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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาเร่ือง การเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ชิ้นน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหและคําแนะนําอันมีคุณคายิ่งจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนความรวมมือ แรงใจ จากคณะบุคคลตาง ๆ ดังน้ี

คณะอาจารยที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ดร. จิตตริยา ปนทอง
ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร  รองศาสตราจารย ดร. สมพร แสงชัย ซึ่งไดใหคําปรึกษา ตอ
การศึกษา และกรุณาชวยใหคําแนะนํา กลั่นกรองรายงานการศึกษาต้ังแตตนจนสําเร็จลุลวง

กลุมเพื่อนรวมรุนนักศึกษา นบท. 3 ที่ไดรวมกันเรียนรู ศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ รวมทั้งรวมทํารายงานและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศกันอยาง
ใกลชิด มีมิตรไมตรี และผูกพัน

เพื่อน ๆ ผูรวมงานในสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชนทุกทาน และรองผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (นายสามารถชาย
จอมวิญญา) ที่ไดใหแรงบันดาลใจ สนับสนุนในการเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี และการเลือกทํารายงาน
การศึกษาสวนบุคคลในหัวขอเร่ืองน้ี พรอมทั้งสนับสนุนเอกสารที่เกี่ ยวของและเปนประโยชนใน
การจัดทํารายงานการศึกษาอีกดวย

ทายที่สุดขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (นายบุญ
รงค พงษเสถียรศักด์ิ) และคณะเจาหนาที่สถาบันฯ ที่ชวยดําเนินการจัดการอบรมคร้ังน้ีไดอยางเปน
มืออาชีพ และทําใหการอบรมซึ่งมีเวลาสั้นมากดําเนินไปอยางเปนระบบ และผูเขารับการอบรม
ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีและทั่วถึง ทําใหการอบรม นบท. 3 สิ้นสุดลงดวยความสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเร่ืองน้ีไดพิจารณาของการประกาศความเห็นพองตองกันที่จะจัดต้ังภูมิภาค

อาเซียนใหเปน “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งกําหนดใหจัดต้ังภายในป 2558 โดย
สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน ภายใต 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-
ความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ซึ่งในสวนของ ASCC มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาเซียนมีสังคมที่เอ้ืออาทรและมี
ความมั่นคง ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีระดับการพัฒนาในทุกดาน โดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และ
เสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยไดจัดทําแผนงาน (Blueprint) ของ ASCC ขึ้น
เพ่ือใหเกิดการดําเนินการที่นําไปสูการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมไดใน
เวลาที่กําหนด ทั้งน้ี ในสวนของกลุมเปาหมาย “เยาวชน” ซึ่งอยูภายใตกรอบการดําเนินงานของ
คณะเจาหนาที่อาวุโสดานเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth: SOMY) ไดเนนในเร่ืองการ
สงเสริมทักษะประกอบการของเยาวชนและการมีสวนรวมของเยาวชนในการสรางประชาคม
อาเซียน

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานดานเยาวชน (Youth Focal Point) ในประเทศไทย ในดานการกําหนดนโยบายดวยการกําหนด
มาตรการกลไก การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการคุมครองพิทักษสิทธิ์เยาวชน รวมทั้ง
ดําเนินการตามกรอบความรวมมือในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาเซียน โดยมี
กลุมเปาหมายหลักคือเยาวชนผูซึ่งจะเติบโตเปนผูนําและพลังสําคัญของประเทศ การสงเสริมและ
การใหความสําคัญของภาครัฐในการดําเนินงานสวนน้ียังมีนอย เน่ืองดวยการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปน
ทรัพยากรมนุษยของประเทศน้ัน เห็นผลชาจึงยังไมใหความสําคัญเทาที่ควร ขณะเดียวกัน ยังจะตอง
มุงเนนการพัฒนาไปในแนวทางเพ่ือปองกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและนับเปนผลคุกคามตอศักยภาพ
ของเยาวชนเปนลําดับแรก  เชน ยาเสพติด เปนตน
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ดังน้ัน การพัฒนาเยาวชนไปสูความพรอมเพ่ือการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนน้ันครอบคลุมงานหลายดาน ไมวาจะเปนงานดานการศึกษา การเตรียมทักษะเขาสู
ตลาดแรงงาน อยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน และยังไมมีการบูรณาการการทํางาน
ภายในประเทศเพ่ือมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค

1) เพ่ือศึกษาแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2) เพ่ือเสนอแนะผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนใหสอดคลองกับ

แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งใชเปนกรอบในการดําเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียน และ
นโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1)  เปนแนวทางในงานดานการพัฒนาเยาวชน
2) เพ่ือประกอบการเสนอแนะผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนที่

สอดคลองกับแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (1997, p. 184)

แบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี
ก)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจ

ในระยะเร่ิมแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
ข)  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเปนไปใน

รูปของการเขารวม โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหารและการ
รวมมือทั้งรวมแรงรวมใจ

ค)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) เปนการรวมรับผลที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรม ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุทางสังคม หรือโดยสวนตัว

ง)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการมีสวนรวมในการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวน
รวมตอไป

สวนลักษณะการมีสวนรวมที่ประยุกตจาก Brenes (โกวิทย  พวงงาม และคณะ,
2552 น. 22-23) มีดังตอไปน้ี

ก)  ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใหตอเน่ืองตามวงจรชีวิตของโครงการ ต้ังแตเร่ิมตนจนโครงการยุติ หรือ
หากคณะผูบริหารเห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริง ๆ เทาน้ัน
ก็ได

ข) การมีสวนรวมน้ัน มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย (1) ทางดาน
ปริมาณ ถามีคนมามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากน้ันทําใหองคกร
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 อะไรควรเกิดขึ้นอีกบาง?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมที่เปนวิธีการ
หรือกระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งทําใหงานเกิดความสําเร็จดีย่ิงขึ้น

ง) การมีสวนรวมน้ี ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอหรือตลอดเวลาก็ได
เชน เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแลว  ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาต้ังองคกร
ประชาชนเขามามีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพ้ืนที่กวางขวางขึ้น อาจตองมีตัวแทน
ประชาชนมีสวนรวมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเร่ืองไปยังประชาชน
ทั่วไปก็ได

จ) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้น
ไดคือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหการศึกษาแกสังคมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเร่ือง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน

ฉ) สถานการณการมีสวนรวมน้ัน ตองคํานึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใช
เกิดขึ้นจากการออกคําสั่ง แตจะตองสรางขึ้นเอง จะใหมีผูสั่งวามารวมกันใหเต็มที่ แลวคนก็มารวม
คงไมคอยเกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิด
แนวคิดประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมอง
กวางขึ้น และเกิดความรอบคอบขึ้น จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน

ช) มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณาเพ่ือวางแผนแนวการดําเนินการให
เหมาะสมวาจะใหบุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบริหารมี
สวนรวมน้ีควรมีตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนคนมากพอควรและใหมีความหลากหลาย
มากพอ
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ซ) การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพ
ที่เปนจริงมากขึ้น การมีสวนรวมเพ่ือคนหาปญหา ทําใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะนําความมุงมั่นที่จะคิด
หาทางแกไขดวยกันและรวมแกปญหาน้ัน ๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหากันเองตอไปได

ฌ) คนที่อยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงที่รวมคนคลาย
เอากอนหินมากองรวมกันเทาน้ัน แตคนในชุมชนหน่ึง ๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยม
รวมกัน

ญ) ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะใน
สังคมไทยการมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี ดังน้ันในการประชุม ถาใช
อารมณขัน ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพ่ิมขึ้นได

จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา ในการดําเนินงานของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนน้ัน การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนแนวคิดสําคัญในการเปด
โอกาส เปดพ้ืนที่ เปดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเด็กและเยาวชนใหมามีสวนรวมในการดําเนินการ
มากที่สุด ไมวาจะเปนการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีผูใหญใหการสงเสริม
สนับสนุน อํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ เด็กและเยาวชนมีโอกาสทํางานเปนกลุม มีความสนใจ
รวมกัน อีกทั้งยังใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูจักสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกใน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อเด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่เด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมในการรวมกันคิด และตัดสินใจกันเองโดยมีผูใหญเปนผูสนับสนุนใน
กระบวนการต้ังแตแรกจนเสร็จสิ้นดวยบรรยากาศที่เชื่อมั่นในตัวเด็กและเยาวชนเอง จะมีผลทําให
เด็กไดคนพบศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป

2.1.2 แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ(Empowerment)
ความหมายของการเสริมพลังอํานาจ
ในความหมายของการเสริมพลังอํานาจน้ัน ตองมีความเขาใจความหมายนัยยะของคํา

วา “อํานาจ” เสียกอน
อํานาจในความหมายเชิงบวก คือ ความสามารถที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอ

ชีวิตของผูอ่ืน หรือ การที่บุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจ การเห็นคุณคาและความสามารถของตนเอง
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หรือความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนโดยมีสภาวะผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจ
โนมนาว ชักจูงใหเกิดความเห็นคลอยตาม

อํานาจในความหมายเชิงลบ  คือ  การที่บุคคลถูกประเมิน  ถูกใหคุณคาจาก
บุคคลภายนอกแบบประทับตรา การตีตรา การถูกเลือกปฏิบัติ และสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความรูสึก
เชิงลบตอตนเอง หรือเกิดความตอกยํ้าตอตนเอง เห็นแตขอออนของตนจนกลายเปนทํารายตนเองซ้ํา

อํานาจของกลุม หมายถึง พฤติกรรมของกลุมที่สงผลตอบุคคลอ่ืนในลักษณะกดดัน
บีบบังคับใหจําตองทําตาม

อํานาจจากวัฒนธรรม จะเปนโครงสรางทางสังคม การเมือง ที่เปนความเชื่อเดิมของ
คนในสังคม โดนไรการต้ังคําถาม เชน ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผูหญิง

กิติพัฒน  นนทะปทมะดุล (2553, น.123) ใหความหมายของ การเสริมสรางพลัง
อํานาจ ไววา เปนกระบวนการที่กลุมหรือปจเจกสามารถมีอํานาจ สามารถเขาถึงทรัพยากร และ
สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได ทั้งน้ี การที่บุคคลหรือกลุมจะมีอํานาจขึ้นมาได จะตองมี
ความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุปณิธานความมุงหวัง และเปาหมายสูงที่สุดที่ต้ังเอาไ ว ซึ่ง
ทฤษฎีการสรางพลังอํานาจไมไดสนใจเพียงกระบวนการในการสรางพลังอํานาจเทาน้ัน ทวายัง
สนใจรวมไปถึงผลของกระบวนการที่จะตองทําใหบุคคลและกลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
อํานาจไดดีย่ิงขึ้น

กิตวิภา  สุวรรณรัตน (2545, น.52) ใหความหมายของการเสริมพลังอํานาจวา เปน
กระบวนการพัฒนาบุคคล กลุมหรือชุมชนใหมีพลังเขมแข็งในการดําเนินชีวิตของตนไดอยาง
เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู การสรางพลังอํานาจในตนเองน้ีเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
บุคคล กลุมหรือชุมชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาและสามารถดึงพลังและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใช ซึ่งในกระบวนการสรางพลังอํานาจในตัวเองน้ี จะตองใหบุคคล
กลุม ชุมชนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผนแกไขปญหาและรวมแกไขปญหาดวย
ตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาชีวิต วิธีการที่จะแกไขปญหาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตนตองการ
อยางเหมาะสม

อภิญญา  เวชยชัย (เอกสารประกอบการสอน สค. 623) การเสริมพลังอํานาจ หมายถึง
กระบวนการทํางานที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในผูใชบริการ โดยการคนหาจุดแข็ง คุณคาและการ
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กระตุนใหเขาตระหนักในพลังที่มีอยูในตัวตน ซึ่งเปนการทํางานบนฐานพลังอํานาจ คือ การทําให
ผูใชบริการทบทวน คนหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู

กระบวนการสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ
ก)  การศึกษา ประเมินสภาวะ พลัง ตนทุนเดิมที่มีของคน กลุม ชุมชน เชน

- ทัศนคติ ความเชื่อ และการตระหนักตอคุณคาที่มี ที่ยึดถือ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน
- ประสบการณที่ผานมาของชีวิตสวนตัว กลุม โอกาสในการแบงปนประสบการณ

