสม่ํ า เสมอ และไม ดํา รงอยู ใ นความประมาทจึ ง ได จัดแผนฝ ก ซ อม
ปองกันภัยพิบัติฉุกเฉิน ระดับภูมิภาคอาเซียนประจําป (ARDEX)
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3. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ ASCC เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
3.1 ยุทธศาสตร
(ก) มีระบบการดําเนินงานคุมครองทางสังคมที่เขมแข็ง ที่เกี่ยวกับปญหา
ความยากจน การไดรับผลประโยชนในดานสุขภาพและไดรับความเทาเทียมกันจากผลพวงของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
(ข) สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต
(ค) สงเสริม Social Governance ที่สามารถจัดการผลกระทบที่ได รับจาก
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน
3.2 แผนปฏิบัติการ
(ก) การสรางประชาคมแหงสังคมเอื้ออาทร เพื่อใหมีดําเนินการในเรื่องความ
ยากจน ความเสมอภาค และการพัฒนาคน ตามรายละเอียดดังนี้
- เร ง รั ด การดํ า เนิ น งานเพื่ อลดอั ต ราความยากจนตามเป า หมายการพั ฒ นาแห ง สหั ส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs)
- สงเสริมใหมีการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญใน
การสงเสริมการมีงานทํา การเปนประชากรที่ดีของประเทศ และการมีอํานาจของประชาชนและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
- สงเสริมการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กดวยการปกปองสิทธิเด็ก ประกันการมีชีวิตรอดของเด็กและ
ใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และคุมครองเด็กไมใหถูกละเมิด ถูกทอดทิ้ง หรือถูก
กระทํารุนแรง
- พัฒนาเยาวชนเพื่อใหมีอนาคตที่ดี ดวยการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา ทักษะในการประกอบการ
และความสามารถทางวิชาชีพ
- สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีอยางเทาเทียมกันในกระบวนการพัฒนาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
- ผูสูงอายุจะตองไดรับการดูแลอยางเพียงพอดวยการสงเสริมระบบที่ใหชุมชนสนับสนุนครอบครัว
ใหเปนผูดูแลเปนลําดับแรก
- ขยายและสนับสนุนความพยายามของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานปองกันและขจัด
การคามนุษย โดยเฉพาะการคาสตรีและเด็ก
- เสริมสรางความเขมแข็งของระบบสวัสดิการสังคมดวยการพัฒนาศักยภาพของประเทศในการ
แกไขปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
(ข) การจัดการกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
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- เสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบคุมครองทางสังคมในระดับประเทศและศึกษาหามาตรการที่
เหมาะสมในระดับภูมิภาคมาปรับใชเพื่อที่อยางนอยใหระบบครอบคลุมแรงงานใชฝมือในภูมิภาค
3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(ก) แปลงมาตรการเฉพาะดานใหออกมาในรูปของกิจกรรม/โครงการ โดย
จัดทําเปนแผนการดําเนินงานในระยะกลาง สําหรับชวงป ค.ศ. 2004-2010 ทั้งนี้โครงการจะจําแนก
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับประเทศ 2) ระดับภูมิภาคที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใน
ระดับประเทศ ในรูปของการแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลขาวสารและความรู การจัดตั้งเครือขาย
ระดับภูมิภาค และโครงการรวมในระดับภูมิภาค และ 3) ระดับภูมิภาคในสวนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
กลไกหรือการจัดทํามาตรฐานในระดับภูมิภาค
(ข) สําหรับโครงการหรือกิจกรรมระดับประเทศ ประเทศสมาชิกจะตอง
เตรียมจัดทําแผนปฏิบั ติการของตนสําหรับดํ าเนินการในชวงป ค.ศ. 2005-2010 ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับนโยบายและลําดับความสําคัญของประเทศ และตองพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการดําเนินงาน งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู โดยองคการของอาเซียนรวมกับ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน จะเปนทําหนาที่พิจารณาแผนและติดตามการดําเนินงานตามแผน และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (Secretary-General’s report card) เสนอตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน
(ค) ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน จะติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระดับประเทศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวของ หรืออาจจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ในกรณีที่จําเปน และรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินงานประจําปตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับมาตรการใหม ๆ และกิจกรรมใหม ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการสราง
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ตามความเหมาะสม
(ง) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ASCC จะยึดหลักการพึ่งตนเอง การ
รวมกันรับผิดชอบ และความเปนเจาของโครงการ โดยในระดับภูมิภาคจะเปนผูสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนและจัดหาเงินทุนสนับสนุนในกรณีที่จําเปน
(จ) สําหรับโครงการระดับภูมิภาค อาเซียนจะใหความสําคัญเปนพิเศษตอ
กิจกรรมหรือโครงการที่บรรลุผลสําเร็จดวยความรวมมือในระดับภูมิภาค ในแงของประสิทธิผล
ของโครงการ เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่ม หรือมียุทธศาสตรที่นาสนใจ โดยสํานักเลขาธิการ
อาเซียน หรือองคการภายใตอาเซียนจะเปนผูรับผิดชอบโครงการ
(ฉ) มูลนิธิอาเซียน จะสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ โดยเฉพาะในดานการ
สงเสริมการเขาถึง ICT สําหรับกลุมผูดอยโอกาส การสงเสริมใหตระหนักถึงความเปนอาเซียน
ภายใตกิจกรรมอบรมดานภาษาและสื่อมวลชน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เปนตน
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4. การเตรียมความพรอมเยาวชนสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
4.1 เกณฑอายุเยาวชนของประเทศอาเซียน
คํ า จํ า กั ด ความเกณฑ อ ายุ ข อง “เยาวชน” สํ า หรั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี ค วาม
แตกตางกัน ดังนี้
ก) บรูไนดารุสซาลาม
อายุระหวาง 18-35 ป
ข) ราชอาณาจักรกัมพูชา
อายุระหวาง 18-30 ป
ค) อินโดนีเซีย
อายุระหวาง 18-45 ป
ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อายุระหวาง 15-30 ป
จ) มาเลเซีย
อายุระหวาง 15-40 ป
ฉ) สาธารณรัฐสหภาพพมา
อายุระหวาง 15-24 ป
ช) ฟลิปปนส
อายุระหวาง 15-30 ป
ซ) สิงคโปร
อายุระหวาง 15-29 ป
ฌ) ประเทศไทย
อายุระหวาง 18-25 ป
ญ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อายุระหวาง 15-30 ป
จากเกณฑอายุเยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนขางตน จะสังเกตไดวา สวนใหญจะ
ขยายอายุเยาวชนไปสู วัยแรงงาน ซึ่งหากจะดําเนินการให สอดคลองกับพิมพเขียวของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแลว เยาวชนไทยนาจะอยูในสวนที่ออนดอยกวา เนื่องจากในชวง 4 ป
ของวัยเยาวชน (18-21 ป) จะเปนชวงวัยของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะที่ชวงที่เหลืออีก 4 ป
(22-25 ป) หากเยาวชนไมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้ นและเขาสูตลาดแรงงานทันที สวนใหญก็ไมมี
ความสามารถหรือมีทักษะในดานการประกอบการ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษามิไดเอื้ อตอการ
สรางสมประสบการณหรือเสริมทักษะดานการประกอบการใหกับเยาวชน
4.2 การศึกษาของเยาวชน
ประเทศไทยประสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งมากในการกระจายกา รศึ ก ษาให แ ก
ประชาชน ดั ง จะเห็ น ได จ ากสถิ ติ ข องเด็ ก ไทยที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาทั้ ง ขั้ น พื้ น ฐาน และในระดั บ
มัธยมศึกษาในแตละป ตัวอยางเชน สัดสวนของเด็กไทยที่ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อเทียบกับประชากรที่เปนเยาวชนทั้งหมดของประเทศนั้น ถือวาดีมากเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย นอกจากนี้ อัตราการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของเด็กไทย
ซึ่งอยูที่ประมาณ 1ใน 3 ของเยาวชนอายุ 18-21 ปใน พ.ศ. 2548 นั้น ก็ยังดีกวาประเทศในกลุม
อาเซียน เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว และกัมพูชาอยูมาก สรุปไดวา ปญหาของประเทศ
ไทยไมไดอยูที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา แตอยูที่คุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่งจะมีผล
โดยตรงต อคุ ณภาพของบั ณฑิ ตจบใหม และรวมถึง คุ ณภาพของเยาวชนไทยที่ จะเติบ โตไปเป น
คนทํางานหรือเขาสูตลาดแรงงาน เปนพลเมืองของสังคม และพอแมของเยาวชนในอนาคตดวย
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สรุปไดวาปญหาดานการศึกษาของไทยในสวนของการเตรียมความพรอมของเยาวชน
ใหมีทักษะการประกอบการมีดังนี้
ก) ทักษะและความรูความเขาใจของเด็กไทยต อวิชาที่สําคัญ เชน คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรนั้น อยูในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว
ข) ในป จจุ บั น สถาบั น ระดั บ อุ ดมศึ ก ษามี เป นจํ า นวนมาก และสั ง คมไทยก็ ใ ห
ความสํ า คัญกั บการศึ ก ษาในระดับ นี้ มากขึ้น ดัง จะเห็ นได จากการที่ตํา แหน งงานโดยมากมั ก จะ
กําหนดใหผูสมัครจบการศึกษาในระดับนี้ รวมทั้งการที่เยาวชนไทยเขาเรียนตอในระดับนี้มากขึ้น
กวาในอดีต แตอยางไรก็ตามคุณภาพของบัณฑิตไทยในปจจุบันนั้นนับวายังดอยกวาที่ควรจะเปน
