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ยัง MOVES
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลือ่นสังคม
จัดพิมพ์โดย 
โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน

ด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

๔๐๙ ชั้น ๒ ซอยประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ทีป่รึกษา
วันชัย บุญประชา 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

วีรพงษ์ เกรียงสินยศ 

มูลนิธิสุขภาพไทย

เชษฐา มั่นคง 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

สุภาวดี เพชรรัตน์ 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เข็มพร วิรุณราพันธ์ 

มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

เนตรดาว ยั่งยุบล 

นักวิชาการอิสระ

กอบกาญจน์ ตระกูลวารี 

สหทัยมูลนิธิ

บุบผาทิพย์ แช่มนิล 

กลุ่มรักษ์เขาชะเมา

ลาวรรณ วิชัยเลิศ 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

บรรณาธิการ
รัชดา ธราภาค

เรียบเรียง
รัชดา ธราภาค

วาสนา เดชวาร

สินีพร มฤคพิทักษ์

ข้อมูล
พีระพล เวียงค�า

โสภิดา วีระกุลเทวัญ

กษมา สัตยานุรักษ์

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง

ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

ศิววงศ์ สุขทวี 

วิภาวดี พันธ์ยางน้อย

จิตราภรณ์ วนัสพงศ์

ศุภชัย ไตรไทยธีระ 

เบญจมาศ เป็งเรือน

ศิลปกรรม
ศิรดา สื่อไพศาล

โรงพิมพ์ 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์

๔๕/๑๔ หมู่ ๔ ถ.บางกรวย-จงถนอม 

ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐
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ค�าน�า

การด�าเนนิงานด้านเดก็และเยาวชนท่ีผ่านมายังเป็นลักษณะ

ต่างคนต่างท�า ลงลึก เชี่ยวชาญในประเด็นของตนเอง เน้นการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิขึน้ เป็นงานเชงิรบั การแก้ไขปัญหาทีผ่่านมา

ขาดการมองถงึสาเหตรุากเหง้าของปัญหา ทีม่าจากทศันคต ิความคิด

ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่กดทับเด็กผ่านสถาบันในสังคม ท้ังสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อ สถาบันทางการเมือง ฯลฯ 

ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  นอกจากนั้น

การหลอมรวมในการขับเคล่ือนประเด็นด้านเด็กและเยาวชน และ

ประเด็นร่วมทางสังคมยังไม่มีพลังเท่าที่ควร ในขณะที่สถานการณ์

ด้านเด็กและเยาวชนมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  ถ้าการด�าเนิน

งานอยู่ในรูปแบบเดิมๆ จะท�าให้ไม่สามารถน�ามาสู่การแก้ไขปัญหา

ได้ทันสถานการณ์ ในทางตรงข้ามปัญหาต่างๆ นับวันจะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิดวงประทีป สหทัยมูลนิธิ 

มูลนธิหิญงิชายก้าวไกล มูลนธิสิขุภาพไทย มูลนธิเิครือข่ายครอบครัว  

สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงมี

แนวคดิในการพฒันาพืน้ท่ีกลาง (Multi-sectoral Platform)  ท่ีประกอบ
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ด้ายองค์กรทีท่�างานด้านเด็กและเยาวชน องค์กรเยาวชน (Youth-led 

organization)  นักวิชาการ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลก

เปลี่ยน ศึกษา และหาข้อสรุป ในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน

ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์ท้ังในและนอกประเทศ ก่อให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาทีร่ากเหง้าและในระดับโครงสร้าง  จงึได้ร่วมกันจดัท�าโครงการ

พัฒนากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชน

เพือ่เสริมพลังการเปล่ียนแปลงสูส่งัคมสขุภาวะ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ

จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โดยมีวัตถปุระสงค์ เพือ่พฒันากลไกและกระบวนการท�างาน

ด้านเด็กและเยาวชนในเชงิบูรณาการทีป่ระกอบหลายภาคส่วน น�ามา

สู่การน�าเสนอแนวทางยทุธศาสตร์ต่อกลุม่ องค์กร หน่วยงานทีท่�างาน

ด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงภาครฐัและภาคเอกชน  รวมท้ังเชือ่มโยง 

หลอมรวม เครือข่ายในการขบัเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชน โดยมี

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

๑. พฒันากลไกการท�างานร่วมกัน เช่น การประชมุท่ีปรึกษา 

    ประชุมคณะท�างานที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน

๒. รายงานศึกษา ที่เกี่ยวกับรากเหง้าปัญหา 

    การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 

๓. เวทีวิชาการ  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเด็ก

    และเยาวชน

๔. จัดท�าสื่อและองค์ความรู้

๕. เวทีสาธารณะ เพื่อน�าเสนอแนวทางการท�างาน

    ด้านเด็กและเยาวชนทัง้ในระดับปฏิบัตแิละระดับนโยบาย

การด�าเนนิงานของโครงการฯ  ไม่จ�ากัดเฉพาะองค์กรทีก่ล่าว

มาข้างต้นเท่านัน้ แต่ท�างานร่วมกับเครือข่ายข่ายท่ัวประเทศ ซึง่ถอืได้

ว่าเป็นการเร่ิมต้นท่ีส�าคัญในการท�างานด้านเด็กและเยาวชนท่ีมุ่งเน้น

แก้ไขปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า อันจะน�ามาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ความคิด (mindset) ของคน องค์กรท่ีท�างานด้านเด็กและเยาวชนทุก

ภาคส่วน และให้ความส�าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง  
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สารบัญ

ค�าน�า

สถานการณ์เยาวชนไทย

“ก้าวทันพลวัต” 
กับดักนโยบายด้านเด็กและเยาวชน

“เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” 
ส่องกระบวนทัศน์พัฒนาสภาเด็กฯ

“สภานักเรียน”
ระบบการศึกษากับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

“เด็กเอ๋ยเด็กดี” ยุค ๔.o

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ 

“ปีกเยาวชน” พรรคการเมือง

เยาวชนไทยใน

“การเมืองทางตรง”

กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่

นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

คนรุ่นใหม่ในวิถี

“เกษตรอินทรีย์”

พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับ

เยาวชน LGBT

นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน?

เยาวชนมีส่วนร่วมแท้จริง
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สถานการณ์เยาวชนไทย
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พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ที่พึงปรารถนา ถูกพูดถึงอยู่เสมอ

ว่าควรจะมีคุณสมบัตใินการเป็นผูมี้ความรอบรู้ สามารถปรับตวัอย่าง

เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของโลก มีการคดิอย่างเป็น

เหตผุล กล้าตดัสนิใจ รวมทัง้มีการรเิร่ิมและมีส่วนร่วมในการลงมือท�า

ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ดังนั้น ในนโยบายและ

กิจกรรมต่างๆ เราจึงได้เห็นการน�าอุดมคติเหล่านี้ไปก�าหนดเป็นเป้า

หมายอยู่เสมอ กระนั้น ในสายตาของหลายคน ยังอดห่วงกังวลไม่ได้

ว่าเด็กและเยาวชนไทยอาจไม่เดินไปในทิศทางที่มุ่งหวัง 

อะไรคืออุปสรรคและทางออกส�าหรับการส่งเสริมเยาวชน 

เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่จะขับเคล่ือนสังคมไทยต่อไปใน

วันข้างหน้า?

โครงการพฒันากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นงานด้าน

เด็กและเยาวชน เพือ่เสรมิสร้างพลงัการเปลีย่นแปลงสูสั่งคมสขุภาวะ 

ส�ารวจสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน ๑๐ ประเด็น เพื่อต้องการ

เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ท้ังวิธีคิด นโยบาย กฎกติกา ตลอดจน

กระบวนการเคล่ือนไหวทีแ่สดงถงึการมีส่วนร่วมทางสงัคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง พบว่า แม้สังคมไทยมีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา

เยาวชนอย่างหลากหลาย กระนั้น “หลุมพราง” อยู่ที่ทัศนคติซึ่งหยั่ง

รากลึกนับจากอดีต และส่งผลถึงปัจจุบัน ท�าให้ความตั้งใจดีไม่อาจ

บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน พบว่ามีหลายกิจกรรมท่ีพิสูจน์ถึงศักยภาพ 

ความสามารถ และพลงัสร้างสรรค์ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพฒันา

สังคม ทว่า ด้วยกรอบจ�ากัดด้านมุมมอง ส่งผลให้การแสดงศักยภาพ

และความสามารถของเยาวชนในหลายกรณีถูกตัดสินตีตราว่าไม่

เหมาะสม ท้าทาย ไปจนถึงเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสังคม เยาวชนจ�านวนหนึ่งจึงต้องเผชิญกับการลงโทษ

เอาผิด ส่วนสังคมไทยสูญเสียโอกาสที่จะเก็บรับประโยชน์อันพึงมีพึง

ได้จากความมุ่งมั่นและสมรรถนะของพลเมืองรุ่นใหม่ 

บทความท้ัง ๑๐ เร่ือง มีความเป็นเอกเทศ สามารถเลือก

อ่านตามความสนใจ แต่ละเร่ืองเป็นการรายงานปมปัญหา และสาเหตุ

ความเป็นมา เพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะทางออกในแต่ละบทความ 

หนังสือจัดวางเนื้อหาโดยเร่ิมจากนโยบายและภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

เยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ติดตามด้วยบทความที่ว่าด้วยสาเหตุ

จากรากฐานทางวฒันธรรมความคิดของสงัคมไทยท่ีปิดก้ันการด�าเนนิ

งานไม่ให้บรรลุถึงเป้าหมาย จากนั้นจึงน�าเสนอบทความท่ีแสดงถึง

ความสามารถสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายและยุทธศาสตร์ส�าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ

เอกชน และหวังให้น�าไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มี

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างแท้จริง 
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บทความทั้ง ๑๐ กรณีศึกษา มีการวางล�าดับ ดังนี้

ก้าวทันพลวัต: กับดักนโยบายด้านเด็กและเยาวชน

“เด็กน�า ผูใ้หญ่หนนุ” ส่องกระบวนทศัน์พฒันาสภาเด็กฯ 

“สภานักเรียน” ระบบการศึกษากับวัฒนธรรมการ

มีส่วนร่วม

“เด็กเอ๋ยเด็กดี” ยุค ๔.o 

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชน” 

พรรคการเมือง

เยาวชนไทยใน “การเมืองทางตรง”

กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรม

สร้างสรรค์สังคม

คนรุ่นใหม่ในวิถี “เกษตรอินทรีย์”

พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเยาวชน LGBT

นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน? เยาวชนมีส่วนร่วมแท้จริง

รัฐไทยกับภารกิจ “พัฒนาเยาวชน”
บทความ “ก้าวทันพลวัต” กับดักนโยบายด้านเด็กและ

เยาวชน น�าเสนอการด�าเนนิงานด้านเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

พิจารณาควบคู่กับพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตาม

ล�าดับเวลานับตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๖) จนถึงแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยใช้

แผนดังกล่าวเพื่อสะท้อนการด�าเนินงานและมุมมองของภาครัฐ รวม

ทัง้บริบทแวดล้อมซึง่มีส่วนก�าหนดทิศทางการพฒันางานด้านเด็กและ

เยาวชนของไทยอกีทางหนึง่ ท�าให้ได้พบว่า งานด้านเด็กและเยาวชน

ของไทยเร่ิมต้นจากแนวคิดในการพฒันาคนเป็นก�าลงัพฒันาประเทศ 

สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันคือกิจกรรมนักศึกษา ท่ามกลางบริบท

ในการเผชิญหน้าของอุดมการณ์เสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค

ทั่วโลกโดยมีสองขั้วมหาอ�านาจให้การสนับสนุน

การด�าเนินงานของหน่วยงานมีอันต้องหยุดชะงักเป็นระยะ

เนือ่งจากเหตกุารณ์ทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงภายในรัฐบาล 

บางจังหวะเวลามีความก้าวหน้าท่ีส�าคัญ อาทิ การประกาศใช้แผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองคร้ังใหญ่โดยมีนักศึกษาปัญญาชนเป็นแกน

น�า และการท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยการผลักดันจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี

ท�างานด้านเด็กและเยาวชน อีกช่วงเวลาที่

ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ ได้แก่ การบังคับ

ใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ส่งผลให้

ในเวลาต่อมา รัฐบาลไทยมีการบังคับ

ใช้กฎหมายหลายฉบับเพือ่ส่งเสริมเด็ก

และเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่า

เทียม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จัดท�าขึ้นใน

รัฐบาลที่น�าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

๑๐)
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นายกรัฐมนตรี พร้อมการบงัคับใช้รัฐธรรมนญู พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่รับรอง

สทิธิประชาชนและเยาวชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนญูฉบับก่อนหน้า ทว่า 

สิง่ท่ีเกิดข้ึนคือการควบคุมสงัคมโดยกองทพั นกัศึกษาจ�านวนหนึง่ถกู

ข่มขูค่กุคาม บางคนถกูจบักุมด�าเนนิคดี เนือ่งจากมีพฤตกิรรมท่ีถกู

พจิารณาว่าเป็นการต่อต้านรฐับาล

จากการประมวลผลการด�าเนินงานด้านเยาวชน พบว่า 

นโยบายของรัฐมีเพยีงสองมิตหิลัก ได้แก่ การพฒันาก�าลังแรงงานเพือ่

เศรษฐกจิ ส่วนอกีด้านเป็นการคุ้มครองในเชงิสงเคราะห์แก่เยาวชนที่

ยากล�าบาก ท�าให้บทบาทท่ีสะท้อนศกัยภาพ

ของเยาวชนกลายเป็นสิง่ทีอ่ยูพ้่นจากกรอบ

การรบัรู้ รวมทัง้ประเด็นส�าคญัทีว่่า การ

ใช้อ�านาจควบคุมสงัคมโดยกองทัพไม่

ว่าในยุคสมัยใด ล้วนเป็นส่ิงท่ีสวนทาง

อย่างชัดเจนกับงานด้านการพัฒนา

เยาวชนท่ีจ�าเป็นต้องอยู่บนพืน้ฐานของ

การเปิดพืน้ท่ีแห่งการสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมส�าหรบัคนรุ่นใหม่

สภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นับเป็นอีกกลไกส�าคัญใน

การด�าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของภาครัฐ โดยกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บทความ “เด็กน�า ผู้ใหญ่

หนุน” ส่องกระบวนทัศน์พัฒนาสภาเด็กฯ  พบว่า โครงสร้างและ

การด�าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

ตัง้แต่ระดับชาต ิระดับจงัหวดั ระดับอ�าเภอ และต�าบล มีการจดัสรรงบ

ประมาณเพือ่การด�าเนินงาน และม ี“สมัชชาเยาวชนเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ” เป็นช่องทางที่ให้สมาชิกสามารถน�าเสนอปัญหาและเสนอ

แนะทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลเป็นประจ�าทุกปี 

กระนั้น อุปสรรคซึ่งส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชนไม่อาจเป็น

กลไกทีมี่ประสทิธภิาพในการพฒันากลุ่มเป้าหมายและสร้างการมีส่วน

ร่วมทางสังคมอย่างแท้จริง ได้แก่ การบริหารจัดการ เนื่องจากกลไก

ในระดับประเทศ จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล มีลักษณะ สภาพปัญหา 

และต้องการวธิกีารท�างานทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลให้การด�าเนินงานขาด

ประสิทธภิาพ การท�างานผูกตดิกับระบบราชการส่งผลให้สภาเด็กและ

เยาวชนกลายเป็นการท�างานเพือ่ตอบสนองหน่วยงาน อกีทัง้ข้อเสนอ

ผ่านสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาตเิป็นได้เพยีงการส่งเสยีงสะท้อน

แก่รัฐบาล แต่ขาดการสานต่อด�าเนนิงานอย่างจรงิจงัและเป็นรปูธรรม

บทความ “สภานักเรยีน” ระบบการศึกษากบัวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วม น�าเสนอข้อค้นพบว่า แม้สภานักเรียนจะมีแนวคิด

เร่ือง “การมีส่วนร่วม” ในทางปฏิบัติ สภานกัเรยีนกลบัไม่ใช่เวทีท่ี

สร้างการมีส่วนร่วมส�าหรับเยาวชน เนือ่งจากการด�าเนนิงานเป็นไป

ตามแผนปฏิบัตงิานประจ�าปีของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะจดัสรรงบ

ประมาณส�าหรบัการท�ากิจกรรมท่ีน�าเสนอโดยสภานักเรยีน รวมทัง้

การจดัสรรงบประมาณส่วนเดียวกันให้กับกจิกรรมตามนโยบายของ

ทางโรงเรียน ซึง่ส่วนใหญ่ถกูก�าหนดจากส่วนกลาง โรงเรยีนจงึจ�าเป็น

ต้องแบ่งงบประมาณและจดัเวลาให้นกัเรียนไปท�ากิจกรรมตามนโยบาย 

นกัเรยีนกลายเป็น “ผูช่้วยครู” และกิจกรรมตามนโยบายส่วนกลางมัก

วางแนวทางปฏิบัตมิาแล้ว นกัเรียนแค่ลงมือท�าให้แล้วเสร็จเท่านัน้
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“เด็กเอ๋ยเด็กดี” แห่งยุค ๔.0
น่าสนใจว่าอะไรเป็นสาเหตทุ�าให้การด�าเนนิงานด้านเยาวชน

ของไทยทุกยุคสมัย ไม่เคยประสบผลในการสร้างการมีส่วนร่วมของ

เยาวชนอย่างแท้จริง บทความ “เดก็เอ๋ยเด็กดี” แห่งยุค ๔.๐ สบืค้น

ความเป็นมาในการ “สร้างคน” ของไทย พบว่าการจัดการศึกษาไทย

ตั้งแต่ในอดีตเป็นการน�าวินัยในพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง อันเป็น

จุดเร่ิมต้นของวัฒนธรรม “เด็กดี” โดยมีตัวอย่างค�าสอนทางพุทธ

ศาสนาที่ถูกบรรจุในต�าราเรียน ได้แก่ การเป็นคน “ว่านอนสอนง่าย” 

ขณะเดียวกัน แนวทางดังกล่าวก็สอดคล้องกบัแบบแผนความสมัพนัธ์

ทางสงัคมของไทย ท่ียดึระบบ “อาวุโส” อนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้ใหญ่กับผู้น้อย ระหว่างผู้มีอ�านาจมากและผู้มีอ�านาจน้อย สาระ

ส�าคัญของการศึกษาและการปลูกฝังค่านิยม

การด�าเนนิชวีติจงึเน้นการเรียนรู้ทีจ่ะอยู่

ในสงัคมให้ปลอดภยั โดยการปฏิบตัิ

ตนอย่างเหมาะสมท่ามกลางบริบท

แห่งอ�านาจที่ไม่เท่าเทียม

และไม่ว่าสถานการณ์บ้าน

เมืองจะด�าเนินไปในทิศทางใด ความ

เป็น “เด็กเอ๋ยเด็กดี” ก็ยังคงถูกแช่แข็งและ

ส่งต่อผ่านยุคสมัยโดยไม่ถูกกระทบด้วย

พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เลย

แม้แต่น้อย ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ สหประชาชาติ

มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

เด็ก ขยายแนวคิดการสนับสนุนให้เด็กได้ใช้สิทธิในการแสดงออก 

เม่ือรัฐบาลไทยจัดงานวันเด็ก ปรากฏว่า วัตถุประสงค์กลับเป็นการ

สื่อสารให้เด็กได้รู้จัก “หน้าที่ของตน” และ “อยู่ในระเบียบวินัยอันดี” 

ขณะที่หนังสือวันเด็ก ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ ถึงปัจจุบัน เป็น

ตวัแทนในการด�ารงอยู่ของอดุมการณ์ของรัฐท่ีมีต่อ “ความเป็นเด็กดี” 

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ด้วยคุณลักษณะของการมีความประพฤติดี มี

ระเบียบวินัย เชื่อฟังพ่อแม่ และครูอาจารย์

ความคาดหวังต่อเยาวชนแบบดั้งเดิม ยังคงปรากฏอย่าง

ชัดเจนในรัฐบาลท่ีน�าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงมีการขับ

เคล่ือนประเทศไทยสูย่คุ 4.0 ด้วย “ค่านยิมหลกัคนไทย ๑๒ ประการ” 

เนือ้หาแทบไม่ต่างจาก “หน้าทีข่องเด็กไทย” ทีถ่กูบันทกึไว้เม่ือปี พ.ศ.