ตอกลุมสังคม
- ความตระหนัก รับรูตอการแบงปนประสบการณ เห็นคุณคา เชื่อมั่นในตน หรือ

เห็นดานที่เปนปมดอย การตําหนิตนเอง
- การมีสวนรวมในบทบาทการแบงปน อารมณ ความรูสึก ความเปนผูกระทํา หรือ

ถูกกระทํา
ข) การประเมินความรู วิธีคิด ทักษะ ความสามารถในการคิดอยางวิพากษ

- พ้ืนฐานและความคิดตอปญหาของตน เปนการมองปญหาแบบเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางปจเจกสูระบบอ่ืนๆในสังคมไดหรือไม

- มีวิธีคิดและทักษะในการต้ังคําถามมากกวาการเชื่อและคลอยตามผูอ่ืนหรือไม
- มีขอมูลที่เพียงพอหรือมาก ในการตัดสินใจ หรือสามารถมองปญหาเชิง วิเคราะห

วิพากษวิจารณในระดับใด
- มีความสามารถในการมองปญหาในแตละบริบทอยางตายตัวหรือยืดหยุนหรือไม

ค)  การประเมินความสามารถในการคิดเชื่อมโยงปญหาสวนตัวตอประเด็นสาธารณะ
- มีความสามารถในการต้ังคําถาม ตอยอดความคิด ประเด็นปญหาสวนตัว ไปสู

ประเด็นภาพใหญระดับกลุม หรือสังคมไดหรือไม
- มีความสามารถในการกลาที่จะถาม แสดงออกอยางเปนธรรมชาติเต็มที่หรือไม

หรือยังคงอยูภายใตความกดดันของปจจัยใด
- มีลักษณะปกปดหรือละอายปญหาของตน หรือเขาใจวาปญหาสวนตัว ความจริง

แลวเปนเร่ืองสาธารณะที่สาธารณะอาจตองรวมรับผิดชอบดวย
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ง)  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของปญหาแตละระดับ และการ
เชื่อมโยงผลกระทบจากปจเจกบุคคล สูระบบ และโครงสราง

- การดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงของสถานการณปญหาในลักษณะกระบวนการ
เกิดปญหาอยางไร ใครกระทํา ใครถูกกระทํา

- การจัดทํา แผนที่ทางเดินของปญหาในรูปแบบmapping route เพ่ือเห็นการ
เคล่ือนไหวปญหาอยางเปนระบบ และมองเห็นผูที่เกี่ยวของดวย

- การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดออน ความเขมแข็ง ความออนแอ จุดออนไหว
ความหวั่นไหวในใจ อารมณ หรือจุดเปราะบางที่ควรตองสนใจเปนพิเศษของบุคคลจนถึงระบบ
ของงาน กิจกรรม และองคกร

จ)  การปฏิบัติ การแสดงออก กระบวนการดําเนินงานควรกําหนดขึ้นภายใตการ
วางแผนอยางเหมาะสม ประกอบกับการมีสวนรวมคิด แสดงออกของผูมีสวนรวม หรือผูเปน
เจาของปญหา โดยใหความสําคัญกับปจจัยอารมณความรูสึก ของผูเปนเจาของประสบการณน้ัน

- การใหความสําคัญกับกระบวนการถายทอด แบงปน ความทุกข ประสบการณ
บทเรียน

- การสรางระบบ สนับสนุน ใหกําลังใจจากกันและกันในกลุมเดียวกัน
- การสรางระบบจัดการ การสรุปงาน ภารกิจที่ต างฝายไดรับมอบหมายและ

รวมกันสรุปบทเรียน เพ่ือสะสมชัยชนะจากเล็กสูใหญ
ฉ)  การรับรูบทเรียน และความสามารถในการปรับใชบทเรียนกับปญหาของตนเอง

- การรวมกําหนดเปาหมายและความตองการทั้งระดับบุคคล สูระดับกลุม ชุมชน
- การสรุปบทเรียน การติดตามประเมินแนวทางการดําเนินงาน การบวนการ

เปล่ียนแปลงจากภายในสูภายนอก
- การปรับใชบทเรียนและผลที่เกิดขึ้น เชน ความเชื่อมั่น ความรูสึกภาคภูมิใจใน

ตนเองเปล่ียนแปลงไปหรือไม พฤติกรรมเปล่ียนไปหรือไม เพราะเหตุใด อยางไร
องคประกอบของการเสริมพลังอํานาจ
กระบวนการเสริมพลังอํานาจอาจจะเกิดขึ้นไดจากองคประกอบดังตอไปน้ี
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ก)  บุคคล ซึ่งมีความสามารถวิเคราะหจุดยืน ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง และเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองของตนได

ข)  ประสบการณของบุคคลที่ไดรับการยอมรับในดานคุณคา ความสามารถหรือดาน
ปญหาที่ทาทาย

ค) การมีความรูและทักษะ ในการวิเคราะหความคิดและเปล่ียนแปลงการกระทํา
ง)  การดําเนินการจากบุคคลและความเปล่ียนแปลงทางการเมือง
กระบวนการดําเนินงานเสริมพลังอํานาจ
ก) การแสวงหาขอมูลและการประเมินสถานการณ ขอเท็จจริงรวมกัน ระหวางนัก

สังคมสงเคราะหและเจาของปญหา เปนการแบงปนความคิด การตีความที่มีตอสถานการณปญหา
รวมกัน เพ่ือประเมินปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมภายนอก

ข)  กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล เปนกระบวนการที่ควรมีการถกเถียง ซักถาม
ทบทวนขอเท็จจริง คนหาความเจ็บปวดในปญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือทําความเขาใจประเด็นความทุกข
และปญหาอยางละเอียดลึกซึ้งขึ้น กระบวนการน้ีอาจมีสภาวะโตแยงขัดแยงกันได (A dialectic
process)

ค)  การสรางการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเจาของปญหาที่
มักจะรูสึกออนลา โทษตนเอง ตําหนิและเห็นขอดอยของตน ดังน้ัน การคนหาจุดแข็ง ข อเดน
แมเพียงเล็กนอยเปนเร่ืองสําคัญที่ผูใหบริการตองแสวงหาและแจงใหทราบ เปนการปลุกปลอบใจ
ปลุกเราใหกลาคิด กลาเผชิญปญหา และสรางความเชื่อมั่นในตนเองกลับคืนมา กระบวนการน้ี
นักสังคมสงเคราะหและผูใชบริการตองทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือคล่ีคลายปญหารวมกัน วางแผน
รวมกัน เปนทั้งการพัฒนาการแกปญหา และพัฒนาพลังของผูใชบริการไปพรอมกัน (อภิญญา
เวชยชัย, เอกสารประกอบการสอน สค. 623)

จากการศึกษาแนวคิดการเสริมพลังอํานาจ พบวา การเสริมพลังอํานาจจะสามารถชวย
การดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี เน่ืองจากในบางคร้ังเด็กและเยาวชนมักเกิด
ความไมมั่นใจในความรูความสามารถที่ตนเองมี คิดวาความรูความสามารถของตนไมสามารถ
เทียบเทาไดกับผูใหญที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากกวาตน ซึ่งในการเสริมพลังอํานาจการดําเนินงาน
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พัฒนาเด็กและเยาวชนควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง เพ่ือเปนการชี้
แนวทางการดําเนินงานและ เสริมสรางความมั่นใจใหกับเด็กและเยาวชนตอไป
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.2.1 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ได

กําหนดความหมายของคําวา “เยาวชน” ไวในมาตรา 4 วาคือ บุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต 18 ปบริบูรณถึง
25 ปบริบูรณ และกําหนดหลักการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแกไขปญหาที่อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน ไวในมาตรา 6 ดังตอไปน้ี

ก) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใชและการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ
แหงพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก

ข) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา และไดรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

ค) เด็กพิการ เด็กที่มีขอจํากัดทางการเรียนรู และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มี
สิทธิในการไดรับการศึกษาที่รัฐจัดใหเปนพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทน้ันๆ

ง) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
สูงสุดเทาที่มีการใหบริการทางดานน้ี

จ) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเลน มีเวลาพักผอน และเขารวมกิจกรรม
การละเลนทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสวนรวมอยางเสรี
ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ

โดยการดําเนินการตามหลักการขางตน ใหกระทําโดยมีแนวทาง ดังตอไปน้ี
ก) ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน รวมทั้ง
กฎเกณฑและกติกาในสังคม

ข) ใหมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
ค) ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม
ง) ใหมีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจในการทํางาน

สุจริต

Formatted: Indent: First line:
2 cm, Tabs: Not at 1 cm

Formatted: Indent: First line:
2 cm, Tabs: 3 cm, Left + Not
at 1 cm

Formatted: Indent: First line:
2 cm

Deleted: ๒

Deleted: ๑

Deleted: ๒

Deleted: ๑

Deleted: ๑

Deleted:

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๐

Deleted:

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๐

Deleted: ๔

Deleted: ๑

Deleted: ๘

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๖

Deleted: (๑

Deleted: (๒

Deleted: (๓

Deleted: (๔

Deleted: (๕

Deleted: (๑

Deleted: (๒

Deleted: (๓

Deleted: (๔



11

จ) ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
ฉ) ใหรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมทั้งมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ช) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสวนรวมตามสมควรแกวัย
ทั้งน้ี ในมาตรา 11 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไวเปนประการแรกคือการเสนอนโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย

2.2.2 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเสนอ โดยแผนดังกลาวมีเปาประสงคการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชวงป 2555 –
2559 คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสรางสรรค สาระสําคัญของ
แผนฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังน้ี

สวนที่ 1 สถานการณและแนวความคิดดานเด็กและเยาวชน
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559

ประกอบดวย
ก) วิสัยทัศน : เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และ

สรางสรรค
ข) พันธกิจ :

1) พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปญญา อารมณ สังคม
และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เสริมพลังภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
ค) เปาประสงคของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปญญา
อารมณ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
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2) เพ่ือใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับเปนพลังที่
เขมแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3) เพ่ือใหการคุมครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเปน
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 ซึ่งมีจุดเนนดังน้ี
0-2 ป เนนโภชนาการในหญิงต้ังครรภและเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
เร่ืองสารไอโอดีน
3-5 ป เนนการสงเสริมพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
6-12 ป เนนการมีสุขภาพกายใจที่ดี คุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับพ้ืนฐาน
13-17 ป เนนทักษะชีวิต การอนามัยเจริญพันธุ
18-25 ป เนนเร่ืองการศึกษาทางเลือกทุกระดับ การมีงานทํา
ภาพรวม เนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สํานึกความเปน

พลเมือง วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทาทัน และเลือกรับ
เทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค

2) มาตรการเสริมสรางความเขาใจในปญหาและความตองการ
ของเด็กและเยาวชน
3) มาตรการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอเด็กและ
เยาวชน
4) มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การคุมครองและพัฒนาเด็กที่ตองไดรับการ

คุมครองเปนพิเศษ และเด็กพิเศษ (special child) มี 6 มาตรการ และมีมาตรการเฉพาะกลุม 4 กลุม
ไดแก
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1) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
2) มาตรการพัฒนาบริการพ้ืนฐานที่จําเปนและมีคุณภาพใหเขาถึง
เด็ก
3) มาตรการพัฒนาบุคลากรดานเด็ก
4) มาตรการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวกับเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษ
5) มาตรการพัฒนาระบบขอมูล องคความรูกลไกของรัฐและ
ชุมชน
6) มาตรการระดมสรรพกําลังเพ่ือชวยเหลือเด็กที่ตองการการ
คุมครองเปนพิเศษ
7) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานครอบครัว
8) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานรัฐ
9) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กที่ถูกกระทบจากปจจัยดานครอบครัว
สังคม และรัฐ
10) มาตรการเฉพาะกลุมเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของภาคี

เครือขายใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 2 มาตรการ ไดแก
1) มาตรการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับใหเขมแข็ง
2) มาตรการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายเพ่ือมีสวนรวม
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครอง

และพัฒนาเด็กและเยาวชน มี 3 มาตรการ
1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน
2) มาตรการเสริมสรางโอกาสและการเขาถึงระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบบริการ และระบบคุมครอง
3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกปองกันเด็กและเยาวชนจาก
ปจจัยเสี่ยง

สวนที่ 3 กลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล ประกอบดวย
ก) กลไกการบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 –2559
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ข) แนวทางการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผน
หลังจากแผนฯ ได รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีแลว ให