ทักษะทางดานภาษา และทักษะในการวิเคราะหปญหา (analytical skills) ของเยาวชนไทยนั้น เปน
ประเด็นที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุดในหมูผูประกอบการ
ค) คุณภาพของครูผูสอน
ง) การจัดหาแหลงเงินทุนใหแกนักเรียนที่ยากจนแตตองการเรียนตอ
จ) ปญหาคุณภาพของการเรียนการสอนในสถานอาชีวศึกษา
ฉ) หลักสูตรการสอนที่ไมทันตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไม
สงเสริมการเรียนรูทักษะสําหรับการดํารงชีวิต (life skills learning) เทาที่ควร
ช) การเปดโอกาสใหผูที่ตองออกจากโรงเรียนกลางคัน หรื อผูที่ไดรับการศึกษาขั้นต่ํา
ในวัยเยาว รวมทั้งผูที่ตองการเพิ่มพูนทักษะความรูของตัวเองหลังจากจบการศึกษาแลว สามารถ
กลับเขาเรียนไดอีก
ซ) ปญหาเรื่องการอาชี วศึ กษาซึ่ง ถือวา เป นทางเลือกอี กหนึ่ งทางสํา หรับ เยาวชนที่
ต องการฝ ก ฝนทั ก ษะทางด า นอาชี พ โดยตรง และภาครั ฐเป ดโอกาสให เยาวชนสามารถเข า รั บ
การศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาพรอม ๆ ไปกับการฝกงานจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและสงเสริมการ
เรี ย นรู ด ว ยประสบการณ จ ากการทํ า งานได ทํ า ให บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากสถานอาชี ว ศึ ก ษาสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได อยางไรก็ตาม การอาชีวศึกษาในประเทศไทยนั้นยัง
ไมไดรับการสนับสนุนหรือความสนใจเทาที่ควร ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลัก ๆ 4 ประการ คือ (1)
หลักสูตรที่เสนอในสถาบันอาชีวศึกษาไมตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง
(2) อุปกรณการเรียนการสอนไมเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน หรือการสอนของครู (3) ทางเลือก
ของนั ก เรี ย นที่ จ บอาชี ว ะศึ ก ษาไม ค อยเป ด กว า งเหมื อนนั ก เรี ย นที่ เ ลื อ กเรี ย นสายสามั ญ (4)
ภาพลักษณในทางลบของอาชีวะศึกษาในสายตาของสังคม
ดังนั้น ปญหาเรื่องคุณภาพและจํานวนนักเรียนในระดับอาชีวศึ กษานับวาเปนปจจัย
สําคัญที่บั่ นทอนขีดความสามารถของไทย เนื่องจาก นอกจากนักเรี ยนและครูผูสอนในสถาบั น
อาชีวศึกษาจะไมพึงพอใจกับคุณภาพของการเรียนรูในระดับนี้แลว ผูประกอบการในภาคเอกชนยัง
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มีความเห็นดวยวา การอาชีว ศึกษาของไทยนั้นไมสามารถผลิตแรงงานที่ตอบสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง
4.3 ปญหาแรงงานที่เกี่ยวของกับเยาวชน
เยาวชนไทยจํานวนมากเริ่มตนทํางานตั้งแตอายุยังนอย ถึงแมกฎหมายจะหามเด็กอายุ
ต่ําวา 15 ปทํางานก็ตาม การเริ่มทํางานตั้งแตอายุยังนอยนี้ เทากับเปนการตัดโอกาสทางการศึกษา
ของเด็กไปดวย ขณะเดียวกัน สภาวะในตลาดแรงงานของไทยคอนขางสนับสนุนแรงงานนอก
ระบบ จากการสํารวจพบวา รอยละ 68 ของแรงงานไทยเปนแรงงานนอกระบบ (ผูทํางานที่ไมไดรับ
ความคุมครองหรือหลักประกันทางสังคม เนื่องจากสภาพของงานที่เกี่ยวของ เชน งานอิสระ งาน
เหมาชวง งานระยะสั้นหรือตามฤดูกาล งานรับจางทั่วไปตามบานและธุรกิจขนาดเล็ก งานในภาค
เกษตรหรือประมง เปนตน) มีแรงงานไทยที่อยูในชวงอายุ 18-21 ปทั้งหมดจํานวน 1,500,500 คน
ซึ่งอยางนอย 2ใน 3 ของจํานวนนี้เปนแรงงานนอกระบบ
ในขณะที่จํานวนเยาวชนไทยที่อยูในภาคเกษตรลดลง จํานวนเยาวชนที่เปนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี แรงงานในวัยนี้โดยมากจะเปนแรงงานที่มีทักษะต่ําถึงปาน
กลาง และประกอบอาชีพที่ไมจําเปนตองมีการศึกษาสูง ทําใหคาจางแรงงานในวัยนี้โดยรวมจัดวา
อยูในขั้นต่ําเชนเดียวกัน (การสํารวจพบวา รอยละ 18-38 ของแรงงานที่เปนเยาวชนนี้ไดรับคาจางที่
นอยกวาอัตราแรงงานขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด)
หลังจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ซึ่งสงผลใหมีการปดกิจการเปนจํานวน
มาก ผู ป ระกอบการของไทยก็ หั น มาเข ม งวดมากขึ้ น ต อ การจ า งงานแบบถาวร และการให
หลักประกันที่เหมาะสมตอลูกจาง ทําใหแรงงานไทยโดยรวมไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะแรงงานที่
เปนเยาวชน ในอดีตนั้น ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความตองการแรงงานจากชนบทคอนขางสูง เพราะ
การผลิตของไทยเปนการผลิตที่อาศัยแรงงานเปนหลัก ทวาในปจจุบันนี้ สภาพเศรษฐกิจของโลกได
เปลี่ยนไปอยางมาก ซึ่งสวนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี ทําใหวิถีชีวิตและการ
ทํางานของคนในปจจุบัน รวมทั้ งการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปดวย เศรษฐกิจกาวเขาสู
การเปนเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) มากขึ้น ทําใหมีการคาดหมายวา ความ
ตองการแรงงานที่มีทักษะต่ําในอนาคตนั้นจะลดลงตามไปดวย ประเทศไทยเองนั้น จากที่เคยเปน