๒๔๙๘ ชวนให้ตัง้ค�าถามว่าขณะท่ีทักษะและองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นของ

ยุคสมัย ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ และตั้งค�าถาม เป็นสิ่งที่ไปกันได้กับ

การเป็นเด็กดีที่ต้อง “เชื่อฟัง ท่องจ�า และท�าตาม” สักเพียงใด 

 

“พลังเยาวชน” ไม่อาจถูกท�าลาย
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดการพัฒนา

ตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม กระนั้น กลับพบว่ามี

หลายกรณทีีแ่สดงให้เหน็ว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทัง้ความมุ่งม่ันตัง้ใจ 

ศกัยภาพและความสามารถในหลายแง่มุม น่าสังเกตด้วยว่า ทุกกรณี 

ความสร้างสรรค์ของเยาวชนล้วนเกิดขึ้นบนพื้นที่นอกบริบทของ

ห้องเรียนและระบบกิจกรรมที่เป็นทางการ
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กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์

สังคม สมัภาษณ์เยาวชน ๑๒ คน ทีท่�ากิจกรรมสร้างสรรค์ ๘ โครงการ 

ทั้งการสร้างโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การจัดท�าแอปพลิเคชันเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการหางานส�าหรับคนพิการ ไปจนถึงการเปิด

ร้านขนมออนไลน์โดยเยาวชนในกลุ่มดาวน์ซินโดรม เยาวชนทุกคน

ล้วนมีประเด็นสื่อสารอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดและมุม

มองที่เป็นตัวของตัวเอง พร้อมไปกับการให้ความสนใจกับการลงมือ

ท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

จากตัวอย่างท้ัง ๘ โครงการ พบว่าเยาวชนแต่ละคนแต่ละ

กลุ่ม มีภูมิหลังครอบครัวและเส้นทางการเรียนรู้แตกต่างกัน เยาวชน

จ�านวนหนึง่ได้รับการสนบัสนนุจากครอบครวัในการค้นหาตวัเอง ส่วน

เยาวชนอีกกลุ่มถูกปฏิเสธจากระบบการศึกษา สิ่งที่มีร่วมกันคือ ทุก

คนมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามารถเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา

ตนเอง และสร้างสรรค์งาน ซึง่เป็นจดุเริม่ในการน�าให้พวกเขาได้มีส่วน

ร่วมในกจิกรรมสาธารณะอันเป็นพืน้ฐานส�าหรับการค้นหาตวัเองและ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในล�าดับถัดไป

พลงัในการริเริม่สร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุน่ใหม่อกีจ�านวน

หนึ่งปรากฏให้เห็นในไร่นา บทความ คนรุ่นใหม่ในวิถีเกษตร

อินทรีย์ ติดตามคนรุ่นใหม่ที่หันหลังให้กับงานในเมืองใหญ่ เพื่อไป

ใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรในแนวทางเกษตรอินทรีย์ เนื้อหาที่ได้จากการ

พูดคุยท�าให้เห็นถึงจุดร่วมส�าคัญ คือความไม่พอใจต่อเกษตรกรรม

ใช้สารเคมีซึ่งยังคงเป็นแนวทางหลักของสังคมไทย เนื่องจากพวก

เขาตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน กระนั้น การเลือก

ที่จะท�าเกษตรอินทรีย์ต้องแสวงหาแนวทางและทดลองส่ิงใหม่ เส้น

ทางการเป็นเกษตรกรอินทรีย์จึงเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งม่ันตั้งใจ

และศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงทุกคนล้วนมีจิตใจเปิดกว้างพร้อม

รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งมีความแตกต่างจากที่คนส่วนใหญ่

ใช้กันอยู ่รวมทัง้เทคโนโลยทีางสงัคม โดยเกือบทกุกรณศีกึษาให้ความ

ส�าคัญกับการรวมกลุ่มเครือข่ายเพือ่ช่วยเหลือเก้ือกลูและแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ในหมู่เกษตรกรทีมี่ความสนใจในแนวทางเดียวกันอีกด้วย

พ้ืนทีท่างการเมืองของเยาวชน อยู่ทีไ่หน?
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัความ

สนใจตัง้แต่คร้ังอดีตจนถึงปัจจุบัน บทความ พลงัคนรุน่ใหม่ในความ

ซบเซาของ “ปีกเยาวชน” พรรคการเมือง น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 

“ปีกเยาวชน” (Youth Wings) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงที่ได้รับความนิยม

จากประเทศต่างๆ มีการจดัตัง้กลุ่มเยาวชนขึน้ในพรรคการเมือง เพือ่

ปลกูฝังอดุมการณ์ของพรรค พร้อมกับคาดหวงัว่ากลุม่ “เลอืดใหม่” จะ

ช่วยรเิร่ิมและผลักดันการเปล่ียนแปลง แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้คือเยาวชนมักจะ

มีความคดิและอดุมการณ์เป็นของตวัเอง ท�าให้ถกูผูใ้หญ่ในพรรคมอง

ว่า “สดุขัว้” จนเกินไป และเม่ือพรรคไม่เปิดพืน้ทีใ่ห้กับปีกเยาวชนได้มี

บทบาทอย่างเพยีงพอ ประกอบกับการขยายตัวของพืน้ท่ีทางการเมือง

ทางตรงทีมี่ข้อจ�ากัดน้อยกว่า จงึมีแนวโน้มทีเ่ยาวชนในยคุหลงัหนัมา

ปฏิบัตกิารนอกระบบโครงสร้างทางการเมืองท่ีเป็นทางการเพิม่มากขึน้
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ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มี

การยืน่ขอแจ้งจดัตัง้พรรคการเมือง พรรคทีมี่ความพยายามจดัตัง้ปีก

เยาวชนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ และพรรคสามัญ

ชน กระนั้น พบว่า ยังมีข้อจ�ากัดจากกระบวนการท�างานของพรรคที่

ขาดความชัดเจนและต่อเน่ือง รวมทั้งการเผชิญแรงกดดันจากอคติ

ของสังคมต่อพรรคการเมือง บทบาทของเยาวชนในพรรคการเมืองจงึ

ถกูมองเป็นเรือ่งความสนใจส่วนบุคคล และพรรคการเมืองไม่สามารถ

เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีบทบาทอย่างเป็นระบบ

ขณะเดียวกัน เยาวชนซึ่งมีปฏิบัติการนอกระบบสถาบัน

การเมืองมีความน่าสนใจ บทความ เยาวชนไทยใน “การเมืองทาง

ตรง” พูดคุยกับเยาวชนนักกิจกรรมซึ่งมีภูมิหลังแตกต่างกัน กระนั้น 

ลักษณะร่วมทีน่่าสนใจ คือการทีท่กุกลุ่มมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

การเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในเชิงประเด็น ขณะเดียวกันก็

เป็นการเรียนรู้ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปิดกว้างด้วยเทคโนโลยี

สื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีหล่อหลอมให้เยาวชนเหล่า

นี้มีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับอุดมการณ์สากลด้านสิทธิมนุษยชน 

เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเท่าเทียมทางสังคม

อีกประสบการณ์ร่วมของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ ได้แก่ การท่ี

พวกเขาไม่มีที่ทางในโครงสร้างเชิงสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสภานักเรียน 

สภาเด็กและเยาวชน รวมถึงพรรคการเมือง เนื่องจากการถูกประทับ

ตราว่าเป็น “เด็กนอกคอก” นั่นเอง

ยงัมีเยาวชนอกีกลุ่มทีก่ารสูญเสียโอกาสในการพฒันาตนเอง

และการเลือกปฏิบัติส�าหรับพวกเขาเกิดข้ึนอย่างแนบเนียนจนแทบ

ไม่มีใครทันได้สังเกตเห็น บทความ พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเยาวชน 

LGBT สะท้อนเสียงของเยาวชนเพศหลากหลาย ที่ต้องเผชิญความ

รู้สึกอึดอัด อับอาย ถูกแบ่งแยกกีดกันในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่ี

คนรอบข้างมักเข้าใจว่าความสนกุสนาน ตลกขบขัน และเสยีงหัวเราะ 

ควรสร้างให้มีขึน้ในการจดักิจกรรม รวมทัง้คดิไปว่าการทีเ่ยาวชนเพศ

หลากหลายตกเป็นเป้าของความสนใจและการยั่วล้อ คือการแสดง

ความชื่นชม และแม้แต่ตัวเยาวชนเพศหลากหลายเองก็อาจเผลอคิด

ไปว่าการมีส่วนร่วมในความสนกุโดย “จ�ายอม” ท่ีเกดิขึน้นัน้ คอืการได้

รับการยอมรบั ในความเป็นจริง สิง่ทีเ่กดิข้ึนไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

มีส่วนร่วมท่ีจะสร้างสรรค์การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนเพศหลากหลาย 

และเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ปรากฏการณ์ท่ีเยาวชนเบือนหน้าหนจีากการมีส่วนร่วมอย่าง

เป็นทางการ ไปสูก่ารค้นหา “ทางเลอืกใหม่” เกดิขึน้ทัว่โลก บทความ 

นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน? เยาวชนมีส่วนร่วมแท้จริง ชี้ให้

เห็นถึงโจทย์ที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกันว่า ท�าอย่างไรนโยบาย โครงสร้าง 

และกิจกรรม ทีภ่าครัฐจดัให้มีขึน้จะดึงดูดเยาวชนให้เข้าร่วมได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เนือ่งจากการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐมักมีลกัษณะ

ทีจ่�ากัดคุณสมบัตขิองผูท่ี้เข้าร่วม โดยไม่ค�านงึถงึความแตกต่างหลาก

หลายของกลุ่มเยาวชนอย่างเพียงพอ กิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ การศึกษา ฝึกอาชพี ท่ีจะน�าไปสูก่ารจ้างงาน 

รวมทั้งการวางกรอบกิจกรรมให้อยู่ในประเด็นที่ไม่เป็นอันตรายต่อ

โครงสร้างอ�านาจซึ่งเป็นที่ทางการด�ารงอยู่ของผู้ใหญ่ 
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ขณะท่ีกิจกรรมซึง่เยาวชนนยิมเข้าร่วม เป็นไปในทิศทางตรง

กันข้าม คือมักเป็นกิจกรรมที่หลีกหนีจากระบบและโครงสร้างท่ีเป็น

ทางการ มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย ส่วนใหญ่รวมกลุ่มตาม

ความสนใจแบบเป็นครัง้คราว รวมทัง้ให้ความส�าคญักับการ “สะท้อน

ตัวตน” (Self-expression) เพิ่มขึ้น 

สิ่งที่ทุกฝ่ายพยายามมองหา คือ “นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่

จะสร้างการมีส่วนร่วมส�าหรับเยาวชนกระนั้น “นวัตกรรม” ต้องไม่ใช่ 

“เป้าหมาย” แต่ควรเป็น “เคร่ืองมือ” เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหลาย

ฝ่ายต้องร่วมกันคิดและสร้างให้เกิดมีขึ้น
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“ก้าวทันพลวัต”
 กับดักนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
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งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย มีความเป็นมา

ตั้งแต่ครั้งอดีต โดยผู้น�าในทุกยุคสมัยต่างเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

เด็กและเยาวชนทีจ่ะเตบิโตและเป็นก�าลังหลักในการน�าพาสังคมให้ขับ

เคล่ือนไปในวันข้างหน้า การด�าเนินงานเพื่อ “พัฒนาคน” จึงอยู่ภาย

ใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผ่านวิสัยทัศน์

ของผู้น�าท่ีจะมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดว่ารุ่นใหม่ควรมีคุณลักษณะ

แบบใดจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของสังคมอย่าง

เหมาะสมและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดมีขึ้น กระนั้น ผู้น�า

ไม่สามารถก�าหนดทุกส่ิงให้เป็นไปตามต้องการได้อย่างครบถ้วน 

เนื่องจากยังมีอีกหลายปัจจัยท่ีมีส่วนต่อความก้าวหน้าหรือถดถอย

ให้กับงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน

จุดเริม่ต้น “พัฒนาคน”
ขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ

ในยคุท่ียงัไม่มีโรงเรยีน สงัคมไทยพฒันาเด็กและเยาวชนโดย

การส่งเด็กผูช้ายให้ไปศกึษาวชิาความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรมทีว่ดั 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปศึกษา ณ 

ประเทศอังกฤษ และได้รับแนวคิดการก่อตั้งกองลูกเสือ เพื่อเสริม

การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการ

และพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จัก

หน้าที่และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

ความสนใจทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา ปรากฏชัดในปี 

พ.ศ.๒๔๖๙ มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาข้ึนครั้งแรกท่ีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย การเคล่ือนไหวทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน ปี พ.ศ.๒๔๙๔ เม่ือรัฐบาลจอมพล ป. 

พบูิลสงคราม นายกรัฐมนตรปีระกาศกฎอยัการศกึ และส่งก�าลังทหาร

เข้าในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเหตุให้นักศึกษาร่วมกัน

เรียกร้องให้ทหารคืนพื้นที่

ปี พ.ศ.๒๕๐๔ ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง

ชาติ ฉบับที่ ๑ เกิดการจัดระบบการพัฒนาประเทศแนวใหม่ งาน

พฒันาเด็กและเยาวชนรปูแบบชดัเจนขึน้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้จดั

ตั้ง “ศูนย์รวมการศึกษาวิจัยปัญหาเยาวชน” และ “ส�านักงานเยาวชน

แห่งชาติ” เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสภาวิจัยแห่งชาติ ด้วยถือ

ก�าเนิดข้ึนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายจึงเป็นการส่งเสริม

เยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนา เพื่อเป็นก�าลังในการ

ขับเคล่ือนเพือ่สร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิให้แก่ประเทศชาติ

เป็นส�าคัญ ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ ส�านกังานเยาวชนแห่งชาต ิได้รบั

การยกฐานะเป็น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนแห่งชาต ิ(สยช.) สงักัดส�านกันายกรฐัมนตรี มีการร่างแผนการ

ส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ ด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาเยาวชนใน

เมือง ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมความรักชาติบ้านเมือง

บริบททางสังคมขณะนั้น สังคมเข้าสู่ยุค “สงครามเย็น” ที่

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศตะวันตก การด�าเนิน

นโยบายมุ่งเน้นการต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
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ประกอบกับข่าวการทุจริตภายในรัฐบาล ประชาชนเบ่ือหน่ายการ

ปกครองของรัฐบาลทหารและเร่ิมเคล่ือนไหวเพือ่เรียกร้องรัฐธรรมนญู

ที่เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม เกิดการเดินขบวนคร้ังใหญ่โดย

การน�าของนิสิตนักศึกษา รัฐบาลเข้าปราบปรามด้วยวิธีการรุนแรง

ส่งผลให้รัฐบาลทหารถกูโค่นล้มลงด้วยพลังเยาวชนและประชาชน ต่อ

มาภายหลังจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิจงึมีการประกาศ

ใช้นโยบายเยาวชนแห่งชาติเป็นคร้ังแรก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะ

พัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ในช่วงเวลาดังกล่าวแนวคิด

แบบพลเมืองเติบโตขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในหมู่นิสิตนักศึกษา 

มีการส่งเสริมค่ายอาสาพัฒนาชนบทให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างโอกาส

ให้เยาวชนได้ท�างานในรูปแบบอาสาสมัคร อย่างไรก็ตาม งานด้าน

การพัฒนาเยาวชนต้องหยุดชะงักลง เม่ือเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม 

๒๕๑๙ นักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมถูกล้อมปราบท�าให้เยาวชนจ�านวน

มากเดินทางเข้าสูช่นบท โดยหลายกลุ่มเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนสิต์

แห่งประเทศไทยสร้างความหวาดกลัวให้กับชนช้ันน�าและทหารไทย

ที่ปกครองด้วยอ�านาจเผด็จการ ต่อมาจึงมีค�าสั่งยุบส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ไปเป็น

ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลเรื่องความซ�้าซ้อน

คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ตามแนวทางสากล

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ในช่วงของรัฐบาลท่ีมีพลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะ

นันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นระยะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนเด็กและ

เยาวชนสูงถึงร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งหมด รัฐจึงมุ่งความสนใจ

และให้การสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนโดยมีการตราพระราช

บัญญตัส่ิงเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิและจดัตัง้ส�านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิ(สยช.) ขึน้ใน

ส�านักนายกรัฐมนตรี ให้มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนโดยการก�าหนดและเสนอนโยบายวางแผนงานด้านเยาวชน

ของประเทศเพื่อพัฒนาให้เยาวชนเป็นเยาวชนของชาติและเป็นผู้ท่ี

มีศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาเพื่อประโยชน์ใน

การในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ในจังหวะเวลาดังกล่าว องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้าน

เด็กและเยาวชนมีการทยอยจดัตัง้ขึน้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นสห

ทยัมลูนธิ ิมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็ก ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รวมทั้ง

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม องค์กร

พฒันาเอกชนเหล่านีไ้ด้มีบทบาทใน

การตดิตามสถานการณ์ด้านเด็กและ

เยาวชน รณรงค์ให้สังคมรับรู้ปัญหา 

และทดลองการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี

การใหม่ๆ ตลอดจนมีส่วนในการผลักดัน

ให้เกิดการขยายผลในการด�าเนินงาน
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ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส�าคัญ มีการผลักดันให้รัฐบาลรับอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กมาบังคับใช้ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการ

ภาคยานุวัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child: CRC) เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 

น�าไปสู่การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ เพื่อประโยชน์

ในการคุ้มครอง พัฒนา และรักษาประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน

“พฤษภาทมิฬ” สู่ “วิกฤตต้มย�ากุ้ง”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ กล่าวได้ว่า

เป็นผลผลิตจากการเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์

เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอยู่บนพื้นฐาน

แนวคิดในการ “ปฏิรูป” เพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 

เนื้อหามีการก�าหนดสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างชัดเจนและรอบด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒ ซึง่ได้รบัการตราข้ึนในเวลาถดัมา มีวตัถปุระสงค์เพือ่ปรับปรงุ

การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

รฐัมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีอย่างทัว่ถึง

และมีคุณภาพ การฝึกกระบวนการคิดที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง รวม

ทัง้ค�านงึถงึการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และเอกชน

เหตกุารณ์ส�าคญัในเวลาถดัมาซึง่ส่งผลต่องานด้านการพฒันา

เด็กและเยาวชน ได้แก่ วิกฤตการเงินเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ หรือที่เรียก

กันว่า “วิกฤตต้มย�ากุ้ง” สถานประกอบการมีการปิดตัวลง พนักงาน

ถกูเลกิจ้าง ลดเงนิเดือน ปัญหาการว่างงานและขาดแคลนรายได้เกดิ

ขึน้ตามมา ผลกระทบลุกลามสู่มิตทิางสังคม พบว่ามีเด็กและเยาวชน

จ�านวนมากขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ในสถานการณ์ที่ปัญหาของ

เด็กและเยาวชนมีความซบัซ้อนเพิม่ข้ึนจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้มีการผลักดันนโยบาย 

กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กและเยาวชน ท่ีส�าคัญได้แก่ พระ

ราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ พระราช

บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) มีการเปล่ียนแปลง

แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกระบวนการในการจัดท�าแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบใหม่ โดยเน้น “คน” เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา 

เด็กและเยาวชนในสังคมการเมืองร่วมสมัย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 

พ.ศ.๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกต้ัง และจัดต้ังรัฐบาลโดยมี

นางสาวยิง่ลกัษณ ์ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี ก่อให้เกิดการประท้วง

ต่อต้านรัฐบาลโดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนน�าไปสู่

เหตุการณ์ความรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจ�านวนมาก เม่ือ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

น�าโดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ได้ท�าการรัฐประหารรัฐบาลรักษา

การของนายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล 

ในช่วงรัฐบาลท่ีมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี นอกจากการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อทดแทน



ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม36 37

ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ถูกยกเลิก

ไปแล้ว ยงัมีการตราและปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ รวมท้ังเป็นช่วง

เวลาในการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑๒ 

โดยวางบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ซึ่งเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายสอดคล้อง

กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกรอบ

ในการด�าเนินงานของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 

๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ถูกรวมไว้กับการเสริมสร้างและพัฒนา

ศกัยภาพทนุมนษุย์ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับ

ที่ ๑๒ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 

ขึน้ในสังกัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ เพือ่

ให้มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน โดยการ

ก�าหนดนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์การท�างานด้านเด็กและเยาวชน

แม้จะมีการด�าเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่สะท้อน

ถึงความสนใจในงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระนั้น การ

ที่รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การด�าเนินงาน

ของรัฐบาลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามในการรักษา

เสถียรภาพทางการเมืองและความม่ันคงของรัฐบาลเป็นส�าคัญ มี

การควบคุมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง จนกลาย

เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งมีการคุกคามในหลากหลาย

รูปแบบต่อผู้ที่มีการเคล่ือนไหวต่อต้านการรัฐประหาร และกลุ่มที่ได้

รับผลกระทบอย่างมาก ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง นักวิชาการ รวมถึง

นักศึกษาและนักกิจกรรม ข้อมูลจากเว็บไซต์ ILaw พบว่า ภายใน ๒ 

ปีหลังการรัฐประหาร มีผูถ้กูเรียกไป “ปรับทัศนคต”ิ มากกว่า ๙๐๐ ราย

ชื่อ นักศึกษาท่ีท�ากิจกรรมทางการเมืองหลายคนถูกจับกุม หรือถูก

เจ้าหน้าที่ทหารติดตามไปถึงบ้านเพื่อไปพบและพูดคุยกับผู้ปกครอง

กับดักนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่ประเทศไทยเร่ิมมีการด�าเนิน

นโยบายด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการมี

องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท�างานด้านเด็กและเยาวชนร่วมผลักดันให้เกิด

ความก้าวหน้าในหลายจังหวะเวลา เห็นได้ชัดเจนว่า การด�าเนินการ

ดังกล่าวล้วนอยู่ภายใต้บริบทแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการก�าหนดภารกิจด้านการพัฒนาด้าน

เด็กและเยาวชนให้มีความก้าวหน้าหรือถดถอยแตกต่างกันไป กระนัน้ 

กล่าวได้ว่า ส่ิงที่มีความส�าคัญอย่างแท้จริงในการก�าหนดภารกิจดัง

กล่าวให้มีความก้าวหน้าได้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงที่โอกาสเอื้อ

อ�านวย คือทัศนคติและความเข้าใจต่องานด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของภาครัฐ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้น�า ซ่ึงท�าหน้าท่ีในการ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ

จากการติดตามการด�าเนินนโยบายด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของรัฐ พบข้อจ�ากัดส�าคญั ได้แก่ การท่ีนโยบายและกฎหมาย

ด�าเนินไปภายใต้กรอบแนวคิดหลัก ๒ ประการ ประกอบด้วยมุมมอง

ต่อเด็กและเยาวชนในฐานะ “ก�าลังแรงงาน” ที่ต้องได้รับการส่งเสริม

ให้มีความรู้และทักษะเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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และมุมมองต่อเด็กและเยาวชนในฐานะ “ผู้ต้องได้รับการสงเคราะห์

คุม้ครอง” เช่นเดียวกบักลุ่มผูด้้อยโอกาสอืน่ ขณะท่ีการขบัเคล่ือนงาน

ด้านเด็กและเยาวชนของภาคประชาสังคม ยังแยกส่วนจากภาครัฐ 

ขาดการเชือ่มโยงและบูรณาการร่วมกัน ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ในระดับโครงสร้างและเป็นระบบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในสังคมการเมืองร่วมสมัย มุมมองในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนท่ีสะท้อนจากกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามี

ความแตกต่างที่น่าสนใจ อาทิ การที่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง

ชาติ มีการระบุถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเหมาะ

สมตามช่วงวัย เป็นพลเมืองสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในฐานะภาคี

ท่ีมีพลังในกระบวนการพัฒนา และแม้จะยังคงมุ่งเน้นให้การปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันยังระบุถึงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในระดับชุมชนและสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการ

พฒันาศักยภาพอย่างเป็นระบบโดยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิน่เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง รวมถึงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเด็ก

และเยาวชนอย่างเป็นทางการ โดยการใช้กลไกสภาเด็กและเยาวชน 

กระนั้น ยังมีหลายประเด็นท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานให้

บรรลุจดุมุ่งหมาย อาทิ การระบุปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 

ด้วยมุมมองว่าเป็นปัญหาของ “ตวัเด็ก” จงึเน้นการให้ความส�าคัญกับ

การแก้ไขปัญหาที่ตัวเด็กและเยาวชนมากกว่าครอบครัว ชุมชน และ

สังคม เป็นต้น

ข้อจ�ากัดส�าคัญอีกประการ ท่ีส่งผลเป็นการท�าลายหลักการ

และแนวคิดก้าวหน้าตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและนโยบายต่างๆ 

ได้แก่ ปฏิบัติการทางการเมืองท่ีมุ่งเน้นการควบคุมสังคมโดยการใช้

อ�านาจ ซึง่สวนทางกับแนวทางการขับเคล่ือนงานด้านพฒันาเด็กและ

เยาวชนภายใต้หลกัการมีส่วนร่วมและเปิดพืน้ท่ีส�าหรับการสร้างสรรค์

อย่างสิ้นเชิง โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในช่วงที่รัฐบาลทหารกุม

อ�านาจการบริหารประเทศ มักมีการด�าเนินการที่เป็นการจ�ากัดและ

ควบคุมสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่าง

อย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น ใน

ยุครัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และน�าไปสู่การจัดท�ากฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
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การท�างานทีผู่กติดกับ
ระบบราชการ ส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชน

ไม่อาจเป็นเวทีการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง อีกทัง้ข้อเสนอผ่าน

สมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นได้เพียง
การส่งเสียงสะท้อนแก่รัฐบาล 
แต่ขาดการสานต่อด�าเนินงาน
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
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“เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” 
ส่องกระบวนทัศน์พัฒนาสภาเด็กฯ 
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หากกล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนของประชาชน 

สภาเด็กและเยาวชนก็เป็นเหมือนผู้แทนในการน�าเสนอปัญหา 

แนวทางการแก้ไข ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนใน

แต่ละยุคสมัย สภาเด็กและเยาวชนจัดตั้งขึ้นเนื่องในวันเยาวชนแห่ง

ชาติประจ�าปี ๒๕๔๗ โดยความต้องการของเยาวชน ส�านักงานส่ง

เสริมสวัสดิภาพและพทัิกษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาสและผูสู้งอาย ุจงึ

ด�าเนนิโครงการจดัตัง้สภาเด็กและเยาวชน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ มี

การจัดตัง้สภาเด็กและเยาวชนระดบัจังหวดั ภายใตห้ลักการ “เดก็น�า

ผู้ใหญ่หนุน” และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน และกลุ่มเยาวชน ร่วมมือกันจัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัให้ครบทุกจงัหวดั รวมท้ังสนบัสนนุให้เกิดสภาเยาวชน

แห่งชาติในโอกาสต่อไป

กฎหมายสภาเด็กฯ
ความส�าคัญของ สภาเด็กและเยาวชน เด่นชัดยิ่งข้ึนเม่ือมี 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ซึง่เป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีว่าด้วยเร่ืองการจัดตัง้องค์กร

เด็กและเยาวชนท่ีเรียกว่าสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอ�าเภอ จงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร และแห่งประเทศไทย ต่อมา กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายให้ทุกท้องถิ่นจัดให้มี

สภาเด็กและเยาวชนในระดับต�าบลข้ึน รวมท้ัง พระราชบัญญตัส่ิงเสริม

การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) พ.ศ.๒๕๖๐ 

ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต�าบล ไว้ดังนี้  

• ระดับชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาต ิ(กด.ยช.) ควรจดัสมัชชาการพฒันาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละคร้ัง เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 

• ระดับจังหวัด ส�านักงานผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัด ต้องส่งเสริมการด�าเนินการ โดยมีบ้านพักเด็ก

และครอบครัวเป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบสภาเด็กและ

เยาวชนเป็นหลัก 

• ระดับอ�าเภอ การด�าเนนิงานขึน้อยู่กับการเชือ่มประสาน

ของบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด 

• ระดับต�าบล ด�าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย กองสวัสดิการสังคมและกอง

บริการการศึกษา  

การเกิดข้ึนของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับท่ัวประเทศ 

แม้จะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุก

ระดับอย่างท่ัวถึง แต่ยังพบว่ามีข้อจ�ากัดในหลายด้านที่อาจส่งผลให้

บางพื้นที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และไม่

สามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น?
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กลไกขับเคลือ่นสภาเด็กฯ 
เห็นได้ว่า โครงสร้างและการด�าเนินงานของสภาเด็กและ

เยาวชน ถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

ระดับอ�าเภอ และต�าบล มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสภาเด็กและ

เยาวชน ๔ ด้าน คือ การจัดองค์กรและการบริหาร การด�าเนินงาน 

คุณภาพในการด�าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการท�า

กิจกรรมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและ

เยาวชนเป็นองค์กรท่ีมีระบบโครงสร้าง การบรหิารจดัการท่ีมีคุณภาพ 

ก่อให้เกดิประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิาน พฒันาสภาเด็กและเยาวชน

ให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณ

เพือ่การด�าเนนิงาน มีเวท ี“สมัชชาเยาวชนเด็กและเยาวชนแห่งชาต”ิ 

เป็นช่องทางที่ให้สมาชิกน�าเสนอปัญหาและเสนอแนะทิศทางในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อรัฐบาลเป็นประจ�าทุกปี 

ทว่า ในการด�าเนนิงานจริง กลบัพบอปุสรรคหลายประการซึง่

ส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชนไม่อาจเป็นกลไกท่ีมีประสทิธิภาพ ในการ

พฒันากลุ่มเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วมทางสงัคมอย่างแท้จริง ท่ี

ส�าคัญได้แก่ การบริหารจดัการ ซ่ึงแม้จะมีการก�าหนดขัน้ตอนและวธิี

การอย่างชดัเจนเป็นแบบแผนในทกุระดับ แต่ในความเป็นจรงิ กลไก

ในระดับประเทศ จงัหวดั อ�าเภอ และต�าบล มีลักษณะ สภาพปัญหา 

และต้องการวธิกีารท�างานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การด�าเนินงานขาด

ประสทิธภิาพ ท่ีส�าคญั การท�างานทีผ่กูตดิกบัระบบราชการทัง้ส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชนไม่อาจเป็นเวทีการ

เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่กลายเป็นการท�างานเพือ่ตอบ

สนองหน่วยงาน อกีทัง้ข้อเสนอผ่านสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

เป็นได้เพยีงการส่งเสียงสะท้อนแก่รัฐบาล แต่ขาดการสานต่อด�าเนนิ

งานอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม

หากติดตามผลการท�างานของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละ

ระดับ จะพบเนื้อหาที่สะท้อนความจริงได้ว่า สภาเด็กและเยาวชนใน 

“ระดับต�าบล” ถือเป็นหัวใจหลักในการจัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชนมากทีส่ดุ เช่น การจดักิจกรรม

จติอาสา การส่งเสริมอาชพีของเด็กและเยาวชน การแข่งขนักีฬา โดย

ใช้ฐานชุมชนในการด�าเนินกิจกรรม เป็นพื้นที่ที่มีส่วนร่วมและเข้าถึง

เยาวชนค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทยีบกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับ

อื่น ขณะท่ีอุปสรรคส�าคัญของกลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ
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เยาวชนระดับอ�าเภอ คือการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ ไม่มีหน่วยงานในระดับอ�าเภอ ประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของบ้านพักเด็กและครอบครัวใน

แต่ละจังหวัดท่ีจะต้องเชื่อมประสานการท�างานอย่างครอบคลุมและ

ทัว่ถงึ ส่วนสภาเด็กและเยาวชนระดับจงัหวดัเน้นการท�างานสนบัสนนุ

หน่วยงานภาครฐั จงึจดักิจกรรมตอบสนองความต้องการของเด็กและ

เยาวชนในพืน้ท่ีจงัหวดัได้ไม่มากเท่าท่ีควร ส่วนในระดับประเทศ คณะ

กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เป็น

ช่องทางหลักในการสื่อสารระดับนโยบายด้านเด็กและเยาวชน แต่

เนื่องจากขาดข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ข้อเสนอของผู้

แทนเด็กและเยาวชนไม่ถูกรับฟังอย่างที่ควรจะเป็น 

นอกจากน้ี ยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการ

ท�างาน อาทิ การที่สภาเด็กและเยาวชนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ 

จึงขาดอิสระในการคิดและออกแบบกิจกรรมท�าให้ไม่เกิดการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ขณะเดียวกัน การขาดการประชาสัมพันธ์

อย่างเหมาะสม ท�าให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่รับรู้และขาดโอกาสท่ีจะมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รวมทั้งข้อก�าหนดด้าน

คณุสมบัตขิองเด็กและเยาวชนให้ต้องมีภมิูล�าเนาในท้องท่ี ซึง่เยาวชน

จ�านวนมากไม่ได้อาศัยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน และการก�าหนด

ให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต้องมีสัญชาติไทย เยาวชนในกลุ่ม

ชาติพันธุ์ จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ 

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน มีความทันสมัยขึน้ ให้บทบาทแก่สภาเด็กและเยาวชน มีการ 

บูรณาการเพือ่พฒันาส่งเสรมิเด็กและเยาวชนมากขึน้ แต่กยั็งขาดการ

มีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ส่วนในระดับการ

ปฏิบัติยังขาดระบบการติดตาม โดยเฉพาะตามโครงสร้างการบริหาร

งานของรฐัซึง่ให้ราชการส่วนภมิูภาคมีอ�านาจควบคุมส่วนท้องถิน่ อาจ

ไม่เกิดการท�างานแบบกระจายอ�านาจอย่างแท้จริง 

ต้นแบบสภาเด็กฯ 
“เด็กคิด เด็กท�า เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน”  

ในพื้นที่การขับเคล่ือนงานของสภาเด็กและเยาวชน อาจมี

ปัญหาทีท่�าให้การไปถงึจดุหมายนัน้ช้าลง แต่หากมีการบูรณาการจาก

หลายภาคส่วน ใช้หลักการออกแบบกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และมี

การเสนอนโยบายต่อท้องถิน่ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการส่ง

เสริมการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพืน้ที ่จะมีส่วนท�าให้พืน้ที่

นัน้จะประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานค่อนข้างมาก ซึง่มีตวัอย่างท่ี

เห็นภาพชัดเจน ได้แก่ 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบลนาจะหลวย อ�าเภอ

นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีเข้าร่วมใน

โครงการศกึษาและพฒันากลไกการขบัเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชน

แบบบูรณาการระดับจงัหวดัอบุลราชธาน ีสภาเด็กและเยาวชนต�าบล

นาจะหลวย มีการท�ากิจกรรมทีห่ลากหลาย มีการระดมทุนในหลาย

รูปแบบ เพื่อจัดหางบด�าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง การออกแบบ
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ตวัแบบพืน้ทีส่ภาเด็กและเยาวชนท่ีน่าสนใจอกีแห่งคือ ระดับ

อ�าเภอ เทศบาลนครภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลไกหลัก

การด�าเนินงานมี ๓ ส่วนหลัก คือ ผู้บริหาร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย

และแนวทางการด�าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนทุกด้าน โดยมีหลัก

การท�างานภายใต้หลักคิด “ฟังเสียงเด็ก หนุนเสริม เพิ่มเติม ต่อยอด 

ใกล้ชิด” ฝ่ายเจ้าหน้าที่/บุคลากร ท�าหน้าที่เชื่อมประสานงานระหว่าง

ผู้บริหารกับสภาเด็กและเยาวชน ในระดับนโยบายและแนวทางการ

พฒันาเด็กและเยาวชน  ส่วนสภาเด็กและเยาวชน ด�าเนนิการภายใต้

หลักคิด “เด็กคิด เด็กท�า เด็กตัดสินใจ ผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งความเป็นอัต

ลักษณ์ของชาวนครภเูก็ต ท�าให้เกิดกจิกรรมรูปแบบใหม่ทีส่่งเสริมต่อ

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างมาก  

ในขณะที่ต่างประเทศ ก็มีตัวอย่างองค์กรสภาเยาวชนท่ี

เข้มแข็ง ซ่ึงอาจน�ามาเรียนรู้เป็นกรณีศึกษาได้ จากการศึกษาการ

มีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชน

ในประเทศไทยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ คณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าการรวม

ตัวของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติมี ๓ 

รูปแบบ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนที่ขับเคลื่อนด้วยเยาวชน ด�าเนิน

งานเป็นอิสระจากรัฐบาล มีการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ อาทิ Nation 

Youth Council of Ireland (NYCI) สภาเด็กและเยาวชนที่ขับเคลื่อน

ด้วยรฐั หน้าทีข่องกลุม่นีเ้ป็นการท�างานของหน่วยงานรัฐมากกว่ากลุ่ม

ตวัแทนเยาวชน อาท ิNation Youth Development Council (NYDC) 

ประเทศแซมเบีย โครงสร้างร่มสภาเด็กและเยาวชน มี ๒ ลักษณะคือ 

กิจกรรมโดยผ่านวิถีความเป็นชุมชน และการจัดท�าฐานข้อมูล

ออกแบบกิจกรรม สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง

จุด และมีส่วนร่วมตามหลักการ “เด็กคิด เด็กท�า เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน” 

อย่างแท้จริง 



ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม52 53

ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม

การจดัการประชมุสภาฯ ประจ�าปี ตวัแทนมาจากสภาเด็กและเยาวชน

ระดบัท้องถิน่ กลุม่เด็กและเยาวชนตา่งๆ อีกลกัษณะ คอื การรวมตวั

ของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ท�างานคล้ายสภาฯ แต่ไม่จัดยกเป็นระดับ

องค์กร  

สภาเด็กและเยาวชนไทย ทีร่อการเติมเต็ม
เป็นที่ทราบกันดีว่า รูปแบบการท�างานของสภาเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับ ยังมีช่องว่างที่ท�าให้การเดินหน้าต้องสะดุด 

เพราะขึน้อยูกั่บปัจจยัในการสร้างความพร้อมเพือ่การพฒันาเด็กและ

เยาวชน แต่จากตัวอย่าง พื้นท่ีการท�างานของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต�าบลนาจะหลวย และทีเ่ทศบาลนครภูเก็ต ท�าให้เหน็ทิศทาง

ทีจ่ะพฒันาสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งย่ิงขึน้ได้ในอนาคต โดยผูท้ี่

มีส่วนเกี่ยวข้องต้องวางแผนให้มีบูรณาการการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนทุกระดับ แก้ไขข้อจ�ากัดการก�าหนดภูมิล�าเนาของเด็ก

และเยาวชนในระดับต�าบล เปิดโอกาสและพื้นที่ให้เด็กทุกกลุ่มมีส่วน

ร่วมในกิจกรรม โดยมีหน่วยงานในระดับอ�าเภอรับผดิชอบ พร้อมปรับ

เปล่ียนโครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง

ชาต ิให้มีตวัแทนของเยาวชนท่ีได้รับคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชน

ในทุกระดับ ท่ีส�าคัญคือ ให้เยาวชนออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี เพราะเป็นการ

ท�างานอย่างตรงจุดและมีส่วนร่วมตามหลักการอย่างแท้จริง
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ท�าอย่างไร “สภานักเรียน”
 จึงจะพัฒนารูปแบบ ตัวชีว้ัด

ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการ
มีส่วนร่วมภายใต้ระบบประชาธิปไตย 

อีกทัง้จะมีแนวทางอย่างไร 
ในการปรับมุมมองและวิธีการปฏิบัติ

ในการสร้างพลเมือง
ทีม่ีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ 
และมุ่งมัน่ในการมีส่วนร่วมเพ่ือ

การเปลีย่นแปลงไปสู่สังคมทีด่ีขึน้ 
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“สภานักเรียน”
ระบบการศึกษา

กับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม



ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม58 59

ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี

ของสังคมและของประเทศชาตินั้น นอกจากครอบครัวจะมีบทบาท

ส�าคญัแล้ว ยงัต้องอาศยับทบาทของสถาบันการศกึษาเพือ่สนบัสนนุ

พฒันาการของเด็กและเยาวชนให้เตม็ตามศกัยภาพ โรงเรียน จงึเป็น

สถานทีส่�าคัญส�าหรับการอบรมบ่มเพาะและขดัเกลาเด็กและเยาวชน

ให้มีความพร้อมส�าหรบัการเจรญิเตบิโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตย กิจกรรมที่เป็นกลไก

ส�าคัญกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนให้เป็นพลเมืองผู้ตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของ

ตน ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งบทบาทท่ีส�าคัญของกิจกรรมนี้ 

คือการท�าหน้าที่เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการสร้างวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

ของการเป็นผู้น�าและผู้ตาม การท�างานเป็นหมู่คณะ โดยมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผ่านระบบประชาธิปไตย

ในโรงเรียนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม

แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ก่อก�าเนิดขึ้น

ครัง้แรกในประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านอื่นๆ  นอกเหนือจากการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร จนกระท่ังถึง พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งเกิดความเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง รัฐบาลได้ประกาศงดกิจกรรมนักเรียนทุกประเภทใน

โรงเรียน โดยเฉพาะกจิกรรมด้านการปกครอง เช่น สภานกัเรียน สภา

นสิิตนกัศกึษา เนือ่งจากเกรงว่าจะสนบัสนนุกลุม่ผูเ้คลือ่นไหวทางการ

เมืองท่ีต่อต้านรัฐบาล กิจกรรมนักเรียนจึงซบเซาลง จนกระทั่งการ

ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้ให้

ความหมายของกิจกรรมนักเรียนไว้ว่า 

“การปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ  ตามความ

สนใจและความถนัด มิใช่กิจกรรมท่ีครูจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนในการ

เรียนวิชาต่างๆ  จะต้องเรียนและสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ที่

ว่าเป็นการประกอบกิจกรรมร่วมกันก็คือ ผูเ้รียนช่วยกันคดิ ช่วยกันท�า 

และช่วยกันแก้ปัญหา อันจะเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการอยู่ร่วม

กันในระบอบประชาธิปไตย” 
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หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามมาด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๔๒ และการประกาศใช้หลกัสตูรการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช ๒๕๔๔ ก�าหนดให้กิจกรรมนกัเรียนเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยระบุไว้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ผู้

เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ

ตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท�างาน โดยเน้นการท�างานร่วม

กันเป็นกลุ่ม” จนกระท่ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งก�าหนดไว้ว่า “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้

เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริม

สร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้าง

จติส�านกึของการท�าประโยชน์เพือ่สงัคม สามารถจดัการตนเองได้ และ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข”

การจัดกิจกรรมสภานักเรียนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจของผู้เรียนท่ีจะ

เข้าร่วมกิจกรรม บนพืน้ฐานของความเสมอภาคตามขดีความสามารถ

ของแต่ละบุคคล โดยมีเสรีภาพและความสมัครใจที่จะตัดสินใจเลือก 

กระนัน้มีหลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมสภานกัเรียนทัง้

ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืงการปกครอง เช่น การ

ประกาศยกเลกิการจดักิจกรรม การก�าหนดแนวทางในการจดักจิกรรม

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของรฐับาล ตลอดจนความไม่สอดคล้อง

กับหน้าท่ีของสภานักเรียนในแง่ของหลักการมีส่วนร่วม โดยสะท้อน

จากนิยามของกิจกรรมนักเรียนที่เปล่ียนไป จากกิจกรรมท่ี “เป็นไป

ตามความสนใจและสมัครใจ” สู่การเป็นกิจกรรมที่ “เสริมสร้างให้ผู้

เรียนมีระเบียบวินัย”   

เม่ือ “สภานักเรียน” ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรม

นกัเรียน” หรือ “กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน” เป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสนับสนุน

และส่งเสรมิวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในระบบการ

ศึกษา ค�าถามท่ีชวนคิด คือ ท�าอย่างไรสภานักเรียนจึงจะสามารถ

พัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการมีส่วนร่วม

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย หรือ ควรมีแนวทางอย่างไรในการปรับ

มุมมองและวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในการสนับสนุนการสร้าง

พลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งม่ัน

ในการมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่ดีขึ้น ซึ่งเป็น

เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
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อุปสรรคทีต่้องเผชิญ 
เคยมีผู้ท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดสภานักเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเก็บข้อมูลจากสถาน

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฎว่า ครูและนักเรียน

ส่วนใหญ่เหน็ว่า สิทธแิละหน้าท่ีของสภานกัเรียน คอื ออกกฎระเบยีบ

ที่ไม่ขัดต่อนโยบายของโรงเรียน จัดกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจาก

โรงเรยีน ยบัย้ังการท�างานของคณะกรรมการบริหารสภานกัเรียน รวม

ทั้งพิพากษาคดีของนักเรียนภายใต้ความเห็นชอบของผู้บริหาร ซึ่ง

ปัญหาทีพ่บในการจดักจิกรรมของสภานกัเรียน คือ ไม่มีการวางแผน

ที่ดี ขาดประสบการณ์และความร่วมมือจากครู นักเรียน ปัญหาด้าน

เวลา การเงิน โดยเฉพาะในแง่ของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักส�าคัญ

ของการด�าเนินงานย่ิงไม่สอดคล้องกับหน้าท่ีของสภานักเรียน เช่น 

การจดักจิกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจากโรงเรยีน ขดักบัหลักการมีส่วน

ร่วมทีใ่ห้ความส�าคัญกบัความเตม็ใจเข้าร่วม รายงานฉบบันี ้ได้ด�าเนนิ

การเก็บข้อมูลข้อมูลภาคสนามเพือ่ศกึษาตวัอย่างการท�างานของสภา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๒ โรงเรียน ที่ผ่านการ

คัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน

ศิลปหตัถกรรมแห่งชาต ิซึง่จดัโดย ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนที่หนึ่ง สมาชิกสภานักเรียนมีที่มาจากการเลือก

ตั้งและการแต่งตั้ง โดยกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นกลุ่มท่ีเป็น

หลักในการด�าเนนิกิจกรรม ส่วนกลุม่ท่ีมาจากการแต่งตัง้จะท�าหน้าที่

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  แต่ก็สามารถคัดค้านการด�าเนิน

การของกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งได้ โดยผู้

อ�านวยการโรงเรียนจะเป็นผู้มอบภารกิจหลัก

ให้กับสภานักเรียนโดยตรง ท้ังน้ีหากนักเรียนมี

โครงการท่ีสนใจก็สามารถน�าเสนอต่อผู้อ�านวย

การโรงเรียนได้ ซึ่งกิจกรรมหลักของสภา

นักเรียนสามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ 

กิจกรรมภายในโรงเรียน และกิจกรรม

ภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน แบ่งย่อย

ได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) กิจกรรมที่ก�าหนด

โดยนโยบายจากส่วนกลางให้โรงเรียนต้องด�าเนินการ

และรายงานผลกลบัไปยงัต้นสงักดั ๒) กิจกรรมท่ีก�าหนดโดยผูบ้ริหาร

โรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นปฏิทนิปฏิบัตงิานประจ�า

ปีของโรงเรียน และ ๓) กิจกรรมที่เสนอโดยสภานักเรียน

กิจกรรมภายนอกโรงเรียน แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ ๑) 

กิจกรรมทีเ่กิดจากการขยายของกิจกรรมภายในโรงเรียนออกสู่ชมุชน 

และ ๒) กิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้น�านักเรียน

ไปร่วมกิจกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ

มากกว่าการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

โรงเรียนที่สอง สภานักเรียนของโรงเรียนนี้ได้รับการคัด

เลือกให้เป็นสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศท่ีด�าเนินกิจกรรมต่อ

เนื่องมากว่า ๒๐ ปี โดยในช่วงแรกเรียกนักเรียนที่เป็นแกนน�าใน

การด�าเนินกิจกรรมว่า “หัวหน้านักเรียน” ซึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู
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ในการดูแลนักเรียนในโรงเรียนเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ�า จากนั้น

จึงได้พัฒนาสู่การเป็นสภานักเรียนตามโครงสร้างสภานักเรียนของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่มีสมาชกิ ๒ ประเภท 

เช่นเดียวกันกับโรงเรียนที่หนึ่ง คือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและ

สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง 

การจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนถูกก�าหนด

รวมไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ�าปีของโรงเรียนพร้อมกับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อใช้ในการด�าเนินกิจกรรม โดยสภานักเรียนจะต้อง

สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อรายงานกับทางโรงเรียนหลังจากเสร็จสิ้น