หนวยงานที่เกี่ยวของไปจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและนําไปสูการปฏิบัติและใหมีการ
ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและจริงจัง

2.2.3 แผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เกิดขึ้นในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีป 2003 โดยไดมีการจัดทํา Bali Concord II ซึ่งกําหนดจะจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนขึ้นภายในป 2020 (แตตอมารนมาเปนป 2015) โดยประชาคมอาเซียนจะมี 3 เสา
หลัก ไดแก ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

สําหรับ ASCC น้ัน มีเปาหมายหลักที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง และมีสังคมที่รับผิดชอบ เพ่ือกอใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและ
กอใหเกิดเอกภาพ โดยเสริมสรางอัตลักษณรวมกัน และทําใหเกิดเปนสังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน
ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น

อาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือใหประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดีและ
มีความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกันโดยเนนการสงเสริมความรู ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกใน
ดานความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน
ทั้งน้ี การเสริมสรางรากฐานและความเชื่อมโยงระหวางกันที่แข็งแกรงนําไปสูความเขาใจของการ
เปนเพ่ือนบานที่ดี การรูเขารูเรา และมีความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกภายใต
สังคมที่เอ้ืออาทร โดยในแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน สวนของความ
เชื่อมโยงดานประชาชน ไดจัดลําดับใหมีความสําคัญสูงดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ในความรวมมือ 4 ดาน ไดแก การสงเสริมความตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในหมูพลเมือง
โดยเฉพาะเยาวชน การเสริมสรางอัตลักษณอาเซียนผานการศึกษา การสรางทรัพยากรมนุษยของ
อาเซียนในสาขาการศึกษา และการสเริมสรางการสรางเครือขายของมหาวิทยาลัยอาเซียน โดย
แผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปสูการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดกําหนดกิจกรรม
ความรวมมือที่มีประชาชนเปนศูนยกลางโดยเนนความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก

ก) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development)
ข) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
ค) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

Formatted: Indent: First line:
2 cm, Tabs: Not at 1 cm

Formatted: Indent: First line:
3.5 cm, Tabs: Not at 1 cm

Deleted: ๒

Deleted: .

Deleted: ๒

Deleted: ๑

Deleted: ๓

Deleted:

Deleted: ๒

Deleted: ๐

Deleted: ๐

Deleted: ๓

Deleted: ๒

Deleted: ๐

Deleted: ๒

Deleted: ๐

Deleted: ๓

Deleted:

Deleted: ๔

Deleted: ๑.

Deleted: ๒

Deleted: .

Deleted: ๓

Deleted: .



15

ง) ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม (Ensuring Environmental Sustainability)
จ) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building ASEAN Identity)
ฉ) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

และเนนใหมีการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค ตลอดจนการ
เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนในภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับประชาชน ทั้งน้ี ไทยจะได
ประโยชนอยางมากจากการที่รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียนที่ประชาชนมีความเขาใจซึ่งกัน
และกัน และเขาใจถึงผลประโยชนที่มีรวมกัน ซึ่งจะมีสวนชวยใหการสรางประชาคมอาเซียน
สามารถประสบความสําเร็จดวย

ในป ค.ศ. 2004 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Plan of action) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ขึ้น ลาสุดอาเซียนไดจัดทํา
แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) โดยในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015)
มีจุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมี
สภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคงทางสังคม และแผนงาน
ดังกลาวไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานเยาวชนไวในเร่ืองการสงเสริมทักษะประกอบการ
ของเยาวชนและการมีสวนรวมของเยาวชนในการสรางประชาคมอาเซียน
2.3 สรุปกรอบแนวคิด

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การที่อาเซียนมุงสรางความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการมองทางภูมิศาสตร อาเซียนตองการสรางความเปน
ปกแผน บูรณาการเศรษฐกิจ ระบบและกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือนําไปสูความมั่นคงและความ
รวมมือทางการเมือง ดังน้ัน อาเซียนจึงมี 3 เสาหลัก ไดแก 1. ประชาคมการเมือง 2. ประชาคม
เศรษฐกิจ และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เปนเสาสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความมั่นคงของอีก 2 เสาหลัก เน่ืองจากสามารถ
เชื่อมโยงคนดวยสังคมและวัฒนธรรม มิใชดวยกําไรหรือวัตถุ เน่ืองจากเร่ืองของสังคมและ
วัฒนธรรม เปนเร่ืองของนามธรรม ซึ่งวัดไมไดดวยปริมาณรายไดประชาชาติ บอกดวยจํานวน
ตัวเลขไมได แตเปนองคประกอบสําคัญของการเปนมนุษยในสังคม จึงเปนความทาทายวาจะทํา
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ที่สอง รองมาจากอัตลักษณทางเชื้อชาติ เพราะอัตลักษณอาเซียน จะทําใหสามารถรวมมือกันไดใน
หลาย ๆ เร่ือง และมองอนาคตและวิสัยทัศน (vision) ตอไป สิ่งซึ่งเปนปจจัยนําไปสูอัตลักษณ
อาเซียนไดแก 1. การศึกษา 2. ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสิ่งบรรพบุรุษสั่งสมมา เปนมรดก
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(heritage) ที่ตางมีของตัวเอง สิ่งน้ีคือทุนทางสังคมวัฒนธรรม (social cultural capital) ที่สําคัญ
ดังน้ัน ทําอยางไรใหทรัพยากรน้ีเพ่ิมพูน ทําอยางไรใหความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีอนาคต
รวมกันและผูกพันกัน เพ่ือนําไปสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ขณะเดียวกัน “เยาวชน” ก็เปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยางย่ิงในการสรางประชาคม
อาเซียนใหไดตามเปาหมายและกําหนดระยะเวลา สําหรับประเทศไทย แมจะมีระบุไวในภาพรวม
ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 วาเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สํานึกความเปนพลเมือง วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทา
ทัน และเลือกรับเทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางจริงจังและรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ ในลักษณะการเสริมพลังอํานาจใหกับเด็กและเยาวชน จึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงเพ่ือใหการ
เตรียมความพรอมของเยาวชนไทยสูประชาคมอาเซียนเปนไปในทิศทางที่ตรงประเด็นกับเปาหมาย
มีประสิทธิผลใหเยาวชนไทยมีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
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๒) การมีสวนรวมน้ัน มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) ทางดานปริมาณ ถามีคน
มามีสวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากน้ันทําใหองคกรทางสังคมกอตัวขึ้น
สวน (๒) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมิติ ที่จะขัดขวางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางบุคคล หรือความเปนนาย-บาวกัน ใหมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงจะถือวามีคุณภาพดี

๓) จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a mean)
คือจะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลว หรือจะ
พิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางที่ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวนรวมแลว
จะมีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้นอีกบาง?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมที่เปนวิธีการหรือ
กระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งทําใหงานเกิดความสําเร็จดีย่ิงขึ้น



๔) การมีสวนรวมน้ี ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน เวลา
เกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแลว ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาต้ังองคกรประชาชนเขา
มามีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพ้ืนที่กวางขวางขึ้นอาจตองมีตัวแทนประชาชนมีสวน
รวมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเร่ืองไปยังประชาชนทั่วไปก็ได

๕) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นไดคือใหมี
การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนก ารใหการศึกษาแกสังคมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเร่ือง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน

๖) สถานการณการมีสวนรวมน้ัน ตองคํานึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใชเกิดขึ้นจากการ
ออกคําสั่ง แตจะตองสรางขึ้นเอง จะใหมีผูสั่งวามารวมกันใหเต็มที่ แลวคนก็มารวม คงไมคอย
เกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เกิดแนวคิด
ประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมองกวาง
ขึ้น และเกิดความรอบคอบขึ้น จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน

๗) มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณาเพ่ือวางแผนแนวการดําเนินการใหเหมาะสมวา
จะใหบุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใด และโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบริหารมีสวนรวมน้ี
ควรมีตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนคนมากพอควรและใหมีความหลากหลายมากพอ

๘) การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพที่เปนจริง
มากขึ้น การมีสวนรวมเพ่ือคนหาปญหา ทําใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะนําความมุงมั่นที่จะคิดหาทาง
แกไขดวยกันและรวมแกปญหาน้ันๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหากันเองตอไปได

๙) คนที่อยูรวมกันในชุมชนสวนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงที่รวมคนคลายเอากอนหินมา
กองรวมกันเทาน้ัน แตคนในชุมชนหน่ึงๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน

๑๐) ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะในสังคมไทย
การมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี ดังน้ันในการประชุม ถาใชอารมณขัน
ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพ่ิมขึ้นได

จากการศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน พบวา ในการดําเนินงานของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนน้ัน การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนแนวคิดสําคัญในการเปดโอกาส
เปดพ้ืนที่ เปดกิจกรรมสรางสรรคใหกับเด็กและเยาวชนใหมามีสวนรวมในการดําเนินการมากที่สุด
ไมวาจะเปนการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีผูใหญใหการสงเสริมสนับสนุน
อํานวยความสะดวกอยางเต็มที่ เด็กและเยาวชนมีโอกาสทํางานเปนกลุม มีความสนใจรวมกัน อีกทั้ง



ยังใหเ ด็กและเยาวชนได เรียนรู จักสิทธิ  หนาที่  ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อเด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรม โครงการตาง ๆ ที่เด็กและเยาวชนมี
สวนรวมในการรวมกันคิด และตัดสินใจกันเองโดยมีผู ใหญเปนผูสนับสนุนในกระบวนการต้ังแต
แรกจนเสร็จสิ้นดวยบรรยากาศที่เชื่อมั่นในตัวเด็กและเยาวชนเอง จะมีผลทําใหเด็กไดคนพบ
ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตอไป
๒.๑.๕ แนวคิดการเสริมพลังอํานาจ(Empowerment)
ความหมายของการเสริมพลังอํานาจ

ในความหมายของการเสริมพลังอํานาจน้ัน ตองมีความเขาใจความหมายนัยยะของคําวา
“อํานาจ” เสียกอน

อํานาจในความหมายเชิงบวก คือ ความสามารถที่บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอชีวิต
ของผูอ่ืน หรือ การที่บุคคลมีความรูสึกภาคภูมิใจ การเห็นคุณคาและความสามารถของตนเอง หรือ
ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนโดยมีสภาวะผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจ
โนมนาว ชักจูงใหเกิดความเห็นคลอยตาม

อํานาจในความหมายเชิงลบ คือ การที่บุคคลถูกประเมิน ถูกใหคุณคาจากบุคคลภายนอก
แบบประทับตรา การตีตรา การถูกเลือกปฏิบัติ และสงผลใหบุคคลน้ันเกิดความรูสึกเชิงลบตอ
ตนเอง หรือเกิดความตอกยํ้าตอตนเอง เห็นแตขอออนของตนจนกลายเปนทํารายตนเองซ้ํา

อํานาจของกลุม หมายถึง พฤติกรรมของกลุมที่สงผลตอบุคคลอ่ืนในลักษณะกดดัน บีบ
บังคับใหจําตองทําตาม

อํานาจจากวัฒนธรรม จะเปนโครงสรางทางสังคม การเมือง ที่เปนความเชื่อเดิมของคนใน
สังคม โดนไรการต้ังคําถาม เชน ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับผูหญิง

กิติพัฒน  นนทะปทมะดุล (๒๕๕๓, น.๑๒๓) ใหความหมายของ การเสริมสรางพลัง
อํานาจ ไววา เปนกระบวนการที่กลุมหรือปจเจกสามารถมีอํานาจ สามารถเขาถึงทรัพยากร และ
สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได ทั้งน้ี การที่บุคคลหรือกลุมจะมีอํานาจขึ้นมาได จะตองมี
ความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุปณิธานความมุงหวัง และเปาหมายสูงที่สุดที่ต้ังเอาไว ซึ่ง
ทฤษฎีการสรางพลังอํานาจไมไดสนใจเพียงกระบวนการในการสรางพลังอํานาจเทาน้ัน ทวายัง
สนใจรวมไปถึงผลของกระบวนการที่จะตองทําใหบุคคลและกลุมสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
อํานาจไดดีย่ิงขึ้น