ประเทศซึ่ ง ได เปรี ย บประเทศอื่ น ๆ ในการดึ ง ดู ดการลงทุ นจากต า งประเทศเพราะอั ตราค า จ า ง
แรงงานต่ํา ในปจจุบันนี้ก็ตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศอื่น ๆ ที่มีแรงงานถูกกวา เชน จีน ทํา
ใหรัฐบาลไทยตองหันมาสงเสริมการเพิ่มคุณคาของผลผลิตมากขึ้น แทนที่จะพึ่งการผลิตสินคาซึ่ง
อาศั ย แรงงานสู ง เพี ย งอย า งเดี ย ว ดั ง นั้ น ทั ก ษะของแรงงานไทยจึ ง นั บ ว า สํ า คั ญ มากต อ การ
เจริญเติบโตของประเทศในอนาคต การที่ระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะ
สูง ตอบสนองความตองการของตลาด ดังที่ระบุไว ขางตน แลวนั้น จึง นับวาเปนอุ ปสรรคสําคั ญ
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ประการหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถของไทยสําหรับการแขงขันในระบบเศรษฐกิจโลกที่
นับวันก็จะเขมขนขึ้น
การที่เยาวชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ (access
to credit) ไดนั้น ก็เปนอุปสรรคหนึ่งที่ทําใหเยาวชนที่มีทักษะทางดานธุรกิจและตองการมีกิจการ
ของตนเอง ไมสามารถทําเช นนั้นได เยาวชนนั้นตองเผชิญกับความเสี่ยงในการตกงานมากกวา
ผูใหญทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่เศรษฐกิจหดตัว
4.4 แผนปฏิบัติการในนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559
คณะรัฐมนตรี ได มีมติอนุมั ติในหลั กการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยแผนดังกลาวมีเปาประสงคการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชวงป 2555 – 2559 คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข
และสรางสรรค สาระสําคัญของแผนฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สถานการณและแนวความคิดดานเด็กและเยาวชน
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบดวย
ก) วิ สั ย ทั ศ น : เด็ ก และเยาวชนมี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง ดี มี สุ ข และ
สรางสรรค
ข) พันธกิจ :
1) พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปญญา อารมณ สังคม
และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เสริ ม พลั ง ภาคี เ ครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นและทุ ก ระดั บ ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
ค) เปาประสงคของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปญญา
อารมณ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เพื่ อ ให ภ าคี เ ครื อข า ยทุ ก ภาคส ว นและทุ ก ระดั บ เป น พลั ง ที่
เขมแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3) เพื่อใหการคุมครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเปน
เอกภาพ ทําใหการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ
ง) เปาหมายหลัก : เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยาง
ทั่วถึง มีความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความเปนพลเมือง (civic
mind) กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข
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จ) ยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตของเด็กและ
เยาวชน มี 4 มาตรการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การคุ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก ที่ ต อ งได รั บ การ
คุมครองเปนพิเศษ และเด็กพิเศษ (special child) มี 6 มาตรการ และมีมาตรการเฉพาะกลุม 4 กลุม
ยุทธศาสตรที่ 3 ส งเสริม และสนับ สนุนความเข มแข็ งของภาคี
เครือขายใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 2 มาตรการ ไดแก
1) มาตรการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับใหเขมแข็ง
2) มาตรการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายเพื่อมีสวนรวม
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 3 มาตรการ
1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน
2) มาตรการเสริมสรางโอกาสและการเขาถึงระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบบริการ และระบบคุมครอง
3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกปองกันเด็กและเยาวชนจาก
ปจจัยเสี่ยง
สวนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประกอบดวย
ก) กลไกการบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 –
2559
ข) แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
การจัดทําแผนปฏิบัติการในนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 25552559ในสวนที่เกี่ยวกับทักษะการประกอบการ ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 1การสรางภูมิคุมกันในการ
ดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน มาตรการที่ 2 มาตรการการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในภาพรวม
2.4 เตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยสงเสริมการตอยอด
ทางการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมรวมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเนน
พัฒนาทักษะดานภาษา และการเตรียมตัวสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดตัวชี้วัดของ
มาตรการนี้ไ ว 2 ขอ ไดแก 1) มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเตรี ยมความพร อมสํา หรับการเป น
ประชาคมอาเซียน และ 2) เด็กและเยาวชนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน (ทักษะในการ
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ดําเนินชีวิ ตในตลาดแรงงาน) และมี หนวยงานเจ าภาพหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาในเรื่องแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ส ว นของเสาหลั ก ที่ 3 ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ศึกษาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 2) เพื่อเสนอแนะผลักดันให
เป นแผนปฏิ บัติการการพัฒนาเยาวชนใหส อดคลองกับ แผนงานการจัดตั้ งประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการพัฒนา
เยาวชน ตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 ใหสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
พิมพเขียวของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC)
ก) แผนปฏิ บั ติก ารประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย นเปรี ย บเสมื อนการ
ชดเชยผลกระทบของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเริ่มตนที่
ดี จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีบทบาทที่ เปนจริง เห็นผลที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน
อัตลักษณอาเซียนที่ จะเปนการสรางรากฐานความสัมพันธของภูมิ ภาคที่นําไปสูการรวมตัวเป น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งมิใชเปนเพียงการรวมตัวกันของภาคธุรกิจที่ดําเนินอยูภายใตเขตการคาเสรี
ของอาเซียนอยูแลว การรวมตัวบนพื้นฐานของความเขาใจเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งตอประชาคมอาเซียน
ในทางปฏิบัติ มิใชเฉพาะในนาม
ข) การสรางอัตลักษณอาเซียนดวยการเขียนความเปนมารวมกันดวยการอางถึง
รากยอนหลังในอดีตอาจจะไมสงผลในทางปฏิบัติ เพราะจะตองสรางจากความรูสึกรวมในปจจุบัน
มากกวา โดยอัตลักษณนี้ควรอยูบนความแตกตางหลากหลายในมิติตาง ๆ ของภูมิภาค
ค) แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขาดการเปดโอกาสให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการที่จะทําใหความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน
เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนรากฐานของประชาชนที่จะมีความเอื้ออาทรตอกันได
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ง) สิ่ ง ท า ทายอาเซี ยนซึ่ ง เป นอุ ป สรรคต อความร วมมื อไปสู ก ารเป นประชาคม
อาเซียน ไดแก
(1) ระบบการปกครอง ซึ่ ง แต ล ะประเทศยั ง มี ป ญ หาเรื่ อ งความเป น
ประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน กลไกประชาธิปไตยในกรอบของอาเซียน รวมถึงกลไกในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชนก็ยังไมมี
(2) ความขัดแยงทางดานการเมือง-ความมั่นคง ในแผนงานเขียนไวว า
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนจะอยูอยางสันติ ไมขัดแยง แตขอเท็จจริง ไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน 4 ประเทศไมไดมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไทยมีกรณีพิพาทเรื่อง ปราสาทพระวิหารกับ
กัมพูชา รวมถึงปญหาเขตแดนกับลาว กับพมา กับมาเลเซีย คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนตางไม
ไววางใจตอกัน ตางมองวาประเทศเพื่อนบานเปนศัตรู ดังนั้นเมื่อคิดแบบนี้กับประเทศเพื่อนบาน
ประชาคมอาเซียนก็ไมมีทางเกิดขึ้น
(3) ความแตกตางของระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เชื้อชาติ
ศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียนแตกตางกัน แมอาจมองวา มีความหลากหลาย แตก็เปนอุปสรรค
ใหอาเซียนไมสามารถสราง อัตลักษณรวมขึ้นมาได
(4) กลไกอาเซียน ตองเปนประชาคมของประชาชนอาเซียน ไมใชของ
กระทรวงการต า งประเทศของอาเซี ย น ป จจุ บั นเรื่ องของอาเซี ยนยั ง เป นเรื่ องของข า ราชการ
ประชาชนมีความรูเรื่องอาเซียนและ ความผูกพันกับอาเซียนนอยมาก
(5) กฎบัตรอาเซียนมุงสรางประโยชนใหแกประชาชนอาเซียนเปนสําคัญ
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพราะวาประชาชนอาเซียนเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดของ
กฎบั ตรนี้ โดยมุง เสริ ม สร างประชาคมอาเซียนใหสํ าเร็จภายในป พ.ศ. 2558 โดยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามเปาหมายตาง ๆ อยางเรงดวน เมื่อประชาคมอาเซียน
ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก ในดานการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนปกแผน
ขึ้นในอีก 5 ปขางหนา โดยอาเซียนจะเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางการเมือง ที่มีคานิยมรวมกัน มี
การแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี มีความรวมมือทางเศรษฐกิจ เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่
ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจและมีขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ เปนสังคมที่
ประชาชนแบงปนและเอื้ออาทร โดยปญหาตาง ๆ ที่คุกคามความมั่นคงของประชาชนจะไดรับการ
เอาใจใสดูแล ไมวาเปนเรื่องคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคม การศึกษา การลดความยากจน การ
พัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอม อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด
ฯลฯ กฎบัตรอาเซียนไดมีก ารจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้นเปนครั้งแรก ที่จะมุงสงเสริม
(Promotion) และคุมครอง (Protection) สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้กฎบัตรอาเซียนมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญกับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต และยังใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางพลัง
ประชาชนและความเข ม แข็ ง ของประชาคมอาเซี ย นและให ค วามสํ า คั ญ ต อ เอกภาพในความ
หลากหลายที่ประชาชนอาเซียนมีอยู ทั้งในดานวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกตางกัน โดยกฎ
บัตรจะเนนคุณคารวมกัน ซึ่งจะทําใหประชาชนอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุข และเคารพในความ
แตกตางซึ่งกันและกัน กฎบัตรอาเซียน มุงมั่นอยางแนวแนที่จะสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั่งยืน
กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยใหความสําคัญกับความเปนอยู
การดํารงชีวิตและสวัสดิการ ของประชาชนเปนหัวใจของกระบวนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน กฎ
บัตรอาเซียนกําหนดใหมีมูลนิธิอาเซียน ซึ่งมีหนาที่ที่สงเสริมความสํานึกเกี่ยวกับ อัตลักษณ
อาเซียนในหมูป ระชาชนให มากขึ้ น การมีป ฏิสั มพั นธ ที่ใ กล ชิดระหว างประชาชนด วยกันเอง
ตลอดจนความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ ประชาสังคม กลุมวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ในอาเซียน กฎบัตรอาเซียนไดสงเสริมอัตลักษณรวมกัน และความรูสึกเปนสวนหนึ่งในหมู
ประชาชนอาเซียน ที่จะรวมทํางาน มุงสูเปาหมายเดียวกัน และมีคานิยมรวมกัน ขณะนี้อาเซียนไดมี
คําขวัญรวมกันคือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” (One Vision One Identity One
Community) และยังมีวันอาเซียน คือ 8 สิงหาคมของทุกป ดวงตราอาเซียน ตลอดจนยังมีเพลง
ประจําอาเซียน (ซึ่งคนไทยเปนผูชนะการประกวดจากผูเขาแขงขันทั้งอาเซียน 99 เพลง)
อย า งไรก็ ต าม ลั ก ษณะการสร า งการรั บ รู แ ละความเข า ใจต อ อาเซี ย นนี้ เ ป น งาน
ยากลําบากอีกงานหนึ่ง เพราะจะมีลักษณะของงานที่เปนไปเพื่อสราง "จิตสํานึก" (Awareness) ของ
คนในชาติตออาเซียน และชนในชาติตอชนชาติอาเซียนอื่นดวยกัน จิตสํานึกเปนเรื่องคอนขางเปน
นามธรรม จะสรางจะหลอหลอมใหเกิดขึ้นตองใชเวลาไมนอยเลย มีความจําเปนสําหรับแผนงานที่
กําหนดขึ้นจะตองวางกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการตอจากนี้ไป เปนลักษณะงานที่เนนหนักใน
การใหข อมู ล ใหค วามรู ให ความเขา ใจ จั ดสรรกระบวนการสรา งสรรค ทัศ นคติที่ ดีตอองคก าร
อาเซียนตองานของอาเซียน และตอประเทศชาติและประชาชนในอาเซียนดวยกั นเอง จะตองทําให
งานและกิ จกรรมเป นเรื่ องของประชาชนต อประชาชน ต องแพรก ระจายความรูค วามเข า ใจต อ
อาเซี ย นให ก ว า งขวางในหลายรู ป แบบของ กิ จ กรรมต า ง ๆ ควรขยายเครื อ ข า ยออกไปอย า ง
กวางขวาง สามารถดึงประชาชนเขามารวมเปนพลังผลักดันเปนภาคของประชาสังคมเอง นําไปสู
การเปนชุมชนอาเซียนอยางยั่งยืนตอไป และที่สําคัญ งานในลักษณะนี้ จะตองไปใหถึง-เขาใหถึง
ระดั บ รากหญ า จะต อ งดึ ง ประชาชนเข า มามี ส ว นในการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนของอาเซี ย น ให เ ป น
แบบอยางของนานาสมาชิกประเทศอื่นของอาเซียน สรางขบวนการทางสังคม (Social movement)
ที่มีฐานหลักไปจากประชาชน ดึงเอาหลักการดังประกาศไวในธรรมนูญของอาเซียน "ที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง" ใหเกิดขึ้นใหได