กิจกรรม และใช้ข้อมูลจากการสรุปส�าหรับการพัฒนางานของสภา

นักเรียนต่อไป

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้การด�าเนินงานของกิจกรรมสภา

นักเรียนประสบความส�าเร็จ คือ ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบริหาร 

คณะครู นกัเรียน และผู้ปกครอง ทีช่่วยกนัสนบัสนนุกิจกรรมของสภา

นักเรียน โดยฝ่ายบริหารท�าหน้าที่ดูแลเก่ียวกับการหางบประมาณ

สนับสนนุ คณะครูมีบทบาทหน้าทีใ่นการให้ค�าแนะน�าปรกึษาและดูแล

นกัเรียนทีป่ฏิบัตหิน้าท่ีสภานกัเรยีน นกัเรียนเป็นผู้ด�าเนนิการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด ส่วนผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนการท�ากิจกรรมของนักเรียน

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
แม้กจิกรรมสภานกัเรียนจะแสดงให้เหน็ภาพแห่งความส�าเร็จ 

ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนมากกว่าความรู้เชิงวิชาการท่ี

เกิดขึ้นในห้องเรียน และสะท้อนให้เห็นภาพความอดทน การมีจิต

สาธารณะ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท�างานเป็นหมู่คณะ 

และการแสดงออกถึงความเป็นผู้น�า แต่ก็ยังพบปัญหาและข้อจ�ากัด

ที่รอการแก้ไข เช่น การท่ีส่วนกลางมีนโยบายจ�านวนมากที่สั่งการ 

หากลดกิจกรรมตามนโยบายลงจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของสภา

นักเรียนได้มากขึ้น

เม่ือพิจารณาการท�างานของสภานักเรียนทั้งสองโรงเรียน

พบว่ามีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานเหมือนกัน คือ ได้รับผลกระทบ

จากนโยบายของส่วนกลาง เนื่องจากสภานักเรียนมีบทบาทส�าคัญ

ในการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายที่ถูกส่งไปยังโรงเรียน 

ส่งผลให้กิจกรรมและงบประมาณของสภานักเรียนท่ีได้วางแผนไว้

ต้องถูกตัดทอนลง นอกจากนี้นโยบายที่ถูกก�าหนดจากส่วนกลางมัก

จะระบุแนวทางในการปฏิบัติไว้ชัดเจนว่าต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง 

นักเรียนจึงต้องลงมือท�าโดยไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดรูป

แบบหรือรายละเอียดของกจิกรรม ดงันั้น กิจกรรมจึงขาดความเชื่อม
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โยงกับบริบทของโรงเรยีนหรือชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ ซึง่ไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกิจกรรมสภานักเรียน   

อาจไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่า “สภานักเรียน” ได้ถูกลด

บทบาทของการด�าเนนิงานให้กลายเป็น “ผูช่้วยครู” ในการจดักจิกรรม

ของโรงเรียนเท่านั้น เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัน

ส�าคัญของชาติ หรือกิจกรรมทางศาสนาที่จัดข้ึนในสถานศึกษา ย่ิง

ไปกว่านั้น บางโรงเรียนได้ก�าหนดให้สภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ใน

ลกัษณะ “สายตรวจ” คอยสอดส่องความเรียบร้อยและความประพฤติ

ของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อรายงานต่อครูท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสภานักเรียนมีความ

เข้าใจคลาดเคลื่อนจากบทบาทที่สภานักเรียนควรจะเป็น

ประเด็นทีค่วรถกูหยิบยกมาพจิารณาจากผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้อง

เพือ่น�าไปสู่การปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงให้เหมาะสม คือ สภานกัเรียน

ควรจะเป็นกลุ่มตัวแทนของนักเรียนท่ีท�าหน้าที่เสนอความต้องการ

หรือความคิดเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่างๆ ของโรงเรียน ทัง้ทีเ่ป็น

กิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีบทบาทเป็น

ผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โรงเรียน

ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมสภานักเรียนภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นประชาธิปไตย 

สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  
คงต้องยอมรับความจริงว่า หากสังคมยงัคงมองนกัเรียนเป็น

เด็กทีต้่องปฏิบัตติามค�าแนะน�าหรือค�าสัง่จากผูใ้หญ่โดยไม่เปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วม ประเทศไทยก็ยังคงสร้างพลเมืองท่ีมองไม่เห็นความ

ส�าคญัของการมีส่วนร่วมเพือ่ช่วยกันสร้างสรรค์สงัคม แต่หากต้องการ

สร้างพลเมืองท่ีมีความกระตอืรือร้น (Active Citizen) ผูค้นในสงัคมคง

ต้องเปล่ียนมุมมอง วธีิคิด วธิปีฏิบัต ิเร่ิมต้นจากการให้คุณค่าต่อความ

คิดเห็นของนักเรียน เพื่อน�าไปสู่การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

ระหวา่งทกุคนในโรงเรยีน ดังนัน้ การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรม “สภานกัเรียน” ผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องต้องร่วมมือ

กันพฒันารูปแบบของกจิกรรม และตวัชีว้ดัให้สอดคล้องกบัวฒันธรรม

การมีส่วนร่วมภายใต้ระบอบประชาธปิไตย แต่การเปลีย่นแปลงเป็น

เร่ืองทีต้่องใช้เวลา ระบบการศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วย

พัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็น

มนุษย์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม
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 “เด็กเอ๋ยเด็กดี”
ยุค ๔.o 
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เม่ือวาระ “วนัเด็ก” เวยีนมาถึง เรามักได้ยนิค�าศพัท์ทีส่ะท้อน

ความคาดหวังต่อเด็ก เช่น  สามัคคี เชื่อฟัง กตัญญู วินัย เหตุใดค�า

เหล่านั้นจึงกลายเป็นค�านิยามของ “เด็กดี”  จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม

ไทยยังคงให้ความส�าคัญกับความเป็น “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย” เด็กท่ีเชื่อฟัง

ผู้ใหญ่ เด็กที่มีมารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม ไหว้สวย มักจะได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นเด็กดีมากกว่าคนอืน่ๆ ซึง่การยดึติดกบัวัฒนธรรมนีอ้าจ

ส่งผลต่อแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ ทีใ่ห้ความส�าคญักับการกระตุน้

ให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แยกแยะและตั้งค�าถาม ต่างจากวิสัยทัศน์ใน

การสร้างนิสัยการเรียนรู้ของผู้น�าไทย ท่ียังให้เด็กไทยท่องจ�าและท�า

ตามเป็นหลัก

งานเขยีนชิน้นี ้มุ่งค้นหาทีม่าของค�าว่า “ความเป็นเด็กดี” โดย

เลือกส�ารวจและท�าความเข้าใจผ่านแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ

สร้าง “เด็กดี” ทั้งโดยตรงคือ “ต�าราเรียน” และโดยอ้อม คือ “หนังสือ

วันเด็ก” เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาถึงการหล่อหลอม “ความ

เป็นเด็กดี” ในสงัคมไทยผ่านอ�านาจของรัฐทียั่งยึดกับวฒันธรรมเดิมๆ 

และตั้งค�าถามถึงความหมาะสมและความย้อนแย้งกับยุคปัจจุบัน

จุดเริม่ต้น เด็กดี “ทีว่่านอนสอนง่าย”
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นคร้ังแรกท่ีมีการจัดการศึกษาไทย

อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้พระพุทธศาสนาใน

การสอนและสร้างวินัยแก่สังคม ใช้แนวคิดพุทธศาสนามาสร้างวินัย

ให้เด็กผ่านต�าราเรียน  ตวัอย่างของค�าสอนทางพทุธศาสนาทีถ่กูใส่ไว้

ในต�าราเรียนและกลายมาเป็นคณุลักษณะของเด็กดี คอื “ว่านอนสอน

ง่าย”  ซ่ึงน�ามาจาก “มงคลชวิีต ๓๘ ประการ” การเป็นผูว่้าง่าย คือ คน

ทีย่อมท�าตามค�าสอน เชือ่ฟัง ไม่โต้ตอบ ไม่แก้ตวั  ไม่ดือ้ร้ัน สะท้อนถงึ

การใช้อ�านาจนิยมทางวัฒนธรรมที่ให้เกิดการยอมรับในระบบอาวุโส 

นอกจากต�าราเรียนท่ีมีค�าสอนทางพุทธศาสนาแล้ว เด็ก

และเยาวชนไทยยังมีหนังสือ “สมบัติของผู้ดี” ท่ีเจ้าพระยาพระเสด็จ

สุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.

๒๔๕๕  เป็นส่ิงที่ใช้วัดความเป็นไทยของคนในสังคมอีก เนื้อหาใน

หนงัสือเป็นการให้หลกัปฏิบัต ิ๑๐ ประการ แก่คนมีการศึกษารุ่นใหม่ 

ว่าต้องเป็นผู้มีกาย วาจา ใจ สุจริต  มีมารยาท ความประพฤติปฏิบัติ

เหมาะสมเช่นเดียวกบัพระสงฆ์ โดยกระทรวงศึกษาธกิารน�ามาใช้เป็น

หนังสืออา่นเพิ่มเตมิในโรงเรยีนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ปัจจบุันยังมกีาร

จัดพิมพ์จ�าหน่ายเพื่อใช้อ่านทั่วไป 

สร้างเด็กดีด้วย “งานวันเด็ก”
ในยคุท่ีประเทศไทยมี จอมพล ป.พบูิลสงคราม เป็นผูน้�า เป็น

ยุคสมัยของ “การสร้างชาติไทยใหม่” รัฐต้องการเปล่ียนทัศนคติและ

ความคิดให้คนในชาตมีิความทดัเทยีมกับตะวนัตก เม่ือมีการประกาศ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กโดยสหประชาชาติเม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๘ 

เพื่อให้ทั่วโลกร่วมกันให้ความส�าคัญแก่เด็ก ประเทศไทยจึงเร่ิมจัด

งานวันเด็กขึ้นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของเด็ก ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย ได้

แสดงความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ รู้จกับ�าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  

โรงเรียน และชุมชน แต่จากวัตถุประสงค์ในการจัดงานพบข้อสังเกต
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ว่ารัฐไทยยังมองว่าเด็กเป็นพลเมืองที่ต้องถูกควบคุมทั้งด้านความ

คิดและความประพฤติ ให้รู้จัก หน้าท่ีของตน และ อยู่ในระเบียบ

วินัย มากกว่าจะสนับสนุนให้เด็กใช้สิทธิในการแสดงออก ซึ่งเป็น

เจตนารมณ์ของการก่อตั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก   

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได้มีการจัดท�าหนังสือวันเด็กเล่ม

แรกขึ้น พร้อมการจัดงานวันเด็ก หลังจากนั้นก็มีการจัดท�าทุกปีต่อ

เนื่องมาถึงปัจจุบัน เม่ือดูเนื้อหาของหนังสือวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึง

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่าอุดมการณ์ของรัฐท่ีมีต่อ “ความเป็นเด็กดี” ไม่

เปล่ียนแปลงไปเลยในช่วง ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในช่วง

แรกๆ ของหนังสือที่น�ามาตีพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ควบคุม

เด็กในครอบครัวใช้ “เมตตานุเคราะห์” และสร้างจิตส�านึกให้กับพ่อ

แม่ว่าเด็กไม่ใช่แค่สมบัติของครอบครัว แต่ยังเป็น “สมบัติของชาติ” 

สอดคล้องกับบ้านเมืองในสมัย สฤษด์ิ ธนะรัชต์ ที่ใช้วิธีปกครองแบบ 

“พ่อขนุอปุถมัภ์เผด็จการ” ซึง่เด็กดียคุ “เช่ือผูน้�า ชาตพ้ินภัย” ต้องอยู่

ในการควบคุมดูแลของรัฐ พ่อแม่ต้องมีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูก

ต้อง ผูใ้หญ่ในชมุชนต้องรอบรู้เร่ืองการเล้ียงดูเพือ่ให้เด็กเตบิโตขึน้โดย

สมบูรณ์ โดยควบคุมเด็ก (ด้วยความเข้าใจ) ทัง้ด้านร่างกาย จติใจและ

สิง่แวดล้อม ส่วนเนือ้หาในหนงัสอืวนัเด็กยุคของผูน้�าถนอม กิตตขิจร 

เน้นให้เด็กมีศีลธรรม ใส่ใจในประเพณีอันดีงามของชาติ 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ เม่ือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขึ้นด�ารง

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารของ

รัฐจากใช้ทหารน�ากลายเป็นใช้การเมืองน�า แต่การสร้างอุดมการณ์

ผ่านวัฒนธรรม “เด็กดี” ก็ยังยึดหลักเดียวกันคือ  “เด็กดีต้องมีความ

ประพฤติดี เพื่อท�าให้ชาติมั่นคง” ในยุคนั้นมีการต่อต้านคอมมิวนิสต์ 

ซึ่งถือเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ  หนังสือวันเด็กยุคนี้ จึงมีการ

ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมีการสอดแทรกเรื่องเล่า 

นิทาน คติเตือนใจ รวมทั้งความรู้ที่ถือว่าทันสมัย เข้ามาอย่างแนบ

เนียน และแยบยล อย่างเช่น บทความเร่ือง “ย่าของผม” เขียนโดย 

รสา วงศ์ยังอยู่ ในหนังสือวันเด็ก ปี พ.ศ.๒๕๒๗ กล่าวถึงความคิด

ความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม (ถือเป็นเร่ืองแรกๆ ท่ีมีการพูดถึง

ศาสนาอื่นในหนังสือวันเด็ก) ที่มีข้อความที่น่าสนใจซึ่งสะท้อน “การ

ประชาสัมพันธ์” อย่างเห็นได้ชัด 

“...ผมพดูขึน้ตอนนีว่้า จริงครบั พวกพีน้่องไทยมุสลิมได้อาสา

สมัครไปต่อสูพ้วกผูก่้อการร้ายพวกศตัรูต่อแผ่นดิน เสยีชวีติไปก็มาก

นะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดัการศพตามประเพณศีาสนาให้อย่างสม

เกียรติแก่นักรบผู้กล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า...”
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นอกจากเชิดชูอุดมการณ์ “รักสามัคคี มีวินัย” ว่าเป็นนิยาม

ของ “เด็กดี” โดยใช้การเขยีนจากผูรู้ ้แล้ว ยงัมีการเพิม่ผลงานของเด็ก

เข้ามาไว้ในเล่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นต้นมา เนื้อหาที่ถูกคัดเลือก

จากฝีมือการเขยีนของเด็กล้วนเชดิชอูดุมการณ์ “เด็กดี” คือ เด็กท่ีอยู่

ในระเบียบวินัย เชื่อฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์

ล่าสุดกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๗ รัฐบาลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายผลักดันให้ประเทศ

เข้าสู่ยุค 4.0 องค์ประกอบของการ “เป็นเด็กดี” ก็ยังอยู่ครบถ้วน ทั้ง 

“เชือ่ฟัง”  “กตญัญู”  “เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่” ไปจนถงึ “ขยนัหม่ันเพยีร” รวม

ทัง้เนือ้หาในหนงัสือวนัเด็กก็ยังคงเป็นภาพของ “เดก็ดี” ทีไ่ม่ต่างจาก

ยุคสมัยแรกๆ ดังตัวอย่าง เช่น

“...การเดินหน้าประเทศไทยไปกับผูส้งูอาย ุส�าหรับฉนัซึง่เป็น

เด็ก สิ่งที่ท�าได้คือ เชื่อฟังค�าสั่งสอนของท่าน และตั้งใจท�าหน้าที่ของ

ตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน ไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับครอบครัว 

ปรนนบัิตดูิแลให้ท่านมีความสขุตามอตัภาพ..” (“เดินหน้าประเทศไทย

ไปกับผู้สูงอายุ” หนังสือวันเด็ก ปี ๒๕๖๐)  

จาก “เด็กเอ๋ย เด็กดี” 
สู่ “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”

นอกจาก ต�าราเรียนที่มีค�าสอนทางพุทธศาสนา หนังสือ

สมบัติของผู้ดี งานวันเด็กและหนังสือวันเด็กแล้ว เครื่องมือหล่อ

หลอมความเป็นเด็กดี ยังถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบอื่น นั่นคือ เพลง

เด็กเอ๋ย เด็กดี 

ย้อนกลับไปยังยุคแรกท่ีมีการจัดงานวันเด็กคร้ังแรก สมัย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี  พ.ศ.๒๔๙๘ กรมโฆษณา (กรม

ประชาสมัพนัธ์) มีหน้าทีเ่รยีบเรยีงเอกสารส�าคัญต่างๆ รวมท้ังเอกสาร

ชาวบ้านแจกจ่ายไปท่ัวประเทศ ขณะนั้น ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ซึ่งเป็น

บรรณาธกิารนติยสารโฆษณาสาร และเป็นผูแ้ทนกรมประชาสัมพนัธ์

ในการร่วมประชุมจัดงานวันเด็ก  ได้รับมอบหมายให้แต่งเพลงเด็ก

ไปบรรเลงเนือ่งจากทางการจะจดังานวนัเด็กโดยต้องแต่งทันท ีจงึน�า

หน้าที่เด็ก ๑๐ ข้อ ของคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ที่พิมพ์แจกจ่าย

ทัว่ทกุโรงเรียนมาเรียบเรียง กลายเป็นเพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี เรามีหน้า

ที ่๑๐ อย่างด้วยกัน” และมีการเปิดทางวทิยุกรมประชาสมัพนัธ์ทุกวนั 

จนกระท่ังห่างหายไป และกลบัมาเผยแพร่อกีครัง้โดย ส�านกังานคณะ
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กรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ(สวช.) จดัท�าซีดีเพลง “เด็กดี” แจกจ่าย

ทั่วประเทศในปี พ.ศ.๒๕๔๙ จากนั้นมา เพลง “เด็กเอ๋ย เด็กดี” ก็อยู่

คู่กับงานวันเด็กแห่งชาติมาจนถึงทุกวันนี้

ผ่านมาถึงยุค “เดินหน้าประเทศไทย” รัฐภายใต้การน�าของ

ทหารก็ยงัก�าหนดพฤตกิรรมเด็กและเยาวชน ซึง่เป็นอนาคตของชาติ 

ด้วยการก�าหนดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงเด็กเร็ว

ที่สุด การบูรณาการไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ

ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจึงเกิดขึ้นด้วยความเข้มแข็งของ

ระบบรัฐราชการไทย เพียงไม่นานก็ปรากฎทั้งเพลง กลอน ป้ายผ้า

ไวนิล บอร์ด รวมทั้งมีการจัดท�าโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมค่านยิม ๑๒ ประการอย่างรวดเร็ว  ผลของการใช้เคร่ืองมือรัฐ

ผ่านการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ท�าให้เห็น

มุมมองทีผู้่เรียนได้จากค่านยิม ๑๒ ประการ ผ่านทางเวบ็ไซต์จ�านวน

มากทีต่อกย�า้ถงึการฝังรากลกึของความเป็นเด็กดีว่า คอืเด็ก “เชือ่ฟัง 

กตัญญู เคารพ” ตัวอย่างเช่น   

“…คนไทยต้องซึมซาบจากการเข้าแถว เคารพในการมี

ระเบียบวนิยั จะสร้างการเรียนรู้ไปถงึการเคารพบุคคลอืน่ จากนัน้เรา

ก็จะหนกัแน่นในการเคารพกฎหมายด�าเนนิการดังนี ้สร้างกฎระเบียบ

วินัยภายในโรงเรียน ตั้งแต่หัวจรดเท้า มีท้ังค�าชื่นชมและบทลงโทษ 

เม่ือพบเจอผูใ้หญ่ให้ไหว้ก่อน โดยทีนั่กเรียนไม่จ�าเป็นต้องค�านงึถงึว่า

รู้จักหรือไม่…”

ทบทวนทีม่า หาความหมายใหม่ให้ “เด็กดี”
จะเห็นได้ว่า สังคมไทยพัฒนาจากยุคที่มีการวางรากฐาน

ปรัชญาการศึกษา ต้องการให้คนประพฤติอยู่ในศีลในธรรม มาเป็น

ยุคที่การศึกษาสมัยใหม่ต้องอาศัยทักษะและองค์ความรู้ท่ีท�าให้ผู้

เรียนสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง

ความเป็นพลเมือง แต่ในยุคไทย 4.0 ท่ีมีการให้เยาวชนในโรงเรียน

แสดงออกตามค่านยิมหลัก ๑๒ ประการนัน้ จะสามารถส่งเสริมให้เด็ก

ตระหนกัถึง “พลังในฐานะพลเมอืง” รู้จกัใช้สิทธเิพื่อแก้ปัญหาของตน

และของชมุชนได้หรือไม่ ดังนัน้ การต่อสูกั้บอ�านาจวฒันธรรมแบบเดิม

ท่ีน�ามาใช้ตกแต่งนิสัยใจคอให้เกิดเป็น “เด็กดี” จึงท้าทายส�าหรับคน

ท�างานพฒันาเด็กและเยาวชน เพราะสังคมไทยยังยดึม่ันกับวฒันธรรม

การเคารพผู้ใหญ่ ต้องเชื่อฟัง หากมีความเห็นที่ขัดแย้ง ก็จะเกิดการ

หลบเลี่ยงมากกว่าการเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ตาม แม้การรณรงค์สร้างค่านิยม ๑๒ ประการ  จะ

มีการประกาศใช้อย่างจริงจังในโรงเรียน  แต่ก็ยังมีผู้เห็นต่างกับการ

รณรงค์สร้างค่านิยมนี้ เช่น สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ชี้ให้เห็นถึงค่า

นิยม ๑๒ ประการ ว่าเป็นลักษณะความเคยชินของรัฐบาลซึ่งมีภูมิ

หลงัมาจากทหารในอนัทีจ่ะใช้อ�านาจ แต่ไม่เปิดกว้างให้มีการวพิากษ์

วจิารณ์ ซึง่สวนทางกับการเรยีนรู้ในโลกยุคใหม่ทีเ่นน้การเรยีนรูน้อก

ห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการนั่งในห้องฟังครู รวมถึง

เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ ค่านิยม ๑๒ ประการจึงเท่ากับการศึกษาท่ี

ถอยหลังลงคลอง 
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“มันจะย้อนยุคก็ตรงนี้ หลายๆ เร่ืองในนโยบายเขียนดี แต่

ถ้าทัศนคติของผู้น�าไปสวนทาง กลัววิจารณ์ กลัวไม่เชื่อ สั่งให้จ�า มัน

สวนทางกับการเรียนรู้ ปฏิรูปหลักสูตร ผมก็เสียวว่ามันจะถอยหลัง

ทศันคตขิองผูน้�าไม่ทันกับโลกปัจจบัุน มันสวนทางกับการสอนให้น้อย

ลง เรียนรู้ให้มากขึ้น แต่คุณเพิ่มประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อย่าง

นี้จะท�าให้การปฏิรูปหลักสูตรมันเสียไป”