กิตวิภา  สุวรรณรัตน (๒๕๔๕, น.๕๒) ใหความหมายของการเสริมพลังอํานาจวา เปน
กระบวนการพัฒนาบุคคล กลุมหรือชุมชนใหมีพลังเขมแข็งในการดําเนินชีวิตของตนไดอยาง
เหมาะสมตามสภาพสังคมที่ตนอยู การสรางพลังอํานาจในตนเองน้ีเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
บุคคล กลุมหรือชุมชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาและสามารถดึงพลังและ
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองออกมาใช ซึ่งในกระบวนการสรางพลังอํานาจในตัวเองน้ี จะตองใหบุคคล
กลุม ชุมชนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา วางแผนแกไขปญหาและรวมแกไขปญหาดวย
ตนเอง ตลอดจนมีการพัฒนาชีวิตวิธีการที่จะแกไขปญหาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตนตองการอยาง
เหมาะสม

อภิญญา  เวชยชัย (เอกสารประกอบการสอน สค. ๖๒๓) การเสริมพลังอํานาจ หมายถึง
กระบวนการทํางานที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในผูใชบริการ โดยการคนหาจุดแข็ง คุณคาและการ
กระตุนใหเขาตระหนักในพลังที่มีอยูในตัวตน ซึ่งเปนการทํางานบนฐานพลังอํานาจ คือ การทําให
ผูใชบริการทบทวน คนหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู
กระบวนการสําคัญในการเสริมพลังอํานาจ

๑)  การศึกษา ประเมินสภาวะ พลัง ตนทุนเดิมที่มีของคน กลุม ชุมชน เชน
- ทัศนคติ ความเชื่อ และการตระหนักตอคุณคาที่มี ที่ยึดถือ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน
- ประสบการณที่ผานมาของชีวิตสวนตัว กลุม โอกาสในการแบงปนประสบการณ

ตอกลุมสังคม
- ความตระหนัก รับรูตอการแบงปนประสบการณ เห็นคุณคา เชื่อมั่นในตน หรือ

เห็นดานที่เปนปมดอย การตําหนิตนเอง
- การมีสวนรวมในบทบาทการแบงปน อารมณ ความรูสึก ความเปนผูกระทํา หรือ

ถูกกระทํา
๒) การประเมินความรู วิธีคิด ทักษะ ความสามารถในการคิดอยางวิพากษ

- พ้ืนฐานและความคิดตอปญหาของตน เปนการมองปญหาแบบเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางปจเจกสูระบบอ่ืนๆในสังคมไดหรือไม

- มีวิธีคิดและทักษะในการต้ังคําถามมากกวาการเชื่อและคลอยตามผูอ่ืนหรือไม
- มีขอมูลที่เพียงพอหรือมาก ในการตัดสินใจ หรือสามารถมองปญหาเชิง วิเคราะห

วิพากษวิจารณในระดับใด
- มีความสามารถในการมองปญหาในแตละบริบทอยางตายตัวหรือยืดหยุนหรือไม



๓)  การประเมินความสามารถในการคิดเชื่อมโยงปญหาสวนตัวตอประเด็นสาธารณะ
- มีความสามารถในการต้ังคําถาม ตอยอดความคิด ประเด็นปญหาสวนตัว ไปสู

ประเด็นภาพใหญระดับกลุม หรือสังคมไดหรือไม
- มีความสามารถในการกลาที่จะถาม แสดงออกอยางเปนธรรมชาติเต็มที่หรือไม

หรือยังคงอยูภายใตความกดดันของปจจัยใด
- มีลักษณะปกปดหรือละอายปญหาของตน หรือเขาใจวาปญหาสวนตัว ความจริง

แลวเปนเร่ืองสาธารณะที่สาธารณะอาจตองรวมรับผิดชอบดวย
๔)  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของปญหาแตละระดับ และการเชื่อมโยง

ผลกระทบจากปจเจกบุคคล สูระบบ และโครงสราง
- การดําเนินการสืบคนขอเท็จจริงของสถานการณปญหาในลักษณะกระบวนการ

เกิดปญหาอยางไร ใครกระทํา ใครถูกกระทํา
- การจัดทํา แผนที่ทางเดินของปญหาในรูปแบบmapping route เพ่ือเห็นการ

เคล่ือนไหวปญหาอยางเปนระบบ และมองเห็นผูที่เกี่ยวของดวย
- การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดออน ความเขมแข็ง ความออนแอ จุดออนไหว

ความหวั่นไหวในใจ อารมณ หรือจุดเปราะบางที่ควรตองสนใจเปนพิเศษของบุคคลจนถึงระบบขอ
งาน กิจกรรมและองคกร

๕)  การปฏิบัติ การแสดงออก กระบวนการดําเนินงานควรกําหนดขึ้นภายใตการวางแผน
อยางเหมาะสม ประกอบกับการมีสวนรวมคิด แสดงออกของผูมีสวนรวม หรือผูเปนเจาของปญหา
โดยใหความสําคัญกับปจจัยอารมณความรูสึก ของผูเปนเจาของประสบการณน้ัน

- การใหความสําคัญกับกระบวนการถายทอด แบงปน ความทุกข ประสบการณ
บทเรียน

- การสรางระบบ สนับสนุน ใหกําลังใจจากกันและกันในกลุมเดียวกัน
- การสรางระบบจัดการ การสรุปงาน ภารกิจที่ตางฝายไดรับมอบหมายและ

รวมกันสรุปบทเรียน เพ่ือสะสมชัยชนะจากเล็กสูใหญ
๖)  การรับรูบทเรียน และความสามารถในการปรับใชบทเรียนกับปญหาของตนเอง

- การรวมกําหนดเปาหมายและความตองการทั้งระดับบุคคล สูระดับกลุม ชุมชน
- การสรุปบทเรียน การติดตามประเมินแนวทางการดําเนินงาน การบวนการ

เปล่ียนแปลงจากภายในสูภายนอก



- การปรับใชบทเรียนและผลที่เกิดขึ้น เชน ความเชื่อมั่น ความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองเปล่ียนแปลงไปหรือไม พฤติกรรมเปล่ียนไปหรือไม เพราะเหตุใด อยางไร
องคประกอบของการเสริมพลังอํานาจ

กระบวนการเสริมพลังอํานาจอาจจะเกิดขึ้นไดจากองคประกอบดังตอไปน้ี
๑)  บุคคล ซึ่งมีความสามารถวิเคราะหจุดยืน ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเกี่ยวกับตนเอง

และเขาใจสภาพแวดลอมทางสังคมการเมืองของตนได
๒)  ประสบการณของบุคคลที่ไดรับการยอมรับในดานคุณคา ความสามารถหรือดาน

ปญหาที่ทาทาย
๓)  การมีความรูและทักษะ ในการวิเคราะหความคิดและเปล่ียนแปลงการกระทํา
๔)  การดําเนินการจากบุคคลและความเปล่ียนแปลงทางการเมือง

กระบวนการดําเนินงานเสริมพลังอํานาจ
๑) การแสวงหาขอมูลและการประเมินสถานการณ ขอเท็จจริงรวมกัน ระหวางนักสังคม

สงเคราะหและเจาของปญหา เปนการแบงปนความคิด การตีความที่มีตอสถานการณปญหารวมกัน
เพ่ือประเมินปจจัยภายในและปจจัยแวดลอมภายนอก

๒)  กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูล เปนกระบวนการที่ควรมีการถกเถียง ซักถาม ทบทวน
ขอเท็จจริง คนหาความเจ็บปวดในปญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือทําความเขาใจประเด็นความทุกข และปญหา
อยางละเอียดลึกซึ้งขึ้น กระบวนการน้ีอาจมีสภาวะโตแยงขัดแยงกันได (A dialectic process)

๓)  การสรางการยอมรับและเชื่อมั่นในตนเองเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเจาของปญหาที่
มักจะรูสึกออนลา โทษตนเอง ตําหนิและเห็นขอดอยของตน ดังน้ัน การคนหาจุดแข็ง ขอเดน แม
เพียงเล็กนอยเปนเร่ืองสําคัญที่ผูใหบริการตองแสวงหาและแจงใหทราบ เปนการปลุกปลอบใจ ปลุก
เราใหกลาคิด กลาเผชิญปญหา และสรางความเชื่อมั่นในตนเองกลับคืนมา กระบวนการน้ีนักสังคม
สงเคราะหและผูใชบริการตองทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือคล่ีคลายปญหารวมกัน วางแผนรวมกัน
เปนทั้งการพัฒนาการแกปญหา และพัฒนาพลังของผูใชบริการไปพรอมกัน (อภิญญา  เวชยชัย,
เอกสารประกอบการสอน สค. ๖๒๓)

จากการศึกษาแนวคิดการเสริมพลังอํานาจ พบวา การเสริมพลังอํานาจจะสามารถชวยการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนไดเปนอยางดี เน่ืองจากในบางคร้ังเด็กและเยาวชนมักเกิดความ
ไมมั่นใจในความรู ความสามารถที่ตนเองมี คิดวา ความรูความสามารถของตนไมสามารถเทียบเทา
ไดกับผูใหญที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มากกวาตน ซึ่งในการเสริมพลังอํานาจการดําเนินงานของสภา



เด็กและเยาวชนควรไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง เพ่ือเปนการชี้แนวทางการ
ดําเนินงานและ เสริมสรางความมั่นใจในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนตอไป

๒.๒ สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การที่อาเซียนมุงสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการมองทางภูมิศาสตร อาเซียนตองการสรางความเปน
ปกแผน บูรณาการเศรษฐกิจ ระบบและกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือนําไปสูความมั่นคงและความ
รวมมือทางการเมือง ดังน้ัน อาเซียนจึงมี ๓ เสาหลัก ไดแก ๑. ประชาคมการเมือง ๒. ประชาคม
เศรษฐกิจ และ ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เปนเสาสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและความมั่นคงของอีก ๒ เสาหลัก เน่ืองจากสามารถ
เชื่อมโยงคนดวยสังคมและวัฒนธรรม มิใชดวยกําไรหรือวัตถุ เน่ืองจากเร่ืองของสังคมและ
วัฒนธรรม เปนเร่ืองของนามธรรม ซึ่งวัดไมไดดวยปริมาณรายไดประชาชาติ บอกดวยจํานวน
ตัวเลขไมได แตเปนองคประกอบสําคัญของการเปนมนุษยในสังคม จึงเปนความทาทายวาจะทํา
อยางไรใหคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น การสรางอัตลักษณของความเปนอาเซียน โดยใหเปนอัตลักษณ
ที่สอง รองมาจากอัตลักษณทางเชื้อชาติ เพราะอัตลักษณอาเซียน จะทําใหสามารถรวมมือกันไดใน
หลาย ๆ เร่ือง และมองอนาคตและวิสัยทัศน (vision) ตอไป สิ่งซึ่งเปนปจจัยนําไปสูอัตลักษณ
อาเซียนไดแก ๑. การศึกษา ๒. ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งสิ่งบรรพบุรุษสั่งสมมา เปนมรดก
(heritage) ที่ตางมีของตัวเอง สิ่งน้ีคือทุนทางสังคมวัฒนธรรม (social cultural capital) ที่สําคัญ
ดังน้ัน ทําอยางไรใหทรัพยากรน้ีเพ่ิมพูน ทําอยางไรใหความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีอนาคต
รวมกันและผูกพันกัน เพ่ือนําไปสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ขณะเดียวกัน “เยาวชน” ก็เปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยางย่ิงในการสรางประชาคมอาเซียน
ใหไดตามเปาหมายและกําหนดระยะเวลา สําหรับประเทศไทย แมจะมีระบุไวในภาพรวมของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ วาเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
สํานึกความเปนพลเมือง วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การรูเทา
ทัน และเลือกรับเทคโนโลยีมาใชในเชิงสรางสรรค การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาวอยางจริงจังและรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงเพ่ือใหการเตรียมความพรอมของเยาวชนไทยสูประชาคม



อาเซียนเปนไปในทิศทางที่ตรงประเด็นกับเปาหมาย มีประสิทธิผลใหเยาวชนไทยมีสวนรวมในการ
สรางประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
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บทที่ 3
เร่ืองที่ศึกษา

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาในเร่ืองแผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ในสวนของเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงขอ
เสนอเร่ืองที่ศึกษาเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี
1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เปนหน่ึงในสามเสาหลักของการจัดต้ัง
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 เพื่อกอใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและกอใหเกิดเอกภาพ โดย
เสริมสรางอัตลักษณรวมกัน และทําใหเกิดเปนสังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน ซึ่งจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ASCC ใหความสําคัญกับ 5 เร่ืองดวยกัน
ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม และการสราง
อัตลักษณอาเซียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนการศึกษาใหเปนวาระของอาเซียน การสรางสังคม
ความรู โดยสงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม
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สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ อํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
เสริมสรางทักษะในการประกอบการ สําหรับสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