4.1.2 การเตรียมความพรอมของเยาวชนไทย
ปญหาสังคมที่สงผลกระทบตอเยาวชนไทยในปจจุบันนั้น แตกตางไปจากปญหา
ในอดีต ทําใหนโยบายเดิม ๆ ไมสามารถบรรเทาความรุ นแรงหรื อแกไขป ญหาที่เปลี่ยนไปได
ยกตัวอยางเชน ปจจุบันนี้ เยาวชนมีเพศสัมพันธกันเร็วขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือการตั้งครรภในวัยรุน
สตรี รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวีในหมูเยาวชนที่มีเพศสัมพันธโดยมิไดปองกันก็สูงขึ้นดวย และใน
ภาวะที่สังคมเต็มไปดวยทางเลือกทั้งที่เปนประโยชนและเปนโทษเชนในปจจุบันนี้ เยาวชนไทย
จํานวนมากหันมาประกอบพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงตอสุขภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการสูบบุหรี่
การเสพสุราและของมึนเมา หรือการทานอาหารที่ไมเปนประโยชนตอรางกายเปนประจํา รวมทั้งมี
เยาวชนหลายตอหลายคนที่หลงใหลไดปลื้มกับวัตถุตาง ๆ จนสามารถที่จะทําอะไรไดหลาย ๆ อยาง
เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุนั้น แมวาจะตองนํารางกายเขาแลกก็ตาม ในขณะที่เยาวชนตองเผชิญกับความ
เสี่ยงมากมายภายใตสภาวะของสังคมในปจจุบัน สถาบันครอบครัวซึ่งเคยเปนเกราะปองกันอันดียิ่ง
ของเยาวชนในอดี ตกลั บ อ อ นแอลงมาก รวมทั้ ง สถาบั น ของรั ฐที่ มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แลนโยบายที่
เกี่ยวกับเยาวชนดวย
อยางไรก็ตาม กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการใหตอบตัวชี้วัดในเรื่องนี้ยังไมชัดเจน เปน
แตเพียงการนําเอากิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการอยูเปนงานประจําปกติเขามาบรรจุไวในแผน ซึ่งก็
จะเขาลักษณะการรวมแผนมากกวาการวางแผนใหสอดรับกับมาตรการ ตัวชี้วัด และทําใหไม นาจะ
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดได
สาเหตุหลักที่ทําใหนโยบายเยาวชนที่ผานมานั้นไมไดผลดีเทาที่ควรมาจากปจจัยหลัก 3
ประการ ไดแก
ก) การขาดการประสานงานที่ดีระหวางนโยบายแตละนโยบาย และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ข) การที่เยาวชนโดยมากยังไมไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการวางหรือดําเนินนโยบาย
นั้น ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งขัดกับแนวคิดการมีสวนรวมของเด็กและ
เยาวชนที่ Cohen and Uphoff (1977, p. 184) กลาวไววา การมีสวนรวมในการประเมินผล
(Evaluation) เปนการที่ผูมีสวนรวมไดเขาไปมีสวนรวมในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
ค) การขาดตัวอยางของนโยบายและโครงการที่ประสบความสําเร็จ
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก) ควรกําหนดเกณฑอายุของเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนในแผนปฏิบัติการ

จั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย นให เท า กั น คื อ ระหว า ง 18-35 ป เพื่ อ การพั ฒ นา
กลุมเปาหมายใหสอดคลองกับแผนตามชวงวัยที่กําหนดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันทุกประเทศ
รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนการพัฒนาระหวางประเทศดวย
ข) การขยายโอกาสแกเยาวชนอยางทั่วถึง ไมวาจะเปน การพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา หรือบริการสาธารณสุข เพื่อใหสามารถใชโอกาสนั้น ๆ ในการสรางสมทักษะที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต และสงเสริมสุขอนามัยของตนเองใหสมบูรณ สามารถเปนกําลังที่สําคัญของชาติได
ในภายหลัง รวมถึง การเสริมสรา งประสิ ทธิภาพในการคิดและการตัดสินใจ เพื่อให เยาวชน
สามารถใช วิ จารณญาณของตนเองในการเลื อกสรรสิ่ง ดี ๆ ให แก ชีวิ ตได ดวยการใหค วามรู แก
เยาวชนในเรื่ อ งต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ ต อ พวกเขา และส ง เสริ ม ทั ก ษะในการวิ เ คราะห ป ญ หา หรื อ
สถานการณรอบตัว
ค) รั ฐ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ยุท ธศาตร ใ นการพั ฒ นาแรงงานเยาวชน ทั้ ง ในระดั บ
เศรษฐกิจจุลภาคและมหภาค
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ก) ควรจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมและบูรณาการการทํางานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมองปญหารวมกันใน
ภาพรวมและจัดทํากิจกรรม/โครงการเพื่อดําเนินงานแบบองครวมใหสอดคลองกับความตองการ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานอยางแทจริง
ข) รั ฐ ควรจะออกแบบหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให ส นั บ สนุ น การฝ ก ฝนทั ก ษะและ
เพิ่ม พูนประสบการณใ นการทํ างานระหวา งที่กํ าลั งศึก ษามากขึ้ น รวมทั้ งเปดโอกาสให แรงงาน
เยาวชนที่มีทักษะต่ํา ไดเขารับการอบรมฝกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางานของตน
ค) การพั ฒนาทั กษะของเยาวชนไทยให สามารถตอบสนองความต องการของ
ตลาดแรงงานไดนับเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งทั้งตอการขยายโอกาสในการทํางานเพื่อสรางรายไดใหแก
ตนเองและครอบครัวของเยาวชนไทย และตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม ดังนั้น รัฐจึงควรที่
จะพัฒนาโรงเรียนใหเปนมากกวาสถานศึกษา แตเปนกลไกสําคัญของรัฐในการสงเสริมพัฒนา
ความรู และทั ก ษะของเยาวชนผ า นการเรี ยนการสอน เพื่ อให เยาวชนของไทยนั้ นมี คุ ณสมบั ติที่
สอดคลองกับความตองการของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และมีทักษะในการคิด การวิเคราะห
ปญหาที่ทําใหเขาสามารถเติบโตเปนพลเมืองดีของสังคมได ในอนาคต และรัฐควรขยายทางเลือกใน
การศึกษาใหตอบสนองความตองการของเยาวชนใหมากขึ้นดวย
ง) ผลักดันใหเกิดนโยบายและยุทธศาสตรในเรื่องการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียม
ความพรอมสูการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของ

เรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ
จ) การสราง "จิตสํานึก" (Awareness) ของคนในชาติตออาเซียน และชนในชาติ
ตอชนชาติอาเซียนอื่นดวยกัน ดวยการเรียนรูวัฒนธรรม/ภาษา ของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและวิถีการดํารงชีพของ
คนในภูมิภาค

ง

บทสรุปผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” เปนการศึกษาการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในสวนของเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และ
แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ เพื่อเสนอแนะผลักดันใหเปน แผนปฏิบัติการการ
พัฒนาเยาวชนใหสอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี
ขอบเขตการศึกษาจากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียน และนโยบายและแผนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผู ดอยโอกาส และผู สู งอายุ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษย ต อง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยคาดวาจะไดรับประโยชนในการใช เปนแนวทางในงานดานการ
พัฒนาเยาวชน และเพื่อประกอบการเสนอแนะผลักดันใหเปน แผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนที่
สอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในการศึกษา ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่อง ก) การกําหนดเกณฑอายุ
ของเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนในแผนปฏิบัติการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ใหเทากัน คือ ระหวาง 18-35 ป เพื่อการพัฒนากลุมเปาหมายใหสอดคลองกับแผนตามชวงวัยที่
กําหนดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันทุกประเทศ รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนการพัฒนาระหวาง
ประเทศดวย ข) การขยายโอกาสแกเยาวชนอยางทั่วถึงในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา หรือ
บริการสาธารณสุข เพื่อสรางสมทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
คิดวิเคราะหและการ ค) การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาแรงงานเยาวชน ทั้งในระดับเศรษฐกิจ
จุลภาคและมหภาค โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานในเรื่อง ก) การจัดทําแผนปฏิบัติการโดย
การมีสวนรวมและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อมองปญหารวมกันในภาพรวมและจัดทํากิจกรรม/โครงการเพื่อดําเนินงาน
แบบองครวมใหสอดคลองกับความตองการบุคลากรที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานอยางแทจริง
ข) การออกแบบหลักสูตรการศึกษาใหสนับสนุนการฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนประสบการณในการ
ทํางานระหวางที่กําลังศึกษามากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหแรงงานเยาวชนที่มีทักษะต่ํา ไดเขารับการ
อบรมฝก ฝนเพื่อเพิ่มพูน ทักษะในการทํา งานของตน ค) การพัฒนาทัก ษะของเยาวชนไทยให
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จ
สามารถตอบสนองความต อ งการของตลาดแรงงานได ง) การผลั ก ดั น ให เ กิ ด นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ใ นเรื่ อ งการพั ฒ นาเยาวชนเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ก ารเป น ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะ และ จ) การสราง
"จิตสํานึก" (Awareness) ของคนในชาติตออาเซียน และชนในชาติตอชนชาติอาเซียนอื่นดวยกัน
ดวยการเรียนรูวัฒนธรรม/ภาษา ของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ
เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและวิถีการดํารงชีพของคนในภูมิภาค
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