 นิยามของค�าว่า “เด็กดี” ต่อจากนี้ไป ควรมีการปรับเปลี่ยน

โดยการสร้างวฒันธรรมแบบใหม่ทีใ่ห้ “เด็กเถยีงได้” โดยท้ังผูใ้หญ่และ

เด็กต่างไม่คิดว่าเป็น “การเสียมารยาท” “ไม่เคารพ”  “ไม่เชื่อฟัง” ท�า

อย่างไร เด็กจึงจะกล้าเขียนถึงสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เก่ียวกับค่านิยม

ทั้ง ๑๒ ประการ ด้วยการบอกว่าเห็นแย้ง

หรือให้เหตุผลว่าไม่เข้ากับชีวิตจริง โดย

ไม่ต้องกลวัว่าจะมีผลกระทบ เม่ือไหร่

ท่ีเด็กมีความม่ันใจว่าความเห็นท่ี

เสนอจะไม่ถูกมองว่าเป็นการ

ก่อกวน สร้างความแตกแยก

ในสังคม  เด็กอาจเร่ิมหันมา

ให้ความสนใจกับการเรียกร้อง

สิทธิต่างๆ รวมทั้งการกระท�า

ท่ีส่งเสริมให้ตนเองมีส�านึกของ

ความเป็นพลเมืองได้จริงอย่างที่

รัฐและคนท�างานพัฒนาเยาวชน

หวังให้เป็น  

เด็กพึงมีศรัทธาเลื่อมใสใน
ศาสนา
เด็กพึงเคารพและรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
บ้านเมือง
เด็กพึงเชื่อฟงับิดามารดา 
ผู้ปกครอง และครูอาจารย์
เด็กพึงมีกริยาวาจาสุภาพต่อ
คนทั่วไปและเคารพนับถือผู้ใหญ่
เด็กพึงมีความกตัญญูกตเวที
เด็กพึงเป็นผู้มีระเบียบและรักษา
ความสะอาดเสมอ
เด็กพึงมีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษา
หาความรู้
เด็กพึงรู้จักประหยัดและเก็บ
ออมทรัพย์
เด็กพึงมีความซื่อสัตย์สุจริต 
กล้าพูด กล้าท�าในสิ่งที่ควร และ
มีน�้าใจเป็นนักกีฬา
เด็กพึงท�าตนให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้อื่นและรู้จักรักษาสาธารณ
สมบัติของชาติ

รักชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์
ใฝ่หาความรู้ 
หมั่นศึกษาเล่าเรียน
รักษาวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และแบ่งปัน
เข้าใจเรียนรู้การเป็ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
เคารพผู้ใหญ่
มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า
รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
ไม่ยอมแพ่ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า
ค�านึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง

หน้าทีข่องเด็กไทย
(พ.ศ. ๒๔๙๘)

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)
๖)

๗)

๘)

๙)

๑๐)

๑)

๒)
๓)

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)
๑๐)

๑๑)

๑๒)

ค่านิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
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การตัง้ค�าถามและแสวงหาสิง่ทีด่ีกว่า
ท�าให้วัยรุ่นเป็นพลังในการ

ผลักดันให้เกิดการเปลีย่นแปลง
ในโครงสร้างสังคมการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
กลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นสิง่ทีไ่ด้รับความสนใจ

ในฐานะปฏิบัติการของพลเมือง
ทีเ่ป็นรากฐานทางการเมือง
ของระบอบประชาธิปไตย 
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พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ

“ปีกเยาวชน” 
พรรคการเมือง
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วยัรุน่เป็นช่วงวยัแห่งการเปลีย่นผ่านจากวยัเด็กสูว่ยัผูใ้หญ่ เป็น

ช่วงวยัในการแสวงหาต�าแหน่งแห่งทีใ่นโครงสร้างสงัคมซึง่เริม่ต้นตัง้แต่ใน

ครอบครัว พวกเขาตัง้ค�าถามถงึความสมัพนัธ์ โต้แย้งสทิธอิ�านาจของพ่อ

แม่ และขยายไปสู่การตั้งค�าถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่า

จะสามารถก�าหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด 

การตั้งค�าถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ท�าให้วัยรุ่นเป็นพลังใน

การผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจใน

ฐานะปฏิบัติการของพลเมืองที่เป็นรากฐานทางการเมืองของระบอบ

ประชาธิปไตย 

ปีกเยาวชน (Youth Wings) ภายในพรรคการเมืองเป็นรปูแบบ

หนึ่งของกลุ่มเยาวชนที่ถูกจัดตั้งขึ้น โดยได้รับการรับรองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และเป็นพื้นท่ีเปิดให้เยาวชนสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลง

ของรัฐได้ พรรคการเมืองในหลายประเทศ มีการจัดตั้งปีกเยาวชน

ขึ้นเพื่อดึงเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในพรรค “เลือดใหม่” ท่ีเข้าร่วม

กับพรรคการเมือง จึงเป็นเสมือน “หน่ออ่อน” ที่เข้ามารับการปลูกฝัง

อุดมการณ์ของพรรคให้หยัง่รากลกึลงในส�านกึ เพือ่จะเตบิโตเป็นสมาชกิ

รุ่นถัดไปของพรรคการเมืองในวันข้างหน้า ขณะเดียวกัน พรรคก็จะได้

ประโยชน์จากการตัง้ค�าถามและความคดิใหม่ท่ีถกูรเิร่ิมจากความไม่พอใจ

ต่อส่ิงท่ีเป็นอยู่ อันจะน�าไปสู่การน�าเสนอนโยบายท่ีสามารถตอบโจทย์

สถานการณ์ความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

อย่างเท่าทันต่อยุคสมัย

บทบาทของวัยรุ่นในพรรคการเมืองจึงถือก�าเนิดขึ้นจากจุด

เร่ิมต้นของแนวคิดและแนวทางท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

กระน้ัน เม่ือเวลาผ่านไป พรรคการเมืองในหลายประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย ดูเหมือนจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้น้อยลงทุกที ท�าไมจึง

เป็นเช่นนั้น?

“ปีกเยาวชน” ประสบการณ์จากต่างแดน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เยาวชนทีมี่บทบาทเคล่ือนไหวในการเมืองร่วมสมัยอย่างชดัเจน ได้แก่ 

กลุ่ม Scholarism ท่ีก่อตัง้โดย โจชวั หว่อง (Joshua Chi-fung Wong) 

ในปี ค.ศ.๒๐๑๑ และสหพนัธ์นกัเรียนแห่งฮ่องกง (Hong Kong Fed-

eration of Student) ก่อต้ังในปี ค.ศ.๑๙๕๘ ด้วยอุดมการณ์ท่ีใกล้

ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และมีบทบาทในการเคลื่อนไหวของ

นกัศกึษาท่ีจัตรัุสเทยีนอนัเหมินในปี ค.ศ.๑๙๘๙

ในการคัดเลือกผู ้บริหารฮ่องกง

ในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ท้ังสององค์กรมีการ

เสนอผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารเกาะฮ่องกง 

โดยตั้งใจท้าทายกระบวนการคัดเลือกที่

รัฐบาลจีนปักกิ่งเป็นผู้ก�าหนด การรณรงค์

แนวคิด “สทิธิการปกครองตนเอง คนฮ่องกง

ต้องปกครองฮ่องกงด้วยตัวเอง” เพื่อ

คัดค้านแนวนโยบาย ๑ ประเทศ 

๒ ระบบของรัฐบาลจีน ได้รับแรง

สนับสนุนจากคนฮ่องกง มีผู้เข้า

ร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหว “ยึด
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ใจกลางเมือง” หรือ Occupy Central เพือ่แสดงออกถงึการต่อต้านการ

แทรกแซงทางการเมืองของรัฐบาลจีนอย่างกว้างขวาง 

บทบาทของสององค์กรสะท้อนความตืน่ตวัทางการเมืองของ

คนรุ่นใหม่ในฮ่องกง โดยมีการใช้ช่องทางทั้งภายในและนอกระบบ

การเมืองท่ีเป็นทางการ กลุ่ม Scholarism โดย โจชัว หว่อง ให้น�้า

หนักกับการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มประชาสังคมและกลุ่มเคลื่อนไหว

ทางการเมืองภายนอก ขณะท่ี สหพันธ์นักเรียนแห่งฮ่องกง หลัง

การรณรงค์ทางการเมืองในการคัดเลือกผู้บริหารฮ่องกง สมาชิกของ

สหพันธ์นักเรียนแห่งฮ่องกง มีทั้งผู้ที่เลือกเคลื่อนไหวกับกลุ่มประชา

สงัคมต่อไป ส่วนแกนน�าอกีจ�านวนหนึง่หลังจบการศกึษาหนัไปท�างาน

ร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย 

ประเทศฟินแลนด์ มีพระราชบัญญตัเิยาวชน ค.ศ.๒๐๐๖ ที่

ก�าหนดเป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตและอิสรภาพของคนรุ่น

ใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมศักยภาพ รวมถึงสภาพ

แวดล้อมของคนรุ่นใหม่ โดยมีงบประมาณส�าหรับกลุ่มเยาวชนอายุ

ระหว่าง ๑๕-๒๙ ปี รวมถึงกลุ่มเยาวชนในพรรคการเมือง เยาวชน

ที่เข้าร่วมกับองค์กรการเมืองต่างมีเป้าหมายในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงสังคม ผู้ท่ีเข้าร่วมในปีกเยาวชนของพรรคการเมือง มี

ส่วนส�าคญัในการสร้างวฒันธรรมการถกเถยีงแลกเปลีย่น และเคารพ

ความคิดเห็นของปัจเจกบุคคล มีการเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนที่

เป็นสมาชกิ และท�างานเพือ่ตดิตามกดดันหน่วยงานภาครัฐในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น การศึกษา การอุดหนุนกิจกรรมเยาวชน 

ทัง้นี ้กระบวนการภายในพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถ

ติดต่อกับผู้บริหารได้โดยตรง สามารถผลักดันประเด็น และเป็น

ตัวแทนในการประชุมประจ�าปีของพรรค 

อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่ทีเ่ข้าร่วมในงานของพรรคการเมือง

ประเทศฟินแลนด์มีจ�านวนลดลงตามล�าดับเวลา เนื่องจากเยาวชน

จ�านวนหนึ่งหันไปท�ากิจกรรมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเด็นท่ี

ตนสนใจ รวมถึงการเข้าร่วมในสภาเยาวชนของท้องถิ่นที่เปิดกว้าง

ส�าหรับเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

ประเทศเบลเยียม รัฐบาลรับรองปีกเยาวชนของ

พรรคการเมือง ในฐานะขบวนการเคล่ือนไหวที่เกี่ยวข้องกับ

พรรคการเมือง โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุน กว่าร้อยละ ๔๐ 

ของผูด้�ารงต�าแหน่งในสภาของเมืองเคยท�างานภายในปีกเยาวชนของ

พรรคการเมืองมาก่อน อย่างไรก็ตาม ช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ ต่อเนื่อง

ถึง ๑๙๘๐ ปีกเยาวชนในหลายพรรคการเมืองเริ่มมีความคิดทางการ

เมืองแตกต่างจากพรรคการเมืองแม่มากขึน้ ทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นต้น

มา พรรคการเมืองจงึเริม่สูญเสยีสมาชกิเยาวชน ประกอบกับการขาด

ระบบข้อมูลสมาชิกที่ดี ท�าให้สถานการณ์การมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในพรรคการเมืองเบลเยียมแย่ลง

สหราชอาณาจักร ปีกเยาวชนในพรรคการเมืองของสหราช

อาณาจกัรมีประวตัศิาสตร์อนัรุง่เรือง ปีกเยาวชนในพรรคอนรัุกษ์นยิม

เคยมีสมาชิกมากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ต่อมาสมาชิกที่เป็นเยาวชนใน

พรรคการเมืองกลับลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ง สาเหตสุ่วน

หนึ่งเนื่องมาจากการที่พรรคการเมืองมีแนวโน้มในการจ�ากัดการมี

ส่วนร่วมของเยาวชน เพราะความกังวลถงึความนยิมในแนวคิดสุดขัว้
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ทีเ่ยาวชนผลักดัน รวมถงึการท่ีปีกเยาวชนต้องพึง่พางบประมาณจาก

พรรคการเมืองแม่ ท�าให้ไม่สามารถมีบทบาทได้มากนกั หรือแม้แต่ถกู

พรรคยุบปีกเยาวชนไปเลยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบัน พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรยังเปิดโอกาส

ให้เยาวชนมีตัวแทนอยู่ภายในโครงสร้างของพรรคในหลายระดับ 

แต่เยาวชนกลายเป็นกลไกในการหาสมาชิกเข้าพรรค รวมถึงช่วย

กิจกรรมรณรงค์ของพรรค กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งในสหราช

อาณาจักรเคยร้องเรียนไปยังรัฐสภาว่าความต้องการของพวกเขาถูก

มองข้ามจากพรรคการเมือง พวกเขาไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจาก

พรรคการเมืองในระหว่างการเลือกตั้ง ย่ิงไปกว่านั้น พรรคการเมือง

ไม่ได้สนใจประเด็นท่ีเป็นความต้องการหรือมีอิทธิพลต่อเยาวชน

อย่างแท้จริง

เยาวชนไทยในพรรคการเมือง
พรรคการเมืองไทยเร่ิมยอมรับกลุ่มเยาวชนอย่างชัดเจน

ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ อาทิ กลุ่มหนุ่มประชาธิปัตย์ กลุ่มยุวประชาธิปัตย์ 

ในพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มภราดรภาพในพรรคก้าวหน้า กลุ่มอนุชน

ในพรรคสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น แต่ทั้งหมดยุติบทบาทไปในปี 

พ.ศ.๒๕๓๑ งานเยาวชนในพรรคการเมืองไทยกลับมาอีกคร้ังในปี 

พ.ศ.๒๕๔๙ เม่ือพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งศูนย์ประสานงานเยาวชน

ข้ึน เพื่อด�าเนินกิจกรรมเยาวชนตามช่วงวัย การศึกษา และภูมิภาค 

ส่วนพรรคเพือ่ไทยจดัตัง้ “สถาบันเยาวชนเพือ่ไทย” ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

เน้นการท�างานใน 3 กลุ่ม นักเรียนมัธยม กลุ่มนิสิตนักศึกษา และ

กลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา แต่ยุติบทบาทกันไปอีกครั้งจากสถานการณ์

การเมืองหลงัการรฐัประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๗

ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ประกาศให้มีการยื่นขอแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง มีกลุ่มการเมืองท่ี

ต้องการจดัตัง้พรรคการเมือง ๙๙ กลุ่ม ในจ�านวนดังกล่าว มี ๒ พรรค

ทีมี่ความพยายามจดัตัง้ปีกเยาวชนขึน้ภายในพรรคอย่างชดัเจน ได้แก่ 

พรรคอนาคตใหม่ และพรรคสามัญชน

พรรคอนาคตใหม่ มี นายธนาธร จงึรุ่งเรืองกิจ รองประธาน

กรรมการบริหารกลุ่มบริษทัไทยซมัมิท และ ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนก

กุล อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จด

แจ้งจดัตัง้พรรค ในรายชือ่ “ผู้ร่วมก่อตัง้” ประกอบด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่

จากหลายวงการ แต่ละคนเป็นนักกิจกรรมและมีผลงานโดดเด่นใน

สายงานของตนเอง 
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“เร่ิมจากตอนแรกที่เราได้ผลกระทบจากปัญหาโดยตรง 

แล้วเกิดปัญหาหลายเร่ือง เกิดการถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบัติ จึงรวม

ตัวกับเพื่อนๆ ตั้งกลุ่มเพื่อผลักดัน พอท�างานไปได้สักพัก เร่ิมเห็น

ว่า แม้ว่าจะสร้างการเปล่ียนแปลงได้ แต่เป็นไปในระดับพื้นท่ี ไม่ได้

เปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง เลยคิดว่าพรรคการเมืองจะเป็นกลไกทีจ่ะ

ช่วยให้เราสามารถผลักดันนโยบายที่พวกเราท�างานกันอยู่ได้ 

“ก่อนหน้านี ้เคยท�างานภายในสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พยายามผลักดันประเด็นน้ีเข้าไป แต่ไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก 

รวมถึงท�างานกับเครือข่ายประชาสังคมที่ท�างานในประเด็นเดียวกัน 

แต่บางทีต้องคุยกับผู้ใหญ่ ก็เป็นปัญหาระหว่างวัย พอเข้ามาท�างาน

ในพรรค เราสามารถขยายประเด็นให้กว้างขึ้นได้ พรรคอนาคตใหม่

ก�าหนดให้มีปีกเยาวชนภายในข้อบังคบัพรรค โดยปีกเยาวชนมีอสิระ

ในการคิดออกแบบและผลักดันนโยบายเข้าในการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารพรรค”

 เป็นค�าบอกเล่าจาก กฤตนัน ดิษฐบรรจง นักศึกษาคณะ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แกนน�าเครือข่ายเยาวชนที่

ท�างานร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่กับเชื้อเอชไอวี 

ส่วน พรรคสามัญชน หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคได้แก่ นาย

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ หรือ ‘อ้วน YT’ (Youth Training Center) อดีต

แกนน�ากลุ่มพอกันที ท่ีริเร่ิมกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพรณรงค์

เลือกตัง้ ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ พรรคสามัญชนมีการก�าหนดให้สมาชกิ

พรรคสามารถรวมกลุ่มตามประเด็นที่สนใจและขอจัดตั้งเป็นปีกของ

พรรคได้ ซึ่งรวมถึงปีกเยาวชน

“เราเชื่อว่าหลักการของพรรคสามัญชนเป็นเร่ืองส�าคัญของ

ประเทศน้ี และเป็นความจ�าเป็นที่ต้องเข้าร่วมจัดตั้งพรรคน้ี ขณะ

เดียวกันปีกเยาวชนของพรรคจะต้องไม่ถูกจ�ากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่ม

นักเรียน นักศึกษา แต่อยากให้มีเสียงเยาวชนที่มาเด็กกลุ่มอื่น เช่น 

เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่เสี่ยง เด็กท่ีเคยก้าวพลาด หรือเด็กผู้พิการ 

เด็กแว้น เด็กสก๊อย เด็กที่ถูกสังคมตีตราว่าเป็นความล้มเหลวของ

ประเทศ เราอยากให้เสียงของเยาวชนกลุ่มนี้กู่ก้องออกไปในสังคม 

ผ่านพรรคการเมือง เราคาดหวังที่จะสร้างขบวนของเยาวชนที่สังคม

มองข้ามมาโดยตลอดให้มีสทิธิ มีเสยีง มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง 

วัชรพล นาคเกษม สมาชกิผูก่้อตัง้พรรคสามัญชน จากกลุ่ม

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก เล่าถึงความตั้งใจในการ

เข้าร่วมก่อตั้งพรรคสามัญชน

ขณะท่ีพรรคประชาธปัิตย์ แม้ไม่มีการด�าเนินงานด้านเยาวชน

อย่างชัดเจนเป็นทางการ แต่การที่พรรคให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้มี

อสิระในการแสดงความคิดต่อสาธารณะ อาจสะท้อนถงึการเปิดโอกาส

ให้คนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทส�าคัญในพรรค เช่นเดียวกับในอดีตท่ีเคย

เปิดกว้างให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกรุ่นใหม่ของพรรคได้

ลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว

ความซบเซาลงของ “ปีกเยาวชน” 
สถานการณ์การท่ีเกิดข้ึนคล้ายกันในทุกภูมิภาคท่ัวโลก คือ

การที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกับพรรคการเมืองน้อย

ลงเป็นล�าดับ พบข้อจ�ากัดที่ส�าคัญได้แก่ การท่ีพรรคการเมืองไม่ให้
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ความส�าคัญกับเสียงของเยาวชนภายในพรรค แต่มองเยาวชนเป็น

เพียงส่วนเสริมในการท�างานของพรรค หรือมองว่าเยาวชนมีแนวคิด

ท่ี “สุดขั้ว” จนท้ายท่ีสุด เยาวชนต้องถอยห่างจากการเมืองในระบบ

พรรคการเมือง เพือ่ท�ากจิกรรมภายนอก ซึง่ปัจจบัุน สังคมมีทางเลอืก

เพิม่ขึน้ส�าหรับเยาวชน ทัง้โดยกลไกของรฐั เช่น สภาเด็กและเยาวชน 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานในองค์กรพัฒนาเอกชน 

อกีทัง้เทคโนโลยด้ีานการสือ่สารก็เอือ้ให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์

การท�างานเพื่อผลักดันในประเด็นที่ตนเองมีความสนใจเพิ่มขึ้นด้วย

หากจะกล่าวว่า ความซบเซาลงของ “ปีกเยาวชน” ใน

พรรคการเมือง มีสาเหตุจากการที่เยาวชนลดความสนใจในการ

ร่วมผลักดันความเปล่ียนแปลงสังคมลง ย่อมเป็นการสรุปประเด็น

ที่คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เนื่องจากประสบการณ์ทั้งในและ

ต่างประเทศ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังคงมีพลังและ

แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนถงึความกระตอืรือร้นในการแสวงหาช่องทาง

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางสร้างสรรค์ตามประสบการณ์และ

ความสนใจของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกระบบ

พรรคการเมือง ทัง้นี ้ขึน้กับความเหมาะสมทีแ่ตกต่างกนัไปตามบริบท

ของแต่ละสังคม
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เยาวชนไทยใน

“การเมืองทางตรง”
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เยาวชนไม่ใช่กลุ่มคนที่สังคมสามารถจับลงไว้ในกล่องใบ

เดียวกันได้ ในเชิงหลักคิดพื้นฐาน เยาวชนให้ความส�าคัญกับสิทธิ

เสรีภาพ มีความเป็นขบถทางวัฒนธรรม มีความพยายามเป็นอิสระ

จากการชี้น�าและการครอบง�าแบบจารีตนิยม 

การเมืองทางตรงเป็นพืน้ทีท่ี่เปิดให้เยาวชนมีโอกาสการเรียน

รู้ปัญหาในระดับท้องถิ่นท่ีสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมการเมือง

ระดับชาติ เยาวชนหลายคนตกผลึกทางความคิด สามารถวิเคราะห์

โอกาสและข้อจ�ากัดของพืน้ทีท่างการเมืองแต่ละระดับ ขณะทีก่ารเมือง

ทางตรงยงัคงเป็นฐานส�าคญั เยาวชนได้พยายามช่วงชงิพืน้ท่ีการเมือง

เชิงสถาบัน เช่น การเมืองแบบเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนเสียงเลือก

ตัง้ กลไกการตรวจสอบนกัการเมือง เยาวชนจ�านวนหน่ึงยังเร่ิมท�างาน

พรรคการเมืองโดยตรงเพื่อเพิ่มพื้นที่การต่อรองเชิงอ�านาจและผลัก

ดันวาระต่างๆ ซึ่งรวมถึงวาระของเยาวชนด้วย 

จากการส�ารวจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและ

สังคมของเยาวชนหนึ่งระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑ ท�าให้เหน็ว่า แม้ในภาพรวมเยาวชนโดยเฉพาะนสิตินกัศึกษา