สวัสดิการสังคม จะสงเสริมความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลด
ความยากจนและสงเสริมการคุมครองและสวัสดิการสังคม เนนการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดาน
สังคมและเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก รวมถึงการบรรลุเปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
(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
สงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดํารงชีวิตสําหรับสตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนน้ี Blueprint ของ ASCC ควรให
ความสําคัญกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากกวาน้ี โดยนาจะครอบคลุมถึงเร่ืองการสงเสริมประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และการติดตอในระดับประชาชนตอประชาชน

อยางไรก็ตาม อาเซียนยังมีปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตย หลายประเทศ
สมาชิกยังเปนเผด็จการ ประเทศที่เปนประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆก็มีเพียงไมกี่ประเทศ จึงทําให
ความรวมมือของอาเซียนในเร่ืองการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ไมพัฒนาเทาที่ควร ถึงแมวาในกฎบัตร
อาเซียนจะระบุไวในมาตรา 14 วา จะมีการจัดต้ังกลไกดานสิทธิมนุษยชนของอาเซียนขึ้นมา แตใน
ที่สุด อํานาจหนาที่ของกลไกน้ีจะถูกตัดทอนลงจนไมมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอม อาเซียนจะสงเสริมสิ่งแวดลอมสีเขียวและสะอาด โดยการปกปอง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ อนุรักษดิน นํ้า แรธาตุ และพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม
ทรัพยากรชายฝง และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพนํ้าและอากาศ และอาเซียนจะมี
สวนรวมในความพยายามของโลก ในการจัดการแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุมครองชั้นโอโซน ซึ่งเปาหมายของ ASCC ดูจะเกินความเปนจริง
เพราะความรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอม กําลังเปนสิ่งทาทายความรวมมือของอาเซียนเปน
อยางมาก ปญหาการตัดไมทําลายปา นับเปนปญหาใหญ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสูญเสีย
ปาไป 1.04% ตอป สําหรับปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็มีปญหาหลายเร่ือง
ดวยกัน ระบบนิเวศของปะการังถูกทําลายไปแลว 80% นอกจากน้ี ยังมีปญหาพืชและสัตวกําลังจะ
สูญพันธุ รวมทั้งทรัพยากรสัตวนํ้าก็กําลังลดถอยลงเปนอยางมาก สําหรับปญหามลพิษในอากาศ
และนํ้าน้ัน ปญหาใหญคือ ปญหาควันไฟปาจากอินโดนีเซีย สําหรับปญหาภาวะโลกรอน ก็สงผล
กระทบ โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวน 2 ตันตอคนตอป
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ถึงแมวาอาเซียนจะไดประกาศมาตรการตาง ๆในการแกปญหาวิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู
ใน Blueprint ของ ASCC แตในทางปฏิบัติ อาเซียนคงจะประสบปญหาหลายเร่ือง โดยเฉพาะปญหา
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ในประเทศสมาชิกที่ยังไม
เพียงพอตอการแกปญหา

การสรางอัตลักษณอาเซียน จะเนนการสรางความรูสึกของการอยูรวมและสงเสริม
ความเปนเอกภาพในความแตกตาง สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรม สงเสริมการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจดานประวัติศาสตรของภูมิภาคที่เปนหน่ึงเดียว และคนหา
เกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน และสรางอาเซียนที่มีประชาชนเปนแกนนํา โดยสนับสนุนทุกภาค
สวนใหมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคม เร่ืองน้ีเปาหมายก็ดูจะเปนความฝน เพราะจริง ๆ
แลว จุดออนของอาเซียนเร่ืองหน่ึงก็คือ แตละประเทศยังมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเร่ือง
ของระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนาและเชื้อชาติ ดังน้ัน โจทยใหญของอาเซียน
คือ จะทําอยางไรที่จะสรางประชาคม โดยมีอัตลักษณรวมกันอยางแทจริง

กลาวโดยสรุป การจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอยางแทจริงในป
2015 ไมใชเร่ืองงาย เพราะอาเซียนยังมีปญหาเร่ืองสังคมวัฒนธรรมอีกมาก ไดแก ปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ปญหาการมีอัตลักษณรวมกัน ปญหาสิ่งแวดลอม ประชาชนยังมีความขัดแยงและไม
ไววางใจซึ่งกันและกัน ปญหาชองวางระหวางประเทศรวยและประเทศจน ปญหาการทําให
ประชาคมอาเซียน เปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และปญหาที่ประชาชนไมมีความรู
เร่ืองอาเซียน
2. พิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint)

เอกสารพิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบดวยแนวคิดหลัก
ดังน้ี

2.1  การพัฒนามนุษย (Human Development): สงเสริมความเปนอยูและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ใหประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ยงธรรมในการพัฒนาดานตาง ๆ สงเสริม
และลงทุนในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรมและการเสริมสรางขีด
ความสามารถ สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต ในการดําเนินกิจกรรมดานสังคมและเศรษฐกิจ

2.2 การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection): สงเสริม
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลดความยากจน สงเสริมการคุมครองและ
สวัสดิการสังคม การสรางสภาพแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัยและปลอดยาเสพติด การเตรียมความ
พรอมเร่ืองภัยพิบัติและการจัดการกับขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
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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 นํ้า แรธาตุ พลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม ทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรทางทะเล การปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าและอากาศสําหรับภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีสวนรวมในความพยายามของโลกในการ
จัดการแกปญหาสิ่งแวดลอมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุมครองชั้นโอโซน
เชนเดียวกับการพัฒนาและการปรับใชเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.5 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building ASEAN Identity): อัตลักษณอาเซียนเปน
พื้นฐานของผลประโยชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยจะสะทอนการรวมเอกลักษณ
ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตาง และความปรารถนาที่จะเปนประชาคมอาเซียน
อาเซียนจะสงเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเนนคานิยมที่เหมือนกันในการรวมตัวกัน
เปนหน่ึงซึ่งมีความแตกตางกัน

2.6 การลดชองวางในการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) : ลดชองวาง
ระดับการพัฒนาโดยเฉพาะมิติทางสังคมระหวางประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศ และประเทศสมาชิก
ใหม (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม: CLMV)

ดังน้ัน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นจึงมีพื้นที่ความ
รับผิดชอบที่กวางใหญไพศาล เพราะตองเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคมในเกือบ
ทุกมิติ ดังจะเห็นวา ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนมีบทบาทและหนาที่ดูแลความกาวหนาใน
ภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งประกอบดวย งานสาธารณสุข งานการศึกษา งานวัฒนธรรม งาน
แรงงาน งานสวัสดิการสังคม งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานสิ่งแวดลอม และงานปองกัน
ภัยพิบัติ หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะทําใหการบรรลุ
วิสัยทัศนอาเซียน (ASEAN Vision) สามารถเปนจริงขึ้นมาได

อยางไรก็ตาม ความกาวหนาที่แทจริงเปนเร่ืองของรัฐบาลในแตละประเทศสมาชิกที่
จะตองพัฒนาประเทศ และพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดการกับปญหาสังคมในประเทศ
ของตน อาเซียนจะทําหนาที่ใหคําแนะนําและเชื่อมตอการพัฒนาของประเทศดังกลาวกับประเทศ
อ่ืน ๆ รวมทั้งรับความรวมมือจากประเทศหรือองคกรที่มีความชํานาญพิเ ศษภายนอก
ประชาคมอาเซียน หรือกลาวอีกอยางหน่ึง คือ อาเซียนทําใหประชาชนชาวไทยสามารถเติบโตและ
เชื่อมตอกับประชาคมและสามารถขยายเสนขอบฟาทางความคิดของตนไดอยางเปนรูปธรรมและ
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เปนระบบ โดยผานกรอบความรวมมือเพื่อพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอก
ภมูิภาค

ความรวมมือทางวัฒนธรรม  ซึ่งผูคนมักคิดวาเปนเร่ืองนามธรรม แทจริงแลวมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเกี่ยวของกับการสรางความรูสึกรวมกันของประชากรประมาณ 600 ลาน
คนในภูมิภาคน้ีอยางแทจริง ดวยเหตุน้ีในระยะหลายปที่ผานมา อาเซียนจึงทุมเทความพยายามใน
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีโดยเนนใหประชา
สังคม โดยเฉพาะเยาวชนอาเซียนซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดของภูมิภาคเขามามีสวน
รวม นอกจากน้ี อาเซียนยังมีความพยายามในการสรางอัตลักษณใหมรวมกันของภูมิภาค เชน การ
สรางเพลงประจําอาเซียน รวมถึงการดํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค หรือการทําให
อัตลักษณเกาที่มีอยูรวมกันในภูมิภาคใหมีลักษณะโดดเดนขึ้น เชน มหาภารตะ และรามายณะ
(รามเกียรต์ิ) ซึ่งเปนมหากาพยที่สามารถพบไดในทุกประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาทั้ง
สองสิ่งน้ันลวนเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคน้ีไดนําเขาจาก
นอกภูมิภาคทั้งสิ้น

ความยากลําบากของเสาสังคมวัฒนธรรมน้ีอีกประการหน่ึง คือ จะทําอยางไรให
ประชาชนตระหนักวาตนเปนสวนหน่ึงของประชาคม และทําอยางไรใหประชาชนทราบวาอาเซียน
มีความปรารถนาที่จะใหประชาชนในทุกระดับมีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารทางวัฒนธรรมอยาง
เขมขน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตผูคนในประเทศสมาชิกทั้งในดานวัตถุและภูมิปญญาทางสังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความจําเปนที่อาเซียนจะตองเรงกระบวนการของ
การบูรณาการประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ใหเขามาสู
กระแสหลักของการพัฒนาของอาเซียน โดยพยายามสงเสริมโครงการ เพื่อยกระดับของการพัฒนา
ใหใกลเคียงกับประเทศสมาชิกด้ังเดิมของอาเซียน

อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญเชนเดียวกันคือการยอมรับความจริงที่วา ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดภูมิภาคหน่ึงของโลก
เน่ืองจากเปนแหลงผานของอารยธรรมโบราณ ทั้งจากจีน อินเดีย อาหรับ และตะวันตกและยัง
ไดรับความเชื่อและคติทางศาสนาที่สําคัญของโลก เชน พุทธ ฮินดู คริสต อิสลาม เปนตนและ
ยังมีประสบการณและความทรงจําที่หลากหลายจากยุคแหงการลาอาณานิคม แตความหลากหลาย
น้ีมิควรถูกมองวาเปนอุปสรรคในการรวมมือ แตควรมองความหลากหลายวาเปนคุณลักษณะพิเศษ
ที่จะผลักดันใหภูมิภาคน้ีมีความมั่งคั่งในทางภูมิปญญา ดังในคําขวัญ ของสหประชาชาติที่ตองการ
ใหมนุษยชาติเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเอง เพราะเราเชื่อ
วา สังคมหรือประชาคมที่มีความหลากหลายมักเปนประชาคมที่มีพลวัตรและสามารถผลักดัน
นวัตกรรมทาง ความคิดไดอยางเต็มที่ อาเซียนจึงเปนตัวแบบของความพยายามที่จะสรางความ
รวมมือจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
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ความรวมมือในดานการคุมครองและสวัสดิการสังคมอาเซียนเปนอีกเวทีหน่ึงที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของไทย เพราะอาเซียนมีเจตนารมณในการ
สรางสรรคสังคมที่ดีงามในภูมิภาค ดังเห็นวาในป 2550 ที่ผานมา อาเซียนไดออก”ปฏิญญาเซบู”วา
ด ว ย ป ร ะ ช า ค ม ที่ เ อ้ื 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 น้ี มี
ความเอ้ืออาทรและการแบงปน โดยเฉพาะกับคนพิการ เด็กและสตรี และในปที่ผานมา อาเซียนได
เรียกรองใหทุกประเทศสมาชิกนําคนพิการเขาเปนสวนหน่ึงของกระแสหลักในการพัฒนา
ประเทศ ในหลายเวที ประเทศไทยไดเรียนรูนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีจากประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาค และในทางกลับกันประเทศตาง ๆไดทราบถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการสังคมจากประเทศไทย

ความรวมมือทางการศึกษาของอาเซียน เปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอการพัฒนามนุษย
และการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเทศไทยได รับทั้งประโยชนและเกียรติจาก
อา เซี ย น ก ล า วคือ ป ระ เท ศ ไ ท ย ไ ด รับ ป ระ โย ช นจา ก อง คก า ร รัฐม นตรีก า รศึก ษ า แห ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization:
SEAMEO) ซึ่งมีสํานักงานต้ังอยูในประเทศไทยและมีภารกิจในการสงเสริมความรวมมือในดาน
การฝกอบรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในภูมิภาค อาเซียนมีปรัชญาสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อสรางองคความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตใหกับประชาชนในอาเซียน
ซึ่งรวมทั้งคนไทย นอกจากน้ี ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนที่ ต้ังของสํานักงานเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งเปนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิก
อาเซียน 21 แหง โดยเนนความรวมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหทุนการศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยรวมกัน

ความรวมมือในดานแรงงานของอาเซียน แรงงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของทุกประเทศสมาชิก อาเซียนจึงไดพยายามผลักดันใหทุกประเทศสมาชิก
อาเซียนใหความสําคัญในดานแรงงาน โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในดานแรงงานอยาง
เต็มที่ความรวมมือในดานแรงงานของอาเซียนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับ
มาตรฐานฝมือแรงงานของอาเซียนใหสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับในนานาประเทศ
อาเซียนไดขอใหรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิกพัฒนาปรับปรุงสภาพความเปนอยูและความ
ปลอดภัยในการทํางานของผู ใชแรงงาน โดยเห็นวารัฐจะตองสงเสริมสวัสดิการและ
ใหความคุมครองที่เปนธรรมแกคนงาน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาแรงงานที่ตนประสบ นอกจากน้ัน อาเซียนยังมีกรอบนโยบายระดับภูมิภาคที่
ชัดเจนระหวางประเทศสมาชิกในการรวมมือดานแรงงานกับประเทศสําคัญอ่ืน ๆ ในภูมิภาค และ
กับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีการรับรองสิทธิแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน
อยางถูกตองเพื่อเปนมาตรการรองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในอนาคต
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ความรวมมือในดานสิ่งแวดลอม เปนอีกกาวของความสําเร็จของภูมิภาค ทั้งน้ีเพราะ
อาเซียนเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากมลภาวะเปนพิษทางดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง เชน
กรณีหมอกควันอันเกิดจากไฟปาในเกาะบอรเนียวของอินโดนีเซีย ซึ่งลอยมาปกคลุมพื้นที่ทาง
อากาศของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และภาคใตของไทย อันสงผลใหประชาชนเกิด
ปญหาทางสุขภาพ ในหลายกรณีไดนําไปสูโรคทางเดินหายใจ และยังมีผลกระทบตอ
การคมนาคมทางอากาศ ปญหาโลกรอน ซึ่งมีผลตอการดํารงชีพของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
เปนปญหาที่อาเซียนใหความสําคัญเชนกัน การที่อาเซียนพยายามรวมตัวกันจัดต้ังระบบเตือนภัย
เพื่อตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ลวนแตมีคุณประโยชนอยางมหาศาลตอประเทศ
สมาชิก การแลกเปลี่ยนความรูและผูเชียวชาญในสาขาตาง ๆ เพื่อประเมินสถานการณสิ่งแวดลอม
ข อ ง โ ล ก ยั ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ สํ า ห รั บ ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ที่ ยั ง ข า ด แ ค ล น ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
องคความรูในดานน้ี

อาเซียนกับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนมิติที่เร่ิมทวี
ความสําคัญ และสามารถตอยอดความรวมมือทางดานการศึกษาเน่ืองจากการศึกษาและเทคโนโลยี
ถือเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตสมัยใหม อาเซียนได
เรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมมือกันสงเสริมการวิจัยในสาขาที่สําคัญ เพื่อนําความรูไปใชในทาง
พาณิชยและอุตสาหกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และขอใหรัฐบาลในแตละ
ประเทศสมาชิกเรงเผยแพรการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประยุกต เพื่อที่ประชาชนใน
ระดับรากหญาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง

อาเซียนกันความรวมมือทางดานการปกปองภัยพิบัติ ภัยพิบัติสรางความสูญเสียที่
ตามมาคิดเปนมูลคามหาศาล ดังน้ัน รัฐบาลของประเทศสมาชิกจึงเห็นประโยชนในความรวมมือ
ทางดานการปกปองภัยพิบัติ โดยมีเปาหมายที่จะปองกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติให
เหลือนอยที่สุด ที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุดคือ การรวมตัวเปนองคกรระดับภูมิภาคที่มีชื่อ
เรียกวาคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการปองกันภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster
Management หรือ ACDM) ทําหนาที่ ดูแลปญหาและผลกระทบที่ เกิดจากภัยพิบั ติ
ในเขตภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี อาเซียนยังมีกรอบความรวมมือวาดวยการจัดการปองกันภัยพิบัติ
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency
Response) วาดวยการใหความชวยเหลือรวมกันในกรอบอาเซียน ซึ่งความรวมมือดังกลาวสงผลให
อาเซียนสามารถจัดต้ังศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม หรือเรียก
สั้นๆ วา อาฮาเซนเตอร (AHA Centre) ต้ังอยู ณ ประเทศอินโดนีเซีย ขึ้นมาได นอกจากน้ี อาเซียน
ไดเตรียมความพรอมอยางสม่ําเสมอ และไมดํารงอยูในความประมาทจึงไดจัดแผนฝกซอม
ปองกันภัยพิบัติฉุกเฉิน ระดับภูมิภาคอาเซียนประจําป (ARDEX)
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3. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ ASCC เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
3.1 ยุทธศาสตร

(ก) มีระบบการดําเนินงานคุมครองทางสังคมที่เขมแข็ง ที่เกี่ยวกับปญหา
ความยากจน การไดรับผลประโยชนในดานสุขภาพและไดรับความเทาเทียมกันจากผลพวงของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

(ข) สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต

(ค) สงเสริม Social Governance ที่สามารถจัดการผลกระทบที่ไดรับจาก
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน

3.2 แผนปฏิบัติการ
(ก) การสรางประชาคมแหงสังคมเอ้ืออาทร เพื่อใหมีดําเนินการในเร่ืองความ

ยากจน ความเสมอภาค และการพัฒนาคน ตามรายละเอียดดังน้ี
- เรงรัดการดําเนินงานเพื่อลดอัตราความยากจนตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(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 ทั้งน้ีโครงการจะจําแนก
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับประเทศ 2) ระดับภูมิภาคที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานใน
ระดับประเทศ ในรูปของการแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลขาวสารและความรู การจัดต้ังเครือขาย
ระดับภูมิภาค และโครงการรวมในระดับภูมิภาค และ 3) ระดับภูมิภาคในสวนที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง
กลไกหรือการจัดทํามาตรฐานในระดับภูมิภาค

(ข) สําหรับโครงการหรือกิจกรรมระดับประเทศ ประเทศสมาชิกจะตอง
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการของตนสําหรับดําเนินการในชวงป 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 รวมทั้งใหคําปรึกษาและประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ในระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวของ หรืออาจจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจ 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
คําจํากัดความเกณฑอายุของ “เยาวชน” สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ

แตกตางกัน ดังน้ี
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

ขยายอายุเยาวชนไปสูวัยแรงงาน ซึ่งหากจะดําเนินการใหสอดคลองกับพิมพเขียวของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแลว เยาวชนไทยนาจะอยูในสวนที่ออนดอยกวา เน่ืองจากในชวง 4 ป
ของวัยเยาวชน (18-21 ป) จะเปนชวงวัยของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะที่ชวงที่เหลืออีก 4 ป
(22-25 ป) หากเยาวชนไมศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเขาสูตลาดแรงงานทันที สวนใหญก็ไมมี
ความสามารถหรือมีทักษะในดานการประกอบการ เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษามิไดเอ้ื อตอการ
สรางสมประสบการณหรือเสริมทักษะดานการประกอบการใหกับเยาวชน

4.2  การศึกษาของเยาวชน
ประเทศไทยประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการกระจายกา รศึกษาใหแก

ประชาชน ดังจะเห็นไดจากสถิติของเด็กไทยที่ไดรับการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน และในระดับ
มัธยมศึกษาในแตละป ตัวอยางเชน สัดสวนของเด็กไทยที่ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อเทียบกับประชากรที่เปนเยาวชนทั้งหมดของประเทศน้ัน ถือวาดีมากเมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืน ๆ ในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย  นอกจากน้ี อัตราการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของเด็กไทย
ซึ่งอยูที่ประมาณ 1ใน 3 ของเยาวชนอายุ 18-21 ปใน พ.ศ. 2548 น้ัน ก็ยังดีกวาประเทศในกลุม
อาเซียน เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว และกัมพูชาอยูมาก สรุปไดวา ปญหาของประเทศ
ไทยไมไดอยูที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา แตอยูที่คุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่งจะมีผล
โดยตรงตอคุณภาพของบัณฑิตจบใหม และรวมถึงคุณภาพของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปเปน
คนทํางานหรือเขาสูตลาดแรงงาน เปนพลเมืองของสังคม และพอแมของเยาวชนในอนาคตดวย
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สรุปไดวาปญหาดานการศึกษาของไทยในสวนของการเตรียมความพรอมของเยาวชน
ใหมีทักษะการประกอบการมีดังน้ี

ก) ทักษะและความรูความเขาใจของเด็กไทยตอวิชาที่สําคัญ เชน คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรน้ัน อยูในระดับที่ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว

ข) ในปจจุบัน  สถาบันระดับอุดมศึกษามีเปนจํานวนมาก และสังคมไทยก็ให
ความสําคัญกับการศึกษาในระดับน้ีมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ตําแหนงงานโดยมากมักจะ
กําหนดใหผูสมัครจบการศึกษาในระดับน้ี รวมทั้งการที่เยาวชนไทยเขาเรียนตอในระดับน้ีมากขึ้น
กวาในอดีต แตอยางไรก็ตามคุณภาพของบัณฑิตไทยในปจจุบันน้ันนับวายังดอยกวาที่ควรจะเปน
ทักษะทางดานภาษา และทักษะในการวิเคราะหปญหา (analytical skills) ของเยาวชนไทยน้ัน เปน
ประเด็นที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุดในหมูผูประกอบการ

ค) คุณภาพของครูผูสอน
ง) การจัดหาแหลงเงินทุนใหแกนักเรียนที่ยากจนแตตองการเรียนตอ
จ) ปญหาคุณภาพของการเรียนการสอนในสถานอาชีวศึกษา
ฉ) หลักสูตรการสอนที่ไมทันตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไม

สงเสริมการเรียนรูทักษะสําหรับการดํารงชีวิต (life skills learning) เทาที่ควร
ช) การเปดโอกาสใหผูที่ตองออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือผูที่ไดรับการศึกษาขั้นตํ่า

ในวัยเยาว รวมทั้งผูที่ตองการเพิ่มพูนทักษะความรูของตัวเองหลังจากจบการศึกษาแลว สามารถ
กลับเขาเรียนไดอีก

ซ) ปญหาเร่ืองการอาชีวศึกษาซึ่งถือวาเปนทางเลือกอีกหน่ึงทางสําหรับเยาวชนที่
ตองการฝกฝนทักษะทางดานอาชีพโดยตรง และภาครัฐเปดโอกาสใหเยาวชนสามารถเขารับ
การศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาพรอม ๆ ไปกับการฝกงานจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและสงเสริมการ
เรียนรูดวยประสบการณจากการทํางานได ทําใหบัณฑิตที่จบจากสถานอาชีวศึกษาสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได อยางไรก็ตาม การอาชีวศึกษาในประเทศไทยน้ันยัง
ไมไดรับการสนับสนุนหรือความสนใจเทาที่ควร ทั้งน้ีเพราะสาเหตุหลัก ๆ 4 ประการ คือ (1)
หลักสูตรที่เสนอในสถาบันอาชีวศึกษาไมตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง
(2) อุปกรณการเรียนการสอนไมเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน หรือการสอนของครู (3) ทางเลือก
ของนักเรียนที่จบอาชีวะศึกษาไมคอยเปดกวางเหมือนนักเรียนที่เลือกเรียนสายสามัญ (4)
ภาพลักษณในทางลบของอาชีวะศึกษาในสายตาของสังคม