อาจมีบทบาททางการเมืองในพื้นที่สาธารณะลดลง แต่เยาวชนยังคง

เป็นหนึ่งในตัวแสดงส�าคัญท่ามกลางการขับเคี่ยวทางสังคมการเมือง

ไทยยุคปัจจุบัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไม่จ�ากัดอยู่

แต่กลุ่มปัญญาชน นิสิต นักศึกษา แต่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกซอกมุม

ของสังคม 

๑) กลุ่มเยาวชนอาสา
เป็นกลุม่เยาวชนปกาเกอะญอในเขตเมืองทางภาคเหนอืตอน

บนและมีฐานการท�างานหลักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิก

ทัว่ไปประมาณ ๕๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาและหนุม่สาววัยแรงงาน

ที่รวมกันท�างานเป็นเครือข่าย เน้นท�างานพัฒนาศักยภาพสมาชิก

ภายในกลุ่มให้มีความรู้และความเช่ือม่ัน สามารถน�าเสนอความ

ต้องการบนฐานสิทธิทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอต่อ

สงัคมและต่อนโยบายสาธารณะ วฒันธรรมประชาธปิไตยทีเ่ปิดโอกาส

ให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในการน�าเสนอความเห็น

เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนของเครือข่าย  กระบวนการเรียน

รู้แบบผสมผสานระหว่างรากเหง้าปกาเกอะญอ ฝึกท�างานพัฒนา

ชุมชน การจัดกลุ่มศึกษานโยบายและกฎหมายระดับชาติในประเด็น

ต่างๆ เช่น ประเด็นคนบนดอยกับ

การท�าลายป่าและสิทธิในการอยู่

กับป่า นอกจากท�าให้เยาวชนเห็น

การเมืองเรื่องคนดอยอยู่กับป่า 

ยังช่วยให้เยาวชนปกาเกอะญอ 

สามารถวิเคราะห์ “วาทกรรมทาง 

การเมือง” สามารถเชือ่มตวัเองเข้า

กับการเมืองในบริบทท่ีกว้างขวาง

ออกไปจากเร่ืองของตวัเอง 
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๒) สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    เพ่ือประชาธิปไตย (แลกหมัด) 

เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานคิดตั้งต้น

จากความสนใจของสมาชิกต่อประเด็นทางสังคม สิทธิมนุษยชน และ

การเมือง เร่ิมเคลือ่นไหวจากความไม่พอใจวฒันธรรมการรับน้องเม่ือ

ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปัจจุบันแลกหมัดมีสมาชิกที่จบการศึกษาแล้วและ

ก�าลังศึกษาประมาณ ๑๐๐ คน สมาชิกหลักที่ท�ากิจกรรมและพบปะ

กันประมาณ ๑๐ คน 

แลกหมัดเป ็นกลุ ่มอิสระไม ่ได ้อยู ่ภายใต ้โครงสร ้าง

มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นสังคมการเมืองหลายมิติ ท่ีผ่านมามีการ

จัดกลุ่มศึกษาภายใน จัดวงเสวนาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม

กิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วม

รณรงค์เคล่ือนไหวโต้ตอบกับสถานการณ์ระดับชาติตามวาระ เช่น 

ร่วมท�ากิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย

กับการชมุนมุของคณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปล่ียนแปลงปฏิรูป

ประเทศไทยให้เป็นประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์แบบอันมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จะเป็นเงื่อนไขที่น�าไปสู่การใช้ความรุนแรง

และการรฐัประหาร ร่วมรณรงค์ #FreePai จากกรณนีายจตภุทัร์ บญุ

ภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ถูกด�าเนินคดีจากการโพสต์ข้อความและ

แชร์บทความของส�านักข่าวบีบีซี 

๓) กลุ่มดาวดิน
หรือเดิมชื่อกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม 

จัดตั้งและด�าเนินกิจกรรมมาร่วม ๑๕ ปี มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกบางคนจบ

การศึกษาไปแล้วก็ยังคงให้ความส�าคัญกับกิจกรรมกลุ่มและท�างาน

ในประเด็นทางสังคมต่อเนื่องทั้งในนามอิสระและกลุ่มองค์กร เช่น 

ขบวนการอสีานใหม่ และพรรคสามัญชน ดาวดนิเน้นท�ากจิกรรมเพือ่

สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการจัดกลุ่มศึกษา

และจดัค่ายเรียนรูช้มุชน ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเข้าร่วมการ

เคล่ือนไหวกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐใน

เขตภาคอีสานและกับเครือข่ายทั่วประเทศ ส่วนขบวนการอีสานใหม่

และพรรคสามัญชนเป็นการยกระดับประเด็นท้องถิ่นไปสู่การต่อสู้

เร่ืองสทิธมินษุยชนและประชาธปิไตยระดับชาต ิซึง่ดาวดินเหน็ว่าเป็น

หวัใจส�าคัญของการแก้ไขปัญหาเชงิโครงสร้างทางสงัคมการเมืองไทย 

ปัจจุบัน เม่ือสังคมไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร ชื่อเสียงของกลุ่มดาว

ดินเป็นท่ีรู้จักในระดับชาติและนานาชาติจากการเคล่ือนไหวท้าทาย

อ�านาจอย่างถงึลกูถงึคนหลายครัง้หลายคราว เช่น สมาชกิกลุ่ม ๕ คน 

ได้แทรกตัวผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยอันแน่นหนาเข้าไปชู

สามนิว้ซึง่เป็นสญัลักษณ์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อหน้า พลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้า คสช. ขณะมอบนโยบายให้กับ

เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 

บริเวณศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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๔) ชมรมนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
เป็นชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เน้นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจประเด็นทางสังคม 

ชุมชน เร่ืองสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร

ในท้องถิ่น การท�างานกับนักศึกษาเน้นการออกค่ายพัฒนาชุมชน 

นกัศึกษาท่ีไปออกค่ายจะได้หน่วยกิตตามท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนด ส่วน

เป้าหมายของชมรมฯ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์สามารถ

น�าไปต่อยอดการเรียนรู้ การท�างาน และการใช้ชีวิตตามความสนใจ 

ในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลทหารบริหารประเทศและมีการใช้อ�านาจ

ควบคุมสังคม ชมรมยังให้ความสนใจสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพ 

สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยระดับชาติ มีส่วนร่วมกับเครือข่าย

ในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ได้เตรียมการจัดกิจกรรม We Walk 

เดินมิตรภาพ แต่สุดท้ายชมรมฯ ไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าว 

๕) กลุ่มคนรุ่นใหม่ลุ่มน�้าโขงศึกษา 
เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาจากชมรมฯ ที่สนใจเรียนรู้เชิงลึก

หรือสนใจงานพัฒนามิติต่างๆ สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้กับกลุ่มคน

รุ่นใหม่ลุ่มน�้าโขงศึกษา บางครั้งบางสถานการณ์ท่ีชมรมฯ ถูกจ�ากัด

สิทธิเสรีภาพจากมหาวิทยาลัย กลุ่มคนรุ่นใหม่ลุ่มน�้าโขงศึกษาก็เป็น

พื้นที่เสรีปลอดจากกฎเกณฑ์ควบคุมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม

๖) กลุ่มนิวกราวด์ 
ก่อตัง้โดย ๔ เยาวชนในเขตเมือง ด้วยเหตุผลทีว่่าตัวเอง “ไม่

พอใจกับอะไรสกัอย่าง” ไม่เหน็ด้วยกบัหลายๆ ชดุความคิด ชดุความ

เชื่อ และชุดอธิบายเกี่ยวกับเยาวชน เช่น การมองเยาวชนแบบเหมา

รวมเป็น กลุม่ก้อนเดียวกัน นวิกราวด์เหน็ว่า เยาวชนมีความมีพลวตั

และความหลากหลายในตวั มีชวีติในยุคปัจจบัุนไม่ต่างจากเดก็ ผูใ้หญ่ 

คนชรา นวิกราวด์เน้นท�างานสามด้านหลกั ด้านแรก งานวจิยัและงาน

ข้อมูลเพือ่พยายามท�าความเข้าใจและช่วงชงิการอธบิายถึงวัฒนธรรม

เยาวชนสมัยใหม่แบบปูพรม เพื่อถอนรากทางอุดมการณ์ของสังคม

เก่ียวกับเยาวชนที่หยุดนิ่งไม่สามารถท�าความเข้าใจความคิดและวิถี

ชีวิตเยาวชนยุคปัจจุบันพลวัตหลากหลาย ด้านที่สอง จัดท�านโยบาย

สาธารณะและท�าข้อเสนอเชงินโยบายด้านเยาวชน ด้านทีส่าม ผลักดัน

เชิงนโยบายเพราะที่ผ่านมานโยบายเยาวชนมักถูกเสนอและผลักดัน
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จากผู้ใหญ่ สมาชิกกลุ่มนิวกราวด์ที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่า เป้าหมายข้อ

สองและสามจะสมัฤทธิผ์ลได้ต่อเม่ือเยาวชนได้เข้าไปเป็นหนึง่ตวัแสดง

ในเวทกีารเมืองแบบเลือกตัง้ เขาจงึไม่ลงัเลตดัสนิใจเป็นหนึง่ในผูร่้วม

ก่อตั้งและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

๗) กลุ่มเยาวชนในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย 

ความรุนแรงของปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นปฐมบทให้เยาวชนทบทวนบทบาทตัวเอง

กับสถานการณ์บ้านเมือง ความตึงเครียดที่ด�าเนินต่อเนื่องท�าให้

เยาวชนเร่ิมลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาผ่านการรับฟังคนท้องถิ่นเป็นหลัก 

การรวมกลุ่มเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นหลังมองเห็นสถานการณ์ชัดเจนผ่าน

กระบวนการเรียนรู้นี้ เยาวชนตระหนักดีว่าปัญหาความรุนแรงใน

พื้นท่ีมีหลายระดับ แต่แกนกลางของปัญหามีความเชื่อมโยงกับ

อุดมการณ์ชาติและอ�านาจอธิปไตยแบบรวมศูนย์ท่ีน�าไปสู่การกด

ทับทางวัฒนธรรม การบริหารราชการท่ีเน้นนโยบายความม่ันคง

น�าไปสู่การใช้ความรุนแรง สถานการณ์เลวร้ายลงเม่ือรัฐบาลทหาร

เข้าบริหารประเทศ ท่ามกลางปัญหามากมาย การก่อตัวและแตกตัว

ของเครือข่ายเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อท�างานร่วมกับ

คนและกลุ่มในพื้นที่และกับเครือข่ายที่กว้างขวางออกไปโดยยึดหลัก

การสิทธิมนุษยชน สันติภาพ ประชาธิปไตย เป็นหลักการพื้นฐานใน

การท�างานกับทุกเครือข่าย เช่น สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและ

เยาวชนปัตตานี (เปอร์มัส) กลุ่ม KAWAN KAWAN กลุ่ม YICE และ

สมาคมรุ่นใหม่ กลุ่มเหล่านี้ท�างานหลายระดับ เช่น องค์กรนักศึกษา

เน้นลงพื้นที่เรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจปัญหา กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

เน้นงานวชิาการและสร้างพืน้ท่ีกลางในการส่ือสาร เปอร์มัสเน้นท�างาน

รับฟังเพือ่เรียนรู้จากพืน้ที ่เพราะเหน็ว่าความต้องการและความเดือด

ร้อนของคนท้องถิน่แทบไม่เคยถกูได้ยนิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม

จากส่วนกลางเข้าไม่ถงึแกนของปัญหาและวถิคีนท้องถิน่ นอกจากให้

ความส�าคัญกับการท�างานในพื้นท่ีแล้ว ต้องมีความร่วมมือกับเครือ

ข่ายข้ามพื้นที่และการต่อรองทางการเมืองทุกระดับเพื่อผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจึงเป็นวาระหลักของเยาวชนด้วย

๘) กลุ่มอืน่ๆ มีกลุ่มทีร่วมกันเฉพาะกิจ 
และเยาวชนทีเ่คลือ่นไหวอิสระ

เป็นกลุ่มท่ีแทบเข้าไม่ถึงการสนับสนุนและการปกป้องคุ้ม

ครองใดๆ เช่น นายหมุน ช่างสักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่รู้สึก

ถึงความไม่เป็นธรรมในสังคม การ “ล่าแม่มด” ซ่ึงเป็นการคุกคาม

ผู้ท่ีมีความเห็นแตกต่างทางการเมือง และรัฐบาลทหารท่ีใช้อ�านาจ

ริดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิตประจ�าวันของประชาชน ในช่วงแรก เขา

เคล่ือนไหวทางการเมืองในนามส่วนตัว แต่เม่ือถูกเจ้าหน้าท่ีทหาร

ติดตามภายหลังจากที่เขาติดสติ๊กเกอร์ล้อเลียนผู้น�า คสช.ในที่

สาธารณะ นายหมุนจึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้มีความคิดเห็น

ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในทิศทางเดียวกันในเวลาต่อมา 
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อาร์ม เจ้าหน้าทีส่นมิทนุคาเฟ่ ธรุกิจเพือ่สังคม-การเมือง ด้วย

พื้นฐานเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีกระตือรือร้นท�ากิจกรรมทางสังคม

การเมือง เป็นสมาชิกกลุ่มแลกหมัด เม่ือส�าเร็จการศึกษาเขาตัดสิน

ใจหาเล้ียงชพีด้วยการเปิดร้านกาแฟในจงัหวัดเชยีงใหม่ เขาเลอืกเช่า

พืน้ทีต่่อจากร้านสนมิทนุ เพราะมองว่า เป็นสถานทีท่ีมี่ประวตัศิาสตร์

ทางสังคมการเมืองท่ีน่าสนใจและเป็นทีรู้่จักอยู่แล้ว เนือ่งจากเคยเป็น

ร้านกาแฟท่ีเครือข่ายคนไร้บ้านเคยใช้เป็นส�านักงาน เคยเป็นสภา

กาแฟที่นักศึกษาและนักกิจกรรมในเชียงใหม่มาพบปะพูดคุยและท�า

กิจกรรมร่วมกันมาตลอด ค�าว่า ‘สนิมทุน’ ยังหมายถึงการเป็นขถบ

ต่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีที่ขูดรีด ส�าหรับอาร์ม สนิมทุนจึงเป็น

จุดนัดพบทางอุดมการณ์และเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

ปตวิฒัน์ สาหร่ายแย้ม หรอื แบงค์ ผูท่ี้มีฉายาในฐานะหมอล�า

พื้นคนลาว ว่า “บักหนวดเงินล้าน ปฏิภาณ ลือชา” แบงค์นักกิจกรรม

ผู้หลงใหลในศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมหมอล�าพื้น ขณะเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาถูกด�าเนินคดีและจ�าคุกตามประ

มวลกฏหมายอาญามาตรา ๑๑๒ จากการร่วมแสดงละครเวทีเร่ือง 

“เจ้าสาวหมาป่า” ในงาน ๔๐ ปี ๑๔ ตลุา เม่ือวนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

ปัจจุบันแบงค์ประกอบอาชีพเป็นหมอล�าเต็มตัวและความสนใจทาง

สงัคมการเมืองยงัคง “อยูใ่นเส้นเลอืด” กลอนล�าท่ีเขาเขียนและขบัขาน

เป็นเหมือนเคร่ืองมือทางวฒันธรรมทีเ่ขาใช้สร้างสีสนัความบันเทงิให้

กับผู้ฟัง ขณะเดียวกันก็ใช้บอกเล่าถึงความอยุติธรรมของสังคม ภาย

หลังได้รับอิสรภาพจากการจองจ�า การแสดงหมอล�าของแบงค์บาง

งานถูกยกเลิกเนื่องจากมักมีทหารแวะเวียนมาเยี่ยมเจ้าของสถานที่

และผู้จัดงาน การเป็นอดีตผู้ต้องขังคดี ๑๑๒ ยังท�าให้เส้นทางท�ามา

หากินของเขาเตม็ไปด้วยอปุสรรค เขาจ�ายอมสงวนท่าททีางการเมือง

หลายคร้ังหลายคราวเพือ่ให้คณะหมอล�าของเขาท่ีมีหลายชวิีตท�างาน

ด้วยกันอยู่รอดได้ 

เยาวชนและกลุ่มเยาวชนดังท่ีกล่าวมาล้วนมีความแตกต่าง

เชงิภมิูหลังทางวัฒนธรรม วถิชีวีติ พืน้ทีท่างภมิูศาสตร์ วาระทางการ

เมืองของแต่ละคน แต่ละกลุ่มจึงมีพลวัตหลากหลายสัมพันธ์กับภูมิ

หลงัและประสบการณ์ทีพ่วกเขาปะทะสงัสรรค์กบัสภาพแวดล้อมรอบ

ตัว แต่ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนั้น เยาวชนมีหลักการพื้นฐานบาง

ประการร่วมกัน คือ การปรารถนาถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม

ทางวฒันธรรม และสังคมท่ีเป็นประชาธปิไตย โดยจะเห็นได้ชดัในยคุ

ที่การเมืองไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร ซึ่งมีการใช้อ�านาจปิดกั้นสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานของประชาชน พวกเขาจงึไม่ลงัเลในการตดัสินใจมีส่วนร่วม

ในสนามการเมืองแบบเลือกตัง้ ในแง่นีอ้าจกล่าวได้ว่า เยาวชนเป็นตวั

แสดงทางการเมืองท่ีมีความยดืหยุน่และมีความกระตอืรือร้นเชือ่มโยง

ตัวเองเข้ากับทางการเมืองทุกพื้นท่ีและทุกระดับ เพื่อช่วงชิงอ�านาจ

ทางการและไม่เป็นทางการในต่างกรรมต่างวาระ
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กิจกรรมเยาวชน: 
ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรม

สร้างสรรค์สังคม
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ในสายตาคนท่ัวไป เด็กและเยาวชนยังขาดมุมมองและ

ประสบการณ์ในหลายด้าน พวกเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร่วม

กิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก กระนั้น ยังมี

หน่วยงาน องค์กร และผู้ใหญ่อีกไม่น้อยท่ีมองเห็นศักยภาพของคน

รุ่นใหม่ จึงพร้อมให้โอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

จากการเกบ็ข้อมูลเยาวชน ๑๒ คน ช่วงอายุระหว่าง ๑๗-๒๔ 

ปี ท่ีท�ากิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

จ�านวน ๘ โครงการ พบว่ากิจกรรมเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น นวัตกรรม

เยาวชน เพราะเร่ืองราวท่ีถูกถ่ายทอดเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนจากการ

ค้นหาและลงมือท�า ไม่ใช่ด้วยการท่องจ�าจากในต�ารา การพูดคุยใน

เร่ืองนวัตกรรมเยาวชนท�าให้เข้าใจแรงขับเคลื่อนในการลงมือท�าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ประสบการณ์ มุมมอง และการค้นหาตัวเองของเยาวชน 

โครงการทั้ง ๘ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ๓ โครงการ ได้แก่ การประดิษฐ์อุปกรณ์กักเก็บน�้า

ท่ีอาศัยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุเลียน

แบบธรรมชาติของต้นสับปะรดสี พื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนมัธยม

ปลายอยู่ทีช่มุนมุโครงงานวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนและเวทปีระกวด, 

การจดัท�าเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนัเพือ่เป็นแพลตฟอร์มช่วยคนพกิาร

ในการหางาน โดยได้รับการสนบัสนนุจากเขตอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ค), เว็บไซต์ Thai App Update เพือ่เผย

แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในสมาร์ทโฟน

อีก ๕ กลุ่มเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านสังคม การเมือง 

วัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่ม Beach for Life การรวมกลุ่มเยาวชน

เพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ข้อมูลในการติดตามตรวจสอบโครงการ

อนุรักษ์ชายหาดสมิหลา, ทีมฟุตบอลบูคู เอฟซี จังหวัดปัตตานี ทีม

ฟุตบอลท่ีเปิดพื้นท่ีให้กับคนทุกเพศเข้าถึงการเล่นฟุตบอลภายใต้

บริบทของสังคมมุสลิม, นิตยสาร Overdog ผลงานของนักเรียนหญิง

ท่ีน�าเสนอเร่ืองราวการใช้อ�านาจของครใูนการรังแกนกัเรยีน, หนงัสัน้

เรื่อง “จุดด�า” และแก๊งลมด�า การน�าเสนอเรื่องราว “ช่วงชีวิตที่ดีที่สุด

ของวัยรุ่น” ผ่านสายตาของเยาวชนที่เคยเป็นเด็กเกเร และ “ไออุ่น

โฮมเมด” การท�าคุกก้ีของเด็กหญิงเพื่อค้นหาตัวเองและการอยู่ร่วม

กันกับผู้อื่นในสังคม 

เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ชีวิต
เม่ือดูภูมิหลังของเยาวชนที่ด�าเนินงานในทุกโครงการดัง

กล่าว พบว่าแต่ละคนมีครอบครัวและเส้นทางการเรียนรู้ในพื้นที่แตก

ต่างกัน เยาวชนจ�านวนหนึ่งครอบครัวสนับสนุนในการค้นหาตัวเอง

เพื่อต่อยอดไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรม ขณะทีเ่ยาวชนจ�านวนหนึง่

ปฏิเสธระบบการศึกษา หรือถูกขับออกจากระบบการศึกษา แต่พวก

เขาสามารถค้นหาตัวเองและสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

ต่อไปได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การสร้างสรรค์งานของเยาวชนทุกกรณี

เกิดขึน้นอกห้องเรยีนท้ังสิน้ ทุกคนส่ือสารความสนใจของตนเองอย่าง

ชัดเจน สะท้อนถึงวิธีคิดและมุมมองที่เป็นตัวของตัวเอง พร้อมลงมือ

ท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่าง เช่น 
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กลุ่ม Beach for Life: อภิศักด์ิ ทัศนี หรือ น�้านิ่ง คร้ังที่ยัง

เป็นนักเรียนจากจังหวัดสงขลา เขาเคยมีโอกาสเดินทางไปน�าเสนอ

โครงการในการประชมุ Intel ISEF ทีม่ลรัฐแคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมรกิา 

ต่อมาเม่ือเขาได้รับรู้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งชายหาดสมิหลา เขา

พบว่าการแก้ปัญหาที่ไม่ค�านึงถึงระบบธรรมชาตยิิง่ส่งผลให้ชายหาด

พังย่ิงข้ึน จึงขอทุนจาก สงขลาฟอร่ัม ท�าโครงการ Beach for Life 

จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ พากลุม่เยาวชนเดินส�ารวจชายหาด แม้

โครงการจะจบแล้วแต่กลุ่มยงัมีผูส้นบัสนนุกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 

หลังจบปรญิญาตรี น�า้นิง่ ได้มาท�างานอาสาสมัครท่ีสงขลาฟอร่ัม มีหน้า

ท่ีมอนิเตอร์ชายหาด ซึง่ขยายโครงการไปยังอ�าเภออืน่ของสงขลา และ

ชายหาดจังหวัดปัตตานี กลุ่ม Beach for Life ยังส่งเสริมความรู้เรื่อง

ชายหาดผ่านรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย มีเยาวชนเป็นแกน

กลางในการท�างาน โดยมีผู้ใหญ่ในสงขลาคอยสนับสนุน  

“...ตัวเราต้องเปิดใจที่อยากจะเจอตัวเอง พ่อแม่เปิด และ

สังคมเปิด อีกอย่างที่ควรให้เด็กมีคือทักษะในการแยกแยะ ว่าสิ่งที่

ท�าจะมีผลกับใครบ้าง บางทเีด็กอาจจะมีความรูส้กึอยากจะค้นหาอะไร

บางอย่าง ถ้าท�าแล้วอาจมีผลกระทบอะไรมากมาย และถ้ามีผลกระ

ทบปุ๊บ เราไม่ควรต�าหนิเขาทนัทีแต่ควรให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง

จากมัน เพือ่เป็นบทเรยีน...” น�า้นิง่ เผยถงึโอกาสทีไ่ด้รับซึง่เอือ้ต่อการ

ค้นหาตัวเองในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้

ตัวอย่างของน�้านิ่ง แห่ง Beach for Life จะเห็นได้ว่ามีการ

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการเสนอโครงการเพือ่ได้ลงมือท�ากิจกรรมหนึง่ๆ 

เป็นจุดเร่ิมต้น อันน�ามาสู่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และเปิด

ประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การขยบัเข้าสูก่ารเป็นอาสา

สมัครในการท�างานสงขลาฟอรั่ม และขยายการท�างานเรื่องชายหาด

ไปยังพื้นที่อื่น ในจังหวัดใกล้เคียง 

โครงการ Enabled: แพลตฟอร์มแนะน�าการหางานส�าหรับผู้

พกิาร ผลงานของ จรีภา สูรย์ส่องธาน ีหรอื บีม ขณะนัน้เป็นนสิิตช้ันปี

ท่ีสอง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กับเพื่อนอีกสี่คนได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Active Citizen: 

Geek so Good ทีใ่ห้กลุ่มเยาวชนสร้างนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่ตอบ

โจทย์ปัญหาสังคม จีรภาและเพื่อนท�าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็น

แพลตฟอร์มช่วยคนพิการในการหางานท�า สามารถส่งประวัติการ

ท�างานข้ึนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อให้แผนกบุคคลของ

บริษัทต่างๆ เข้ามาพิจารณา แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวด�าเนินการอยู่
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ได้เพียง ๗ เดือนก็สิ้นสุดการสนับสนุนโครงการ จีรภามองว่าการท�า

แพลตฟอร์มนี้อย่างจริงจังจะสามารถเปล่ียนคุณภาพชีวิตคนพิการ

ได้ จึงน่าจะส่งเสริมเรื่องการต่อยอดเพื่อให้โครงการอยู่ได้ด้วยตัวเอง  

“...ถ้าเราไม่ได้ท�ากจิกรรมจะไม่รู้จกัการประสานงาน หรอืการ 

กระจายงานให้คนอื่น การไปเรียน ก็คือ นั่งเรียน กลับบ้าน ท�างาน

ส่งอาจารย์  ตอนนั้นท�าค่ายอาสา ได้เป็นเลขาของประธานคือต้อง

ประสานงานกับทุกฝ่าย เวลานั้นเราไม่รู้หรอกว่าทักษะตรงนั้นมี

ประโยชน์อะไร แต่พอมาท�างานต้องร่วมงานกับคนหลายวัย หลาย

แผนก ท�างานไอทีต้องคุยกับคนไม่รู้ไอที เราต้องรู้ว่าจะพูดยังไงให้

เขาเข้าใจ หรือว่า คอยกระจายงานให้เพื่อนในทีม ก็ต้องดูความถนัด

ของแต่ละคน...” บีม ชี้ถึงข้อดีของการท�ากิจกรรม

จะเห็นได้ว่า การที่ บีม สร้างแพลตฟอร์ม Enabled เป็น

ตัวอย่างของกรณีที่ค้นหาตัวเองด้วยการทดลองท�ากิจกรรมท้ังใน

ระดับโครงงานและการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ ได้เปิดโอกาส

ให้พวกเขาเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในช่วงท่ีก�าลังเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การสร้างสรรค์

นวัตกรรมเหล่านี้หากไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่เวทีประกวด แต่มีการ

พัฒนาในระดับของการน�าไปใช้ได้จริง ย่อมเกิดประโยชน์มากขึ้นใน

วงกว้าง 

หญิงแห่งแก๊งลมด�า: เรื่องของ หญิง หรือ นารีรัตน์ เป็น

ส่วนหนึ่งของหนังสั้นเรื่อง “จุดด�า”  ที่เล่าเรื่องช่วงชีวิตที่สนุกสุดของ

วัยรุ่น ซึ่งมีความแตกต่างทางภูมิหลังและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

หญิงหนอีอกจากบ้านตอนอายุ ๑๔ ปี เพราะพ่อแม่มีปัญหาทะเลาะกัน 

ซ�้ายังถูกให้ออกจากโรงเรียน จึงไปเข้าแก๊ง NDR จนได้รู้จัก “พี่เป้ย” 

ช่วงนั้นชีวิตเธอวนเวียนอยู่กับ กาว ยา เรื่องชกต่อย ต่อมาได้ย้ายไป

อยูแ่ก๊งลมด�า ชวีติของหญงิเริม่หกัเหเม่ือมาคุยกับพีเ่ป้ยทีแ่ยกตวัออก

จากแก๊ง NDR หันมาท�าประโยชน์ให้สังคม เดินสายบรรยายให้กับ

โรงเรียนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เคยเดินทางผิด จนได้

รับรางวลั “ทูตความดีแห่งประเทศไทย” ประจ�าปี ๒๕๕๖ ซึง่หญงิได้รบั

การชกัชวนให้มาท�าสิง่ดีๆ เหล่านีด้้วย หลังจากนัน้หญงิได้กลับมาอยู่

บ้านกับแม่เม่ืออาย ุ๑๘ ปี เธอยังให้ความช่วยเหลอื “กลุ่มเด็กเกเร” ที่

ถกูไล่ออกจากการศึกษาในระบบ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีน่าห่วง เนือ่งจากพวก

เขาจะต้องเผชิญกับการไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง 
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“...หนกูบัพี่เป้ย ก�าลังท�ากลุม่เดก็นอกการศกึษา ให้พวกเขา

จบได้เหมือนโรงเรียนปกต ิเด็กทีสั่งคมไม่ต้องการ เราจะให้มาเรียนใน

กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้มีวุฒิท�างานได้เหมือนในระบบ เด็กทุกคนท่ีท�า

ผดิพลาดก็อยากได้โอกาส...” นีคื่อความมุ่งม่ันของสาวอดีตแก๊งลมด�า

ส�าหรบั กรณขีองหญงิแห่งแก๊งลมด�า ช่วยสร้างความเข้าใจใน 

“แก๊งเด็กเกเร” ท่ีสังคมมองว่าพร้อมจะสร้างปัญหาได้ตลอดเวลานั้น 

การมีกลุ่มเพือ่นหลากหลายวัยและภมิูหลังท่ีแตกต่างได้ท�าหน้าทีช่่วย

สนับสนุนทางด้านจิตใจให้แก่เพื่อนต่างวัยซึ่งถูกผลักออกจากสังคม  

เยาวชนต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่สามารถแสดงตัวตนโดย

ไม่ถกูตดัสนิจากมาตรฐานสังคม ซึง่ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเพือ่นจะช่วย

ปรับสภาพจติใจและน�ามาสูก่ารพฒันาตวัเองได้ต่อไป เหน็ได้จากการ

ทีภ่ายหลัง หญงิได้รวมกลุม่เพือ่นมาท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ รวมท้ังจดั

ท�าส่ือภาพยนตร์ส้ันเพือ่สร้างความเข้าใจใหม่ให้กับเยาวชนและสงัคม

วงกว้างต่อกลุ่ม “เด็กเกเร” 

ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์
นอกจากประสบการณ์และมุมมอง ท่ีท�าให้เยาวชนสามารถ

สร้างสรรค์งานกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีตัวเชื่อมโยงอ่ืนท่ีช่วยพัฒนา

ศักยภาพของพวกเขาได้ 

• ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ราบรื่นและสร้างสรรค์ 

เยาวชนท้ังหลายมีความคิดเหน็ท่ีคล้ายกนัคือ ผู้ปกครอง

ควรให้อสิระในการคิดและการลงมือท�า ให้เด็กได้ทดลอง

เรียนรู้ ถ้าเกิดการผิดพลาดก็ไม่ควรลงโทษ เพราะส่ิงท่ี

พวกเขาท�าคือกระบวนการและพืน้ทีข่องการเรียนรู้ และ

ไม่ควรน�าค่านิยมของผู้ปกครองมาก�าหนดเส้นทางการ

เรียนรู้ของเยาวชน

• ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในบริบทโรงเรยีน จากมุมมองของ

เยาวชน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริมให้เยาวชนเล่าเรื่อง

ทีพ่วกเขาสนใจ โดยมีครชู่วยตัง้ค�าถาม รับฟังความเหน็ 

ใจกว้าง ครคูวรมใีจรกัในวชิาทีส่อน และมวีธิกีารแนะน�า

ให้นักเรียนไปหาความรู้เพิ่มเติม 

• ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลาย การ

มีกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน ไว้วางใจกันได้ 

และการรวมกลุ่มเพื่อร่วมลงมือกระท�าสิ่งใดส่ิงหนึ่ง มี

ความส�าคัญต่อการเรียนรู้และค้นหาตัวเอง น�ามาสู่การ

คิดค้นและลงมือสร้างสรรค์กิจกรรมของเยาวชน  

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ การได้ลงมือปฏิบัติ 

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จกักับผู้คนหลากหลายวชิาชพี 

ได้ขยายมุมมองที่กว้างขวางกว่าชีวิตในกลุ่มเพื่อน 

โรงเรียนและครอบครัว การได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม

สาธารณะจงึเป็นพืน้ฐานส�าหรบัการค้นหาตัวเองและการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมอื่นๆ ในขั้นต่อไปส�าหรับเยาวชน 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเยาวชน
เพราะเยาวชนมีความแตกต่างกัน ทั้งแง่ความสนใจ 

พัฒนาการการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีผลให้พวกเขาถูกรวมเข้า

หรือถูกกีดกันในการพัฒนาศักยภาพ จึงจ�าเป็นต้องทบทวนนโยบาย

และทางเลอืกการพฒันาเยาวชน อย่างเช่น ในด้านเวลาเรียน เยาวชน

ต้องการให้ปรับลดหลักสตูรในห้องเรยีนลง เพือ่จะได้เข้าร่วมกจิกรรม

การเรยีนรู้และค้นหาตัวเองมากข้ึน โรงเรียนจงึควรมีกิจกรรมท่ีหลาก

หลายผ่านชมุนมุ ชมรม หรือคณะกรรมการนกัเรยีน สร้างแนวปฏิบตัิ

การมีส่วนร่วมทุกระดับให้นักเรียนมีบทบาทในพื้นท่ีเรียนรู้ เพิ่ม

ศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พร้อมส่งเสริมการประกวดด้านนวัตกรรมของเยาวชนให้สามารถน�า

นวัตกรรมท้ังหลายไปต่อยอดท�างานได้  และประเด็นส�าคัญสุดคือ 

เร่ืองระบบการศึกษา ซึ่งเยาวชนวิจารณ์มากท่ีสุดในแง่ของหลักสูตร

ที่ควรปรับปรุงท้ังเนื้อหาและเวลาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้และค้นหา

ตวัเอง การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน คุณภาพของครูในเร่ืองความ

รู้ความสามารถและจริยธรรม 

หากมีการวิเคราะห์ให้เหน็ความหลากหลายของสถานการณ์

เยาวชน และออกแบบ นโยบายที่ตอบสนองความแตกต่างเพื่อให้

ครอบคลุมเยาวชนทุกกลุ่ม จะช่วยสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้ดีขึ้น

ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และการเรียนการสอน 

ถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยเด็กและเยาวชนให้สามารถพัฒนาศักยภาพ

ได้อย่างเต็มที่ 
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คนรุ่นใหม่ในวิถี

“เกษตรอินทรีย์”
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“การกลับมาท�าเกษตรที่บ้านไม่จ�าเป็นที่เราต้องท�าสวนปลูก

ผักหรือท�านาปลูกข้าวอย่างเดียว เราต้องเป็นเกษตรกรนักเดินทาง

เพือ่ไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เป็นเกษตรกรกระบวนกรเพือ่จดักิจกรรมให้

น่าสนใจ เป็นเกษตรกรศลิปินเพือ่สร้างสรรค์ความสวยงามจากฟาร์ม 

เป็นเกษตรกรนกัแปลท่ีมีความสามารถทางภาษาทีต้่องตดิต่อประสาน

งานหรือเชือ่มโยงองค์ความรูกั้บหน่วยงานภายนอก เป็นเกษตรกรนกั

เชื่อมโยง-นักสื่อสาร น�าพาผู้คนท่ีมีความคิดฝันคล้ายคลึงกันมาเจอ

กัน และเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายกันต่อไป”

ค�าบอกเล่าของ “เน็ตติ้ง” จารุวรรณ สุพลไร่ จากกลุ่ม 

Isaan Yfarm สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็น “เกษตรกรรุ่น

ใหม่” ที่แตกต่างจากในอดีต

คนรุ่นใหม่มีคุณลักษณะและศักยภาพอย่างไร สอดคล้อง

กับความจ�าเป็นของเกษตรกรรมร่วมสมัยซึ่งบริบทแตกต่างไปจาก

เดิมเพียงใด อะไรคือความท้าทาย รวมท้ังอุปสรรคที่หน่วยงานภาค

รัฐควรมีบทบาทในการหนุนเสริม ไม่ใช่เพื่อเติมเต็มความฝันให้กับ

เกษตรกรอนิทรย์ีหน้าใหม่ แต่เพือ่เป็นการตอบโจทย์ความย่ังยนืของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมไทยไปพร้อมกัน

สิ่งท่ีกล่าวมา คือจุดมุ่งหมายของงานเขียนชิ้นนี้ โดย

การน�าเสนอเนื้อหาจากการทบทวนสถานการณ์ด้านการเกษตรของ

ประเทศไทย และการพูดคุยกับเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ใน ๔ พื้นที่ 

เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์การลงมือสร้างงานสร้างอาชพีซึง่แตกต่าง

จากรปูแบบการเพาะปลูกทีเ่คยท�ากันมาในคนรุ่นก่อนหน้า และยังคง

เป็นกระแสหลักของเกษตรกรรมไทยจนถึงปัจจุบัน

เกษตรเชิงเดีย่ว: หลุมด�าแห่งความยากจน 
เกษตรกรรมเป็นพื้นฐานส�าคัญของสังคมไทย แต่เม่ือถึงยุค

ของการพัฒนาประเทศ สัดส่วนประชากรท่ีท�าอาชีพด้านการเกษตร

กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ท�าการส�ารวจในหวัข้อ “จลุทรรศน์ภาคเกษตรไทยผ่านข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรและส�ามะโนเกษตร เจาะลึกโครงสร้างภาคเกษตรไทย 

เปลีย่นแปลงไปอย่างไรจากอดีตถงึปัจจบัุน?” พบว่า นอกจากสดัส่วน

ผูป้ระกอบอาชพีด้านเกษตรกรรมของไทยจะลดลงแล้ว อายุเฉลีย่ของ

ผู้เป็นเกษตรกรยังสูงขึ้นด้วย กล่าวคือประชากรช่วงอายุ ๔๐-๖๐ ปี

ที่หาเลี้ยงชีพด้วยรายได้จากการท�าเกษตรเป็นหลักมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ ๓๙ ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๔๙ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

สะท้อนว่างานเพาะปลูกในไร่นาไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสานต่อ

อาชีพของครอบครัวอีกต่อไป 

สถานการณ์ดังกล่าว มีเหตทุีม่าส�าคัญจากการด�าเนนินโยบาย

ของภาครัฐตลอดระยะเวลาหลายสบิปี ทีมุ่่งเน้นการส่งเสรมิเกษตรกร

ในการเพาะปลกูพชืเชงิเดีย่วในปรมิาณมากเพือ่การจ�าหน่ายเป็นหลกั 

เกษตรกรจ�าเป็นต้องลงทุนซือ้หาปัจจยัการผลิต รวมถงึสารเคมีนานา

ชนดิ ซึง่มีราคาแพง ชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่จงึต้องอาศัยการกู้ยืมเพือ่

การลงทนุ ส่ิงทีต่ดิตามมาคอืรายจ่ายไม่สมดุลกับรายได้ เนือ่งจากพชืผล

การเกษตรมีราคาไม่แน่นอน ซ�า้ยงัต้องผ่านกลไกในระบบพ่อค้าคนกลาง

ทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบได้ง่าย น�าไปสู่การตดิหนีสิ้นจนหลายกรณจีบลง

ด้วยการสญูเสียท่ีอยู่อาศยัและท่ีดินท�ากนิ การใช้สารเคมียังส่งผลกระ

ทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและท�าลายสภาพแวดล้อมให้เส่ือมโทรมลง 
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ปัจจุบัน สังคมโลก รวมทั้งไทย ต่างตระหนักถึงปัญหาที่เกิด

ขึน้ องค์การสหประชาชาตมีิการก�าหนดเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื 

(SDG-Sustainable Development Goal) โดยมีองค์ประกอบของ

ความย่ังยืนทางด้านการเกษตรและความม่ันคงด้านอาหาร รวมท้ัง

ระบบเกษตรกรรมท่ีให้ความส�าคญักับสภาพดิน ระบบนเิวศ และผูค้น 

บนหลกัการส�าคัญคอื สขุภาพ นเิวศวทิยา และความเป็นธรรม ขณะที่

ประเทศไทย ความตืน่ตัวในเร่ืองนีป้รากฏให้เห็นชดัเจนนบัตัง้แต่การ

จดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-

๒๕๓๙) เป็นต้นมา โดยในแผนพัฒนาประเทศฉบับดังกล่าว มีการ

กล่าวถึงการสร้างระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและความสมดุลทางนิเวศ 

กระท่ัง มาถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีการระบุถึงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมไทย

เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน และมีการก�าหนดเก่ียว

กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการส่งออกในตลาดสนิค้าการเกษตร

ระดับนานาชาติ ทว่า จนถึงปัจจุบันแนวนโยบายดังกล่าวยังไม่มีการ

ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติอย่างแท้จริง

คนรุ่นใหม่ หัวใจอินทรีย์ ..เกินร้อย
คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจการท�าเกษตรอินทรีย์ และในการเขียน

บทความชิ้นนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อติดตามประสบการณ์การเป็น

เกษตรกรปลอดสารเคมีในครั้งนี้ ประกอบด้วย

• “เน็ตต้ิง” จารุวรรณ สุพลไร่ จากเครือข่าย Isaan Yfarm 

อ�าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่น�าประสบการณ์ 

๗ ปีจากการท�างานพัฒนากับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

ประกอบกับการมีโอกาสได้ร่วมโครงการ Mekong Youth 

Farm Network ซึ่งเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคนรุ่น

ใหม่จากหลายประเทศ และน�าเงินทุนก้อนเล็กๆ กลับมา

ท�ากิจกรรมที่บ้านเกิด รวมทั้งความคิดที่ต้องการสร้างคุณ

ประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนด้วยเกษตรธรรมชาติที่

เกื้อกูลและปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาที่ดิน ๑๘ ไร่

ของครอบครัวจากสวนยางพาราให้กลายเป็นสวนเกษตรผสม

ผสาน และการรวบรวมคนรุ่นใหม่ราว ๑๐ ชีวิตรวมตัวเป็น

เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนางานด้านเกษตรกรรมอินทรีย์

ภาพจาก Facebook: netting jaruwan supolrai
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• “ศักดิ์” ทรงศักด์ิ โคษา เกษตรกรอินทรีย์หอมแดง จาก

อ�าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หลังขายแรงงานในเมือง

หลวงหลายปี ถงึคราวท่ีเขาจ�าเป็นต้องกลบับ้านเกิดเพือ่ดูแล

พ่อท่ีป่วย เม่ือกลับมาหาเล้ียงครอบครัวด้วยการท�าเกษตร

แบบเดิม เสริมด้วยอาชีพขายประกัน และขับ “รถพุ่มพวง” 

ขายอาหารเร่ เขาตั้งค�าถามกับการท�าไร่นาที่รายได้ไม่เพียง

พอ ต้องเสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง ขณะที่ชาวบ้านซึ่งเป็น

เกษตรกรกลับต้องซื้อหาอาหารจากภายนอก เขาจึงเร่ิม

ศกึษาการท�าเกษตรไม่ใช้สารเคมี ทดลองท�าไปทีละน้อย เน้น

ผลผลิตคณุภาพ จนเป็นทีย่อมรบัของชมุชน เพือ่นบ้านหลาย

คนสนใจร่วมเรียนรู้การผลิตในวถิอีนิทรีย์ ปัจจบัุน ขยายช่อง

ทางการขายไปยังงานแสดงสินค้าชุมชนที่รัฐจัดขึ้น

• “บอย” พฤกษา ยอดสูงเนิน และ “แขก” กรฎา ร�าพึง

วงษ์  คู่รักนักธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีสร้างแบรนด์ผักสลัดอินทรีย์ 

Morganic จากสวนผักเนื้อที่ ๓๐ ไร่ในอ�าเภอวังน�้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา ทั้งสองคนมีแรงบันดาลใจจากการได้

เห็นความยากจนของคนที่เป็นเกษตรกร จึงเลือกศึกษาใน

สาขาด้านพฒันาการเกษตร ประกอบกับประสบการณ์ฝึกงาน

และท�างานในบริษัทเอกชนที่ท�าธุรกิจส่งออกผลผลิตเกษตร

อินทรีย์ โดยมีแผนการจะเร่ิมรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง

ระบบการผลิตและการจ�าหน่ายแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัด

เลอืกเมลด็พนัธุ ์ผลิตปุ๋ย เพาะปลูก ไปจนถึงการขนส่งสู่ตลาด

• “ปู” จงรกั จารพัุนธุง์าม รัฐศาสตร์บัณฑิต และอดีตทมีวิจยั

จากรั้วมหาวิทยาลัย หลังเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์

ด้านการจดัการร้านอาหารท่ีประเทศองักฤษนานหลายปี เธอ

เดินทางกลับบ้านเกิดในอ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ด้วยความฝันท่ีจะมีบ้านสวนเป็นของตัวเอง เม่ือได้พบ