ดังน้ัน ปญหาเร่ืองคุณภาพและจํานวนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษานับวาเปนปจจัย
สําคัญที่บั่นทอนขีดความสามารถของไทย เน่ืองจาก นอกจากนักเรียนและครูผูสอนในสถาบัน
อาชีวศึกษาจะไมพึงพอใจกับคุณภาพของการเรียนรูในระดับน้ีแลว ผูประกอบการในภาคเอกชนยัง
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มีความเห็นดวยวา การอาชีวศึกษาของไทยน้ันไมสามารถผลิตแรงงานที่ตอบสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง

4.3  ปญหาแรงงานที่เกี่ยวของกับเยาวชน
เยาวชนไทยจํานวนมากเร่ิมตนทํางานต้ังแตอายุยังนอย ถึงแมกฎหมายจะหามเด็กอายุ

ตํ่าวา 15 ปทํางานก็ตาม การเร่ิมทํางานต้ังแตอายุยังนอยน้ี เทากับเปนการตัดโอกาสทางการศึกษา
ของเด็กไปดวย ขณะเดียวกัน สภาวะในตลาดแรงงานของไทยคอนขางสนับสนุนแรงงานนอก
ระบบ จากการสํารวจพบวา รอยละ 68 ของแรงงานไทยเปนแรงงานนอกระบบ (ผูทํางานที่ไมไดรับ
ความคุมครองหรือหลักประกันทางสังคม เน่ืองจากสภาพของงานที่เกี่ยวของ เชน งานอิสระ งาน
เหมาชวง งานระยะสั้นหรือตามฤดูกาล งานรับจางทั่วไปตามบานและธุรกิจขนาดเล็ก งานในภาค
เกษตรหรือประมง เปนตน) มีแรงงานไทยที่อยูในชวงอายุ 18-21 ปทั้งหมดจํานวน 1,500,500 คน
ซึ่งอยางนอย 2ใน 3 ของจํานวนน้ีเปนแรงงานนอกระบบ

ในขณะที่จํานวนเยาวชนไทยที่อยูในภาคเกษตรลดลง จํานวนเยาวชนที่เปนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี แรงงานในวัยน้ีโดยมากจะเปนแรงงานที่มีทักษะตํ่าถึงปาน
กลาง และประกอบอาชีพที่ไมจําเปนตองมีการศึกษาสูง ทําใหคาจางแรงงานในวัยน้ีโดยรวมจัดวา
อยูในขั้นตํ่าเชนเดียวกัน (การสํารวจพบวา รอยละ 18-38 ของแรงงานที่เปนเยาวชนน้ีไดรับคาจางที่
นอยกวาอัตราแรงงานขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด)

หลังจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ซึ่งสงผลใหมีการปดกิจการเปนจํานวน
มาก ผูประกอบการของไทยก็หันมาเขมงวดมากขึ้นตอการจางงานแบบถาวร และการให
หลักประกันที่เหมาะสมตอลูกจาง ทําใหแรงงานไทยโดยรวมไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะแรงงานที่
เปนเยาวชน ในอดีตน้ัน ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความตองการแรงงานจากชนบทคอนขางสูง เพราะ
การผลิตของไทยเปนการผลิตที่อาศัยแรงงานเปนหลัก ทวาในปจจุบันน้ี สภาพเศรษฐกิจของโลกได
เปลี่ยนไปอยางมาก ซึ่งสวนหน่ึงมีผลมาจากการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี ทําใหวิถีชีวิตและการ
ทํางานของคนในปจจุบัน รวมทั้งการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปดวย เศรษฐกิจกาวเขาสู
การเปนเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) มากขึ้น ทําใหมีการคาดหมายวา ความ
ตองการแรงงานที่มีทักษะตํ่าในอนาคตน้ันจะลดลงตามไปดวย ประเทศไทยเองน้ัน จากที่เคยเปน
ประเทศซึ่งไดเปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเพราะอัตราคาจาง
แรงงานตํ่า ในปจจุบันน้ีก็ตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีแรงงานถูกกวา เชน จีน ทํา
ใหรัฐบาลไทยตองหันมาสงเสริมการเพิ่มคุณคาของผลผลิตมากขึ้น แทนที่จะพึ่งการผลิตสินคาซึ่ง
อาศัยแรงงานสูงเพียงอยางเดียว ดังน้ัน ทักษะของแรงงานไทยจึงนับวาสําคัญมากตอการ
เจริญเติบโตของประเทศในอนาคต การที่ระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะ
สูง ตอบสนองความตองการของตลาด ดังที่ระบุไวขางตนแลวน้ัน จึงนับวาเปนอุปสรรคสําคัญ
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ประการหน่ึงของการพัฒนาขีดความสามารถของไทยสําหรับการแขงขันในระบบเศรษฐกิจโลกที่
นับวันก็จะเขมขนขึ้น

การที่เยาวชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ (access
to credit) ไดน้ัน ก็เปนอุปสรรคหน่ึงที่ทําใหเยาวชนที่มีทักษะทางดานธุรกิจและตองการมีกิจการ
ของตนเอง ไมสามารถทําเชนน้ันได เยาวชนน้ันตองเผชิญกับความเสี่ยงในการตกงานมากกวา
ผูใหญทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่เศรษฐกิจหดตัว

4.4 แผนปฏิบัติการในนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยแผนดังกลาวมีเปาประสงคการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในชวงป 2555 – 2559 คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข
และสรางสรรค สาระสําคัญของแผนฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังน้ี

สวนที่ 1 สถานการณและแนวความคิดดานเด็กและเยาวชน
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบดวย

ก) วิสัยทัศน : เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และ
สรางสรรค

ข) พันธกิจ :
1) พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปญญา อารมณ สังคม
และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เสริมพลังภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีประสิทธิภาพ
ค) เปาประสงคของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปญญา
อารมณ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
2) เพื่อใหภาคีเครือขายทุกภาคสวนและทุกระดับเปนพลังที่
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
ยุทธศาสตรที่ 2 การคุมครองและพัฒนาเด็กที่ตองไดรับการ

คุมครองเปนพิเศษ และเด็กพิเศษ (special child) มี 6 มาตรการ และมีมาตรการเฉพาะกลุม 4 กลุม
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของภาคี

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. 2555-
2559ในสวนที่เกี่ยวกับทักษะการประกอบการ ซึ่งอยูในยุทธศาสตรที่ 1การสรางภูมิคุมกันในการ
ดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน มาตรการที่ 2 มาตรการการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในภาพรวม
2.4 เตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยสงเสริมการตอยอด
ทางการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมรวมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเนน
พัฒนาทักษะดานภาษา และการเตรียมตัวสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดตัวชี้วัดของ
มาตรการน้ีไว 2 ขอ ไดแก 1) มีหลักสูตรที่สอดคลองกับการเตรียมความพรอมสําหรับการเปน
ประชาคมอาเซียน และ 2) เด็กและเยาวชนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงานอาเซียน (ทักษะในการ
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ดําเนินชีวิตในตลาดแรงงาน) และมีหนวยงานเจาภาพหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน



บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาในเร่ืองแผนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
สวนของเสาหลักที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) และแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ
ศึกษาแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 2) เพ่ือเสนอแนะผลักดันให
เปนแผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนใหสอดคลองกับแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเพ่ือผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการพัฒนา
เยาวชน ตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 ใหสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
พิมพเขียวของการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดดังน้ี
4.1  สรุปผลการศึกษา

4.1.1 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC)

ก)  แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปรียบเสมือนการ
ชดเชยผลกระทบของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเร่ิมตนที่
ดี จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีบทบาทที่ เปนจริง เห็นผลที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะดาน
อัตลักษณอาเซียนที่จะเปนการสรางรากฐานความสัมพันธของภูมิภาคที่นําไปสูการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งมิใชเปนเพียงการรวมตัวกันของภาคธุรกิจที่ดําเนินอยูภายใตเขตการคาเสรี
ของอาเซียนอยูแลว การรวมตัวบนพ้ืนฐานของความเขาใจเปนเร่ืองที่สําคัญย่ิงตอประชาคมอาเซียน
ในทางปฏิบัติ  มิใชเฉพาะในนาม

ข)  การสรางอัตลักษณอาเซียนดวยการเขียนความเปนมารวมกันดวยการอางถึง
รากยอนหลังในอดีตอาจจะไมสงผลในทางปฏิบัติ เพราะจะตองสรางจากความรูสึกรวมในปจจุบัน
มากกวา โดยอัตลักษณน้ีควรอยูบนความแตกตางหลากหลายในมิติตาง ๆ ของภูมิภาค

ค)  แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขาดการเปดโอกาสให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการที่จะทําใหความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน
เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนรากฐานของประชาชนที่จะมีความเอ้ืออาทรตอกันได

Deleted: ๒



ง)  สิ่งทาทายอาเซียนซึ่งเปนอุปสรรคตอความรวมมือไปสูการเปนประชาคม
อาเซียน ไดแก

(1) ระบบการปกครอง ซึ่งแตละประเทศยังมีปญหาเร่ืองความเปน
ประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน กลไกประชาธิปไตยในกรอบของอาเซียน รวมถึงกลไกในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชนก็ยังไมมี

(2) ความขัดแยงทางดานการเมือง-ความมั่นคง ในแผนงานเขียนไววา
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนจะอยูอยางสันติ ไมขัดแยง แตขอเท็จจริง ไทยกับประเทศ
เพ่ือนบาน 4 ประเทศไมไดมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไทยมีกรณีพิพาทเร่ือง ปราสาทพระวิหารกับ
กัมพูชา รวมถึงปญหาเขตแดนกับลาว กับพมา กับมาเลเซีย คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนตางไม
ไววางใจตอกัน ตางมองวาประเทศเพ่ือนบานเปนศัตรู ดังน้ันเมื่อคิดแบบน้ีกับประเทศเพ่ือนบาน
ประชาคมอาเซียนก็ไมมีทางเกิดขึ้น

(3) ความแตกตางของระบบการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เชื้อชาติ
ศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียนแตกตางกัน แมอาจมองวา มีความหลากหลาย แตก็เปนอุปสรรค
ใหอาเซียนไมสามารถสราง อัตลักษณรวมขึ้นมาได

(4) กลไกอาเซียน ตองเปนประชาคมของประชาชนอาเซียน ไมใชของ
กระทรวงการตางประเทศของอาเซียน ปจจุบันเร่ืองของอาเซียนยังเปนเร่ืองของขาราชการ
ประชาชนมีความรูเร่ืองอาเซียนและ ความผูกพันกับอาเซียนนอยมาก

(5) กฎบัตรอาเซียนมุงสรางประโยชนใหแกประชาชนอาเซียนเปนสําคัญ
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพราะวาประชาชนอาเซียนเปนพลังขับเคล่ือนที่สําคัญที่สุดของ
กฎบัตรน้ี โดยมุงเสริมสรางประชาคมอาเซียนใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558 โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามเปาหมายตาง ๆ อยางเรงดวน เมื่อประชาคมอาเซียน
ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก ในดานการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เปนปกแผน
ขึ้นในอีก 5 ปขางหนา โดยอาเซียนจะเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางการเมือง ที่มีคานิยมรวมกัน มี
การแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี มีความรวมมือทางเศรษฐกิจ เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่
ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจและมีขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ เปนสังคมที่
ประชาชนแบงปนและเอ้ืออาทร โดยปญหาตาง ๆ ที่คุกคามความมั่นคงของประชาชนจะไดรับการ
เอาใจใสดูแล ไมวาเปนเร่ืองคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคม การศึกษา การลดความยากจน การ
พัฒนาอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอม อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด
ฯลฯ กฎบัตรอาเซียนไดมีการจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้นเปนคร้ังแรก ที่จะมุงสงเสริม
(Promotion) และคุมครอง (Protection) สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน



นอกจากน้ีกฎบัตรอาเซียนมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญกับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต และยังใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลัง
ประชาชนและความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน และใหความสําคัญตอเอกภาพในความ
หลากหลายที่ประชาชนอาเซียนมีอยู ทั้งในดานวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกตางกัน โดยกฎ
บัตรจะเนนคุณคารวมกัน ซึ่งจะทําใหประชาชนอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุข และเคารพในความ
แตกตางซึ่งกันและกัน กฎบัตรอาเซียน มุงมั่นอยางแนวแนที่จะสงเสริมใหการพัฒนาอยางย่ังยืน
กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยใหความสําคัญกับความเปนอยู
การดํารงชีวิตและสวัสดิการ ของประชาชนเปนหัวใจของกระบวนการจัดต้ังประชาคมอาเซียน กฎ
บัตรอาเซียนกําหนดใหมีมูลนิธิอาเซียน ซึ่งมีหนาที่ที่สงเสริมความสํานึกเกี่ยวกับ อัตลักษณ
อาเซียนในหมูประชาชนใหมากขึ้น การมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดระหวางประชาชนดวยกันเอง
ตลอดจนความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ ประชาสังคม กลุมวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ
ในอาเซียน กฎบัตรอาเซียนไดสงเสริมอัตลักษณรวมกัน และความรูสึกเปนสวนหน่ึงในหมู
ประชาชนอาเซียน ที่จะรวมทํางาน มุงสูเปาหมายเดียวกัน และมีคานิยมรวมกัน ขณะน้ีอาเซียนไดมี
คําขวัญรวมกันคือ “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” (One Vision One Identity One
Community) และยังมีวันอาเซียน คือ 8 สิงหาคมของทุกป ดวงตราอาเซียน ตลอดจนยังมีเพลง
ประจําอาเซียน (ซึ่งคนไทยเปนผูชนะการประกวดจากผูเขาแขงขันทั้งอาเซียน 99 เพลง)

อยางไรก็ตาม ลักษณะการสรางการรับรูและความเขาใจตออาเซียนน้ีเปนงาน
ยากลําบากอีกงานหน่ึง เพราะจะมีลักษณะของงานที่เปนไปเพ่ือสราง "จิตสํานึก" (Awareness) ของ
คนในชาติตออาเซียน และชนในชาติตอชนชาติอาเซียนอ่ืนดวยกัน จิตสํานึกเปนเร่ืองคอนขางเปน
นามธรรม จะสรางจะหลอหลอมใหเกิดขึ้นตองใชเวลาไมนอยเลย มีความจําเปนสําหรับแผนงานที่
กําหนดขึ้นจะตองวางกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการตอจากน้ีไป เปนลักษณะงานที่เนนหนักใน
การใหขอมูล ใหความรู ใหความเขาใจ จัดสรรกระบวนการสรางสรรคทัศนคติที่ดีตอองคการ
อาเซียนตองานของอาเซียน และตอประเทศชาติและประชาชนในอาเซียนดวยกันเอง จะตองทําให
งานและกิจกรรมเปนเร่ืองของประชาชนตอประชาชน ตองแพรกระจายความรูความเขาใจตอ
อาเซียนใหกวางขวางในหลายรูปแบบของ กิจกรรมตาง ๆ ควรขยายเครือขายออกไปอยาง
กวางขวาง สามารถดึงประชาชนเขามารวมเปนพลังผลักดันเปนภาคของประชาสังคมเอง นําไปสู
การเปนชุมชนอาเซียนอยางย่ังยืนตอไป และที่สําคัญ งานในลักษณะน้ีจะตองไปใหถึง-เขาใหถึง
ระดับรากหญา จะตองดึงประชาชนเขามามีสวนในการขับเคล่ือนชุมชนของอาเซียน ใหเปน
แบบอยางของนานาสมาชิกประเทศอ่ืนของอาเซียน สรางขบวนการทางสังคม (Social movement)
ที่มีฐานหลักไปจากประชาชน ดึงเอาหลักการดังประกาศไวในธรรมนูญของอาเซียน "ที่มีประชาชน



เปนศูนยกลาง" ใหเกิดขึ้นใหได
4.1.2 การเตรียมความพรอมของเยาวชนไทย

ปญหาสังคมที่สงผลกระทบตอเยาวชนไทยในปจจุบันน้ันแตกตางไปจากปญหา
ในอดีต ทําใหนโยบายเดิม ๆ ไมสามารถบรรเทาความรุนแรงหรือแกไขปญหาที่เปล่ียนไปได
ยกตัวอยางเชน ปจจุบันน้ี เยาวชนมีเพศสัมพันธกันเร็วขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือการต้ังครรภในวัยรุน
สตรี รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวีในหมูเยาวชนที่มีเพศสัมพันธโดยมิไดปองกันก็สูงขึ้นดวย และใน
ภาวะที่สังคมเต็มไปดวยทางเลือกทั้งที่เปนประโยชนและเปนโทษเชนในปจจุบันน้ี เยาวชนไทย
จํานวนมากหันมาประกอบพฤติกรรมที่เพ่ิมความเสี่ยงตอสุขภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการสูบบุหร่ี
การเสพสุราและของมึนเมา หรือการทานอาหารที่ไมเปนประโยชนตอรางกายเปนประจํา  รวมทั้งมี
เยาวชนหลายตอหลายคนที่หลงใหลไดปล้ืมกับวัตถุตาง ๆ จนสามารถที่จะทําอะไรไดหลาย ๆ อยาง
เพ่ือใหไดมาซึ่งวัตถุน้ัน แมวาจะตองนํารางกายเขาแลกก็ตาม ในขณะที่เยาวชนตองเผชิญกับความ
เสี่ยงมากมายภายใตสภาวะของสังคมในปจจุบัน สถาบันครอบครัวซึ่งเคยเปนเกราะปองกันอันดีย่ิง
ของเยาวชนในอดีตกลับออนแอลงมาก รวมทั้งสถาบันของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลนโยบายที่
เกี่ยวกับเยาวชนดวย

อยางไรก็ตาม กิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการใหตอบตัวชี้วัดในเร่ืองน้ียังไมชัดเจน เปน
แตเพียงการนําเอากิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการอยูเปนงานประจําปกติเขามาบรรจุไวในแผน ซึ่งก็
จะเขาลักษณะการรวมแผนมากกวาการวางแผนใหสอดรับกับมาตรการ ตัวชี้วัด และทําใหไมนาจะ
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดได

สาเหตุหลักที่ทําใหนโยบายเยาวชนที่ผานมาน้ันไมไดผลดีเทาที่ควรมาจากปจจัยหลัก 3
ประการ ไดแก

ก) การขาดการประสานงานที่ดีระหวางนโยบายแตละนโยบาย และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ข) การที่เยาวชนโดยมากยังไมไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการวางหรือดําเนินนโยบาย

น้ัน 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



จัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหเทากัน คือ ระหวาง 18-35 ป เพ่ือการพัฒนา
กลุมเปาหมายใหสอดคลองกับแผนตามชวงวัยที่กําหนดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันทุกประเทศ
รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนการพัฒนาระหวางประเทศดวย

ข) การขยายโอกาสแกเยาวชนอยางทั่วถึง ไมวาจะเปน การพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา หรือบริการสาธารณสุข เพ่ือใหสามารถใชโอกาสน้ัน ๆ ในการสรางสมทักษะที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต และสงเสริมสุขอนามัยของตนเองใหสมบูรณ สามารถเปนกําลังที่สําคัญของชาติได
ในภายหลัง รวมถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการคิดและการตัดสินใจ เพ่ือใหเยาวชน
สามารถใชวิจารณญาณของตนเองในการเลือกสรรสิ่งดี ๆ ใหแกชีวิตได ดวยการใหความรูแก
เยาวชนในเร่ืองตาง ๆ ที่สําคัญตอพวกเขา และสงเสริมทักษะในการวิเคราะหปญหา หรือ
สถานการณรอบตัว

ค) รัฐจําเปนที่จะตองมียุทธศาตรในการพัฒนาแรงงานเยาวชน ทั้งในระดับ
เศรษฐกิจจุลภาคและมหภาค

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ก) ควรจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมและบูรณาการการทํางานระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือมองปญหารวมกันใน
ภาพรวมและจัดทํากิจกรรม/โครงการเพ่ือดําเนินงานแบบองครวมใหสอดคลองกับความตองการ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานอยางแทจริง

ข) รัฐควรจะออกแบบหลักสูตรการศึกษาใหสนับสนุนการฝกฝนทักษะและ
เพ่ิมพูนประสบการณในการทํางานระหวางที่กําลังศึกษามากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหแรงงาน
เยาวชนที่มีทักษะตํ่า ไดเขารับการอบรมฝกฝนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการทํางานของตน

ค) การพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานไดนับเปนเร่ืองที่สําคัญย่ิงทั้งตอการขยายโอกาสในการทํางานเพ่ือสรางรายไดใหแก
ตนเองและครอบครัวของเยาวชนไทย และตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม ดังน้ัน รัฐจึงควรที่
จะพัฒนาโรงเรียนใหเปนมากกวาสถานศึกษา แตเปนกลไกสําคัญของรัฐในการสงเสริมพัฒนา
ความรูและทักษะของเยาวชนผานการเรียนการสอน เพ่ือใหเยาวชนของไทยน้ันมีคุณสมบัติที่
สอดคลองกับความตองการของระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป และมีทักษะในการคิด การวิเคราะห
ปญหาที่ทําใหเขาสามารถเติบโตเปนพลเมืองดีของสังคมไดในอนาคต และรัฐควรขยายทางเลือกใน
การศึกษาใหตอบสนองความตองการของเยาวชนใหมากขึ้นดวย

ง) ผลักดันใหเกิดนโยบายและยุทธศาสตรในเร่ืองการพัฒนาเยาวชนเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของ



เร่ืองน้ีไวโดยเฉพาะ
จ) การสราง "จิตสํานึก" (Awareness) ของคนในชาติตออาเซียน และชนในชาติ

ตอชนชาติอาเซียนอ่ืนดวยกัน ดวยการเรียนรูวัฒนธรรม/ภาษา ของประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค
นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ เน่ืองจากจะทําใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและวิถีการดํารงชีพขอ ง
คนในภูมิภาค



ง

บทสรุปผูบริหาร

การศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพรอมเยาวชนไทยสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” เปนการศึกษาการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในสวนของเสาหลักที่ 3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) และ
แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนงานการ
จัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ เพื่อเสนอแนะผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาเยาวชนใหสอดคลองกับแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี
ขอบเขตการศึกษาจากแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางประชาคมอาเซียน และนโยบายและแผนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยคาดวาจะไดรับประโยชนในการใชเปนแนวทางในงานดานการ
พัฒนาเยาวชน และเพื่อประกอบการเสนอแนะผลักดันใหเปนแผนปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนที่
สอดคลองกับแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ในการศึกษา ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเร่ือง ก) การกําหนดเกณฑอายุ
ของเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนในแผนปฏิบัติการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ใหเทากัน คือ ระหวาง 18-35 ป เพื่อการพัฒนากลุมเปาหมายใหสอดคลองกับแผนตามชวงวัยที่
กําหนดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันทุกประเทศ รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนการพัฒนาระหวาง
ประเทศดวย ข) การขยายโอกาสแกเยาวชนอยางทั่วถึงในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา หรือ
บริการสาธารณสุข เพื่อสรางสมทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
คิดวิเคราะหและการ ค) การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาแรงงานเยาวชน ทั้งในระดับเศรษฐกิจ
จุลภาคและมหภาค โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานในเร่ือง ก) การจัดทําแผนปฏิบัติการโดย
การมีสวนรวมและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อมองปญหารวมกันในภาพรวมและจัดทํากิจกรรม/โครงการเพื่อดําเนินงาน
แบบองครวมใหสอดคลองกับความตองการบุคลากรที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานอยางแทจริง
ข) การออกแบบหลักสูตรการศึกษาใหสนับสนุนการฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนประสบการณในการ
ทํางานระหวางที่กําลังศึกษามากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหแรงงานเยาวชนที่มีทักษะตํ่า ไดเขารับการ
อบรมฝกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางานของตน ค) การพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยให

Deleted: ๒

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๙

Deleted: ๒

Deleted: ๕

Deleted: ๕

Deleted: ๐

Deleted: ๒



จ

สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได ง ) การผลักดันใหเกิดนโยบายและ
ยุทธศาสตรในเร่ืองการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของเร่ืองนี้ไวโดยเฉพาะ และ จ) การสราง
"จิตสํานึก" (Awareness) ของคนในชาติตออาเซียน และชนในชาติตอชนชาติอาเซียนอ่ืนดวยกัน
ดวยการเรียนรูวัฒนธรรม/ภาษา ของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ
เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตและวิถีการดํารงชีพของคนในภูมิภาค
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