ว่าล�าพังการขายพืชผลทางการเกษตรอาจสร้างรายได้ไม่

เพยีงพอส�าหรับการเลีย้งตวัและครอบครัว เธอจงึปรบั “สวน

เกษตรมีกิน” ในเนื้อที่ ๔ ไร่ให้เป็นพื้นที่เกษตรเชิงท่องเที่ยว 

โดยการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่รักบรรยากาศธรรมชาติ 

การจัดคอร์สอบรมท�าอาหาร และการเปิดให้ใช้พื้นที่ส�าหรับ

การประชุมสัมมนา 

ทั้ง ๔ พื้นที่ตัวอย่าง กล่าวได้ว่าเป็นการท�าเกษตรอินทรีย์

ในสถานการณ์ที่เกษตรกรรมเคมียังคงเป็นแนวทางหลักของ

ประเทศไทย และหน่วยงานรัฐไม่ได้มีปฏิบัติการอย่างชัดเจนในการ

สนบัสนนุการเกษตรแนวใหม่ท่ีไม่ใช้สารเคมี การท�าเกษตรในแนวทาง

อินทรีย์จึงยังคงมีสถานะเป็น “เกษตรกรรมทางเลือก” โดยผู้ท่ีเลือก

เส้นทางสายนี้จ�าเป็นต้องริเริ่มและแสวงหาแนวทางการพัฒนาอาชีพ

ด้วยตัวเอง ท่ามกลางความขาดแคลนโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน

ในวิถีการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ด้วยโจทย์ดัง

กล่าว ท�าให้ได้พบความพยายามที่จะก้าวผ่านข้อจ�ากัดดังที่เป็นอยู่ 

ในเวลาเดียวกันกส็ะท้อนให้เหน็อย่างชดัเจนถงึพลงัแห่งการต่อสู้และ

สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 
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ส�านึกของการเป็น “ผู้ประกอบการ”
คนรุ่นใหม่ที่ท�าเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้เป็นเกษตรกรที่เพาะ

ปลูกพืชเพื่อส่งขายผ่านระบบพ่อค้าคนกลางอย่างในอดีต แต่มีการ

ตัง้เป้าหมาย วางแผน และจดัการด้านการตลาดด้วยตนเอง ตวัอย่าง

ของเครอืข่าย Isaan Yfarm จงัหวดัอบุลราชธาน ีทีมี่แผนการจะสร้าง 

“ตลาดสเีขยีว” และการจ�าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ ในขณะ

ที่ “ศักด์ิ” ทรงศักด์ิ โคษา เกษตรกรอินทรีย์หอมแดงแห่งอ�าเภอราศี

ไศล จังหวัดศรีสะเกษ แสวงหาโอกาสใหม่ ด้วยการไปร่วมออกร้าน

ในงานจ�าหน่ายสินค้าชุมชนท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ ส่วนผักสลัด

อินทรีย์ Morganic ของคู่รักนักปลูกผักอ�าเภอวังน�้าเขียว เน้นเจาะ

ตลาดบนที่ท�าราคาได้ดี 

การเรียนรู้และทดลองสิง่ใหม่
ทุกพื้นที่ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การท�าเกษตรอินทรีย์ไม่มี

แนวทางส�าเร็จรูป แต่ทุกคนต้องค้นคว้าเพื่อน�าความรู้ใหม่มาปรับใช้

ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ส่วนใหญ่มี

การเดินทางไปฝึกอบรมเรียนรูก้ระบวนการท�างานขององค์กรพฒันา

เอกชนที่ท�างานด้านนี้ เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก,  มูลนิธิ

เกษตรกรรมย่ังยนื, มูลนธิชิวีวถิ ีเป็นต้น ไปจนถงึการทดลองท�าตลาด

ด้วยช่องทางใหม่ๆ 

การเป็นนักสร้างสรรค์ 
เห็นได้ชัดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้วางกรอบตัวเองให้อยู่แต่ใน

พื้นท่ีไร่นา แต่พร้อมที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับ

การประกอบการในแนวทางอินทรีย์ของตน ไม่เพียงการผสมผสาน

การเพาะปลูกพืชผักหลากหลายชนิดซึ่งเป็นธรรมชาติของการท�า

เกษตรอินทรีย์ แต่ยังผนวกงานด้านการท่องเที่ยว การศึกษาเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับต้นทุนในการท�าเกษตรอินทรีย์ อาทิ เครือข่าย Isaan 

Yfarm อ�าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอบุลราชธาน ีมีการจดักิจกรรมค่าย

เรียนรู้ส�าหรบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ “บ้านสวนมีกิน” ทีอ่�าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น เปิดฟาร์มเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ท้ังท่ีพักและการจัด

คอร์สอบรมการท�าอาหาร โดยน�าจดุเด่นด้านวถิชีวีติท่ีสมัผสัธรรมชาติ

และวัฒนธรรมของพื้นถิ่นมาเป็นจุดดึงดูดผู้มาเยือน

ภาพจาก Facebook: netting jaruwan supolrai
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การสร้างเครือข่าย
การรวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน กลาย

เป็นจุดเด่นของการท�าการเกษตรแนวทางใหม่ นอกจากแนวคิดเรื่อง

การช่วยเหลือเกือ้กูลกันทีแ่ฝงมากบัการเพาะปลกูในแนวทางอนิทรย์ี

แล้ว เครือข่ายยังเป็นการตอบโจทย์สถานการณ์ที่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ใหม่มีความจ�าเป็น รวมท้ังการขาดแคลนพื้นฐานด้านการ

ผลิตและการตลาด ดังตัวอย่างของ “ศักดิ์” ทรงศักดิ์ โคษา เกษตรกร

หอมแดง ทีส่ร้างศนูย์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนท่ีเร่ิมสนใจพชือนิทรีย์ 

ขณะที่แบรนด์ผักอินทรีย์ Morganic มีการชักชวนคนในพื้นที่ให้มา

ร่วมสร้างปัจจัยการผลิต เพาะปลูก ไปจนถึงการขนส่ง เพื่อให้เกิด

ระบบการท�างานที่ครบวงจร

๑)

๒)

องค์ประกอบร่วมท่ีพบในการท�าเกษตรกรรมอนิทรย์ีของคน

รุ่นใหม่ สะท้อนให้เหน็ถงึคณุสมบัตหิลายประการทีเ่อือ้ให้กลุ่มคนเหล่า

นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการผลิตและการตลาดแบบไร้

สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ผ่าน

ระบบเครือข่ายข่าวสารแบบไร้พรมแดน การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่

มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จิตใจที่รักอิสระและความต้องการ

ในการจัดการด้วยตวัเอง ตลอดจนมุมมองของคนรุ่นใหม่ทีเ่ห็นคุณค่า

ซึ่งอยู่เบื้องหลังการท�าเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแล

สขุภาพ รักษาสภาพแวดล้อม ความเกือ้กลูช่วยเหลือกันในชมุชน การ

สร้างความเป็นธรรมทางสงัคมด้วยการสร้างกลไกการตลาดแบบใหม่ 

ไปจนถงึการสร้างความร่วมมือเพือ่เพิม่ศักยภาพท้ังด้านการผลิตและ

จ�าหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิกในเครือข่าย

อย่างไรก็ตาม การสนบัสนนุจากภาครัฐยังมีความจ�าเป็น ส่ิง

ส�าคัญทีจ่ะช่วยหนุนเสรมิคนรุ่นใหม่เพือ่ให้มีบทบาทในการขบัเคล่ือน

ภาคการเกษตรไทยให้สอดคล้องไปในแนวทางสากล ได้แก่

การเร่งเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากรใน

การส่งเสรมิเกษตรกรให้สามารถน�าความรู้และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนมาปรับใช้อย่าง

เหมาะสม

การบูรณาการการท�างานของหน่วยงานท่ีจะน�านโยบาย

ด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

และชัดเจนเป็นรูปธรรม
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การสนบัสนนุวสิาหกิจชมุชนสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน และ

เปิดประตูไปสู่การเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของคนใน

ประเทศ และเป็นครัวของโลก

สถาบันการเงินต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการริเริ่ม

สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการทางเกษตรรุ่นใหม่

ระบบการศึกษาส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของ

อาหารปลอดภัย และการเป็นเกษตรกร

สนับสนุนให้เกิดผู้น�าชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่าย

ในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อ

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความสามารถในการ

แข่งขัน

จัดท�าฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นระบบ

รัฐต้องไม่สร้างกตกิาหรอืกลไกทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกลุม่ทนุ

เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

และด�ารงความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง

เปิดให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การรณรงค์ให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เห็นความส�าคัญถงึผล

กระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร

๓)

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

๑๐)
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พ้ืนทีป่ลอดภัยส�าหรับ

เยาวชน LGBT
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เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ส�านักงานนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีการออกแคมเปญ Go Thai. 

Be Free. เชิญชวนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันให้เดินทางมาเที่ยว

ประเทศไทย การณรงค์คร้ังนีเ้ผยแพร่ออกอากาศไปท่ัวสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และอเมริกาใต้ ด้วยภาพคู่รัก ชายรักชายและหญิงรักหญิง

พบกับความสวยงามราวกับสวรรค์ สะดวกสบายกับที่พักสุดหรูหรา

ท่ามกลางบรรยากาศแสนจะโรแมนติกที่ทั้งคู่จะเต็มไปด้วยอิสระใน

การเปิดเผยตัวตน และทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับกลุ่มคน

รักเพศเดียวกัน รวมทั้งมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลว่าพวกเขาจะ

สบายใจได้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีการต่อต้านหรอืกีดกันกลุม่คนรกัเพศ

เดียวกัน และถ้าท่องเที่ยวในประเทศไทย กลุ่มผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศก็จะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดกับการปิดบังตนเอง

ค�าถามที่เกิดข้ึนคือ จริงหรือไม่ ท่ีประเทศไทยเปิดกว้าง

ส�าหรับความหลากหลายทางเพศ? โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย

ที่มีเพศหลากหลาย พวกเขาได้เติบโตและเรียนรู้ในบรรยากาศที่ไม่มี

การต่อต้านและกีดกันผู้ท่ีมีความแตกต่างในเร่ืองเพศ จริงหรือเปล่า?

กฎหมายสู่ความจริงในทางปฏิบัติ
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา กลุม่องค์กรทีขั่บเคลือ่นงานด้านการ

คุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเด็น

ทางสังคมท่ีมีการท�างานอย่างเข้มแข็งในการเปิดประเด็นเพื่อชี้ให้

สงัคมเหน็ถงึปัญหาในหลายมิตท่ีิกลุ่มผูมี้ความหลากหลายต้องเผชญิ 

รวมถึงการน�าเสนอแนวทางการแก้ไข ผ่านการสื่อสารสร้างความ

เข้าใจ และผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดกฎหมาย นโยบาย 

และมาตรการท่ีจะส่งผลให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยซึ่ง

มีความแตกต่างทางเพศได้รับการปกป้องโดยเสมอภาคและเท่าเทยีม

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 

๒๕๕๘ เพื่อคุ้มครองและเยียวยาผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติจากเหตุเร่ือง

เพศ ถอืเป็นกลไกล�าดบัแรกๆ ของไทยทีเ่ป็นหลกัประกนัว่าสทิธขิอง

กลุ่มผูม้ีความหลากหลายทางเพศจะได้รับการปกป้องโดยรัฐ กระนั้น 

กฎหมายฉบบัดังกล่าว ยังมีช่องว่างทีเ่อือ้ให้เกิดการเลอืกปฏิบตั ิโดย

เฉพาะในมาตรา ๑๗ วรรค ๒ ท่ียกเว้นส�าหรับการเลอืกปฏิบัตโิดยไม่

เป็นธรรมระหว่างเพศโดยการปฏิบตัติามหลักการทางศาสนา และเพือ่

ความมั่นคงของประเทศ 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มโรงน�้าชาซึ่งท�างานด้านการคุ้มครอง

สิทธิความหลากหลายทางเพศ ได้ยื่นค�าร้องไปยังคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เนือ่งจาก

โรงเรียนแห่งหน่ึงมีการประกาศรับสมัครนักเรียนบนเว็บไซต์ของ

โรงเรียน โดยมีการก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า “เป็นชายจริง

และหญิงแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)” และทางกลุ่มโรงน�้า

ชาเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่า

เทียมระหว่างเพศ มาตรา ๑๗ ระบุว่า 

“การก�าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ 

โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ

บุคคลใดในลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

จะกระท�ามิได้”
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่

เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) พจิารณาข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่าค�าร้อง

ไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่ “เหย่ือ” หรือผู้ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง ค�าถามใหญ่ที่ตามมาคือ ในความเป็นจริง การจะ

หาเด็กที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ที่ถูกพิจารณาว่าเบี่ยงเบนทางเพศ 

ซึง่ถอืเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบ และมาด�าเนนิการร้องเรียนด้วยตวัเองคง

เป็นไปได้ยากยิง่ นัน่หมายถงึการออกกฎหมายท่ียังขาดความละเอยีด

อ่อนและความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศ จนในที่สุด

แล้วการเลอืกปฏิบัตยัิงคงด�าเนินต่อไปแม้จะมีกฎหมายบัญญตัถิงึการ

คุ้มครองสิทธิไว้อย่างชัดเจน

“พ้ืนทีป่ลอดภัย” ของเยาวชนเพศหลากหลาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ

ด้านความหลากหลายทางเพศ มีความคึกคักอย่างมากในระดบัสากล 

หลายประเทศมีการขบัเคล่ือนในประเด็นต่างๆ เพือ่เพิม่ความคุ้มครอง

ให้กับกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศในฐานะพลเมืองของประเทศ

อย่างเท่าเทียม ในส่วนของประเทศไทย สิทธคิวามหลากหลายทาง

เพศยังเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างใหม่ แม้จะมีความก้าวหน้าปรากฏให้เหน็

อยูบ้่าง กระนัน้ ส�าหรบัหน่วยงานทีมี่การด�าเนนิงานเกีย่วข้องกับเด็ก

และเยาวชน กล่าวได้ว่าเป็นประเด็นทียั่งขาดความเข้าใจและให้ความ

ส�าคัญอย่างทีค่วร

ข้อมลูจากรายงานการวจิยั “การรงัแกตอ่กลุม่นกัเรียนทีเ่ป็น

หรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศหรือคนรักเพศเดียวกันในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา: รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และ

มาตรการการป้องกันใน ๕ จังหวัด” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม

กับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย และองค์การการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เม่ือปี พ.ศ.

๒๕๕๗ พบว่า ความรุนแรงจากการหยอกล้อ กล่ันแกล้ง และรังแก

กันในหมู่นักเรียนเป็นความรุนแรงจากโครงสร้างและวัฒนธรรมท่ี

ปราศจากความเข้าใจหรือตระหนกัของผูมี้อ�านาจในสถานศกึษา หรอื

ผูมี้อ�านาจเหล่านัน้มีความเข้าใจในสภาวะเหล่านีแ้ตกต่างจากเยาวชน

เพศหลากหลายที่ได้รับผลกระทบ 

หรือแม้แต่ในกลไกหลักอย่างสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งมี

บทบาทในการสร้างพืน้ทีเ่พือ่การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน หนึง่

ในข้อบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการคือ 

“ผู ้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับเลือกจากสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย จ�านวนสองคน เป็นชายหนึ่งคนและหญิง

หนึ่งคน” 

ข้อความดังกล่าวสะท้อนชัดเจนถึงการขาดมิติการให้ความ

ส�าคัญกับความหลากหลายทางเพศ  นอกจากนี้ ในใบสมัครเข้าร่วม

การเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีการระบุให้เป็น “ชาย” หรือ 

“หญิง” เท่านั้น ไม่แตกต่างจากเอกสารทางราชการต่างๆ ที่จะต้องมี

การระบุค�าน�าหน้าชื่อว่าเป็น นาย นาง หรือนางสาว เมื่อจะระบุเพศ

ก็จะมีเพียง “ชาย” หรือ “หญิง” เช่นเดียวกัน 

อีกประเด็นท่ีมีความส�าคัญและมักถูกมองข้ามไป ได้แก่การ

จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การเรียนรู้ของเด็กและ
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เยาวชนจะเกิดข้ึนได้เม่ือพวกเขารู้สึกมีความม่ันคงและปลอดภัย ใน

ทางตรงข้าม การขาดความเข้าใจในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน

อาจส่งผลเป็นการกีดกันการเข้าร่วมและปิดก้ันการเรยีนรูข้องเด็กและ

เยาวชนที่มีความแตกต่าง ซึ่งก็รวมถึงความแตกต่างในเรื่องเพศ

 “หนูเคยสมัครไปเป็นพี่ค่าย แล้วเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งวิ่งมา

ถามว่า พี่ๆ เป็นตุ๊ดหรอ แล้วหนูก็ไม่สมัครไปค่ายนั้นอีก”

“ถูกเพื่อนกีดกัน เช่น ไม่ให้เข้ากลุ่มท�างานในห้องเรียน และ

ถูกล้อเลียนด้วยค�าต่างๆ เช่น ตุ๊ด กะเทย จึงต้องพัฒนาตัวเองให้เก่ง

ขึ้นเพื่อให้คนยอมรับ แต่ไม่เคยฟ้องครูเพราะครูไม่ได้ช่วย กลับมีแต่

จะซ�้าเติมมากกว่า”

“ตอนนั้นได้คะแนนเสียงชนะการเลือกตั้ง ทั้งโรงเรียนเลือก

เราเป็นประธาน แต่เมื่อนับคะแนนเสร็จ ครูก็เดินมาบอกว่า เธอเป็น

ประธานนักเรียนไม่ได้นะ เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้ (กะเทย)”

ในโครงการ Out of the Box ท่ีกลุ่มโรงน�า้ชาจดัขึน้ ได้จดัการ

ส�ารวจประสบการณ์และความคิดเห็นของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

และข้อความข้างต้นเป็นตวัอย่างค�าบอกเล่าในสิง่ทีเ่ยาวชนเพศหลาก

หลายต้องเผชิญ โดยเยาวชนมากกว่าคร่ึงที่เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ัง

นี้บอกว่ามีประสบการณ์ถูกล้อเลียน หยอกล้อ รังแก รวมไปถึงการ

ท�าร้ายและล่วงละเมิดจากความแตกต่างทางเพศ 

โดยทั่วไปในการจดักิจกรรม เรามักถกูปลกูฝงัใหม้ีความเชือ่

จนเป็นความเคยชินว่า กิจกรรมโดยเฉพาะส�าหรับเด็กและเยาวชน

ต้องเป็นส่ิงที่สร้างความบันเทิง ตลกขบขันเรียกเสียงหัวเราะ แต่

ส่ิงท่ีถูกมองข้ามไปคือการฉุกคิดว่าท่ามกลางความสนุกสนานเหล่า

นั้น เป็นการท�าให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนรู้สึกอึดอัด ด้อยคุณค่า หรือถูก

ท�าให้ตกอยู่ในภาวะจ�ายอมเพื่อให้ได้รับการยอมรับอยู่หรือไม่ เพราะ

เม่ือทบทวนดูแล้ว จะพบว่ากิจกรรมที่ได้รับความนิยมน�ามาใช้ใน

การสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชน หลาย

กิจกรรมซ่อนการละเมิดและเหยียดหยามทางเพศโดยที่คนส่วนใหญ่

ไม่ทันได้นึกถึง 

ยกตัวอย่าง กิจกรรมนับเหรียญ เหยียบแผ่นกระดาษ จับ

มือแล้วมาตบหน้าขาของเพื่อน เมื่อสอบถามความรู้สึกและความคิด

เหน็ของผูท้ีเ่คยผ่านประสบการณ์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลายคนตอบ

ว่ารู้สึกอึดอัดที่ต้องร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะบางครั้งพวกเขาไม่
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สะดวกใจให้มีการโอบกอด หรือแตะเนื้อต้องตัว แม้ว่ากิจกรรมเหล่า

นี้จะไม่ได้ชี้น�าไปสู่เร่ืองเพศ แต่สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยสิทธิใน

เนื้อตัวร่างกายซึ่งต้องได้รับความเคารพและไม่ถูกล่วงละเมิด อีกทั้ง

กิจกรรมลกัษณะนีย้งัมีอนัตรายท่ีจะกลายเป็นการรือ้ฟ้ืนประเด็นความ

เจ็บปวดรุนแรงในอดีตที่เยาวชนบางคนอาจเคยประสบมาก่อนหน้า 

อีกพื้นท่ีซึ่งสร้างปัญหาให้กับเยาวชนเพศหลากหลายอยู่

เสมอในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างท่ีหลาย

คนนึกไม่ถึง ได้แก่ การจัดห้องพักและการใช้ห้องน�้า จากการท�า

กลุ่มศึกษา พบว่า เยาวชนท่ีเป็นคนข้ามเพศจะรู้สึกปลอดภัยถ้า

หากเขาสามารถเลือกเข้าพักกับเพื่อนท่ีมาด้วยกัน หรือเข้าพักตาม

ความสะดวกใจในเร่ืองเพศ เช่นเดียวกับเร่ืองห้องน�้า เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหลากหลายทางเพศแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ถึงปัญหาในการใช้ห้องน�้ารวม มี

ตัวอย่างของเยาวชนจากจังหวัด

สุรินทร์ เล่าว่า นักเรียนที่เป็น

กะเทยถูกรังแกเม่ือเข้าห้องน�้า

ชาย แต่เม่ือไปเข้าห้องน�้าหญิงก็

ถูกมองด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจ เรื่อง

ของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ส�าหรับกลุ่มเยาวชนเพศหลาก

หลายถือเป็นประเด็นค่อนข้างซับซ้อน และ

อาจเป็นความยุ่งยากส�าหรับผู้จัดกิจกรรม 

กระนั้น ก็มีความส�าคัญ เนื่องจากส่งผลต่อ

กิจกรรมที่จัดให้มีข้ึนเป็นโอกาสส�าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ทุกคนได้เข้าถึงและสร้างการเรียนรู้ได้โดยเท่าเทียมกัน

พ้ืนทีป่ลอดภัย สร้างได้
จากประสบการณ์จดักิจกรรมเพือ่เสริมสร้างความเข้าใจเรือ่ง

ความหลากหลายทางเพศให้กับเด็กและเยาวชนวัย ๑๐-๑๖ ปี ของ

กลุ่มโรงน�้าชา โดยเริ่มต้นจากการตั้งค�าถามว่า “อะไรคือความหลาก

หลายทางเพศ” โดยเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมสามารถให้ค�าตอบท่ีเป็น

คน สิ่งของ หรือความรู้สึกก็ได้ และให้อธิบายเหตุผลในการเชื่อมโยง

ค�าตอบนั้นกับความหลากหลายทางเพศ 

ค�าตอบที่ได้จากกิจกรรม อาทิ ความรัก ของเล่น สี ห้องน�้า 

รูปทรง กระจก ฯลฯ

“ความรกั คอื ชายรักชาย หญงิรกัหญงิ ชายรักหญงิ และใคร

รักกันก็ได้ รักกับคนพิการก็ได้”

“ของเล่น คือสิ่งท่ีเราชอบ เลโก้ ตุ๊กตา” เสียงหัวเราะดังขึ้น

ในกลุ่มกิจกรรม เนื่องจากคนที่ตอบเป็นเยาวชนข้ามเพศ ซึ่งเรียกตัว

เองว่า “ตุ๊ดสาว” 

เม่ือต้ังค�าถามชวนให้ผูเ้ข้าร่วมคิดต่อไปว่า ถ้าเช่นนัน้ ผูช้ายมี

หนวดจะเล่นตุก๊ตาได้หรือไม่ หลายคนตอบว่า “ไม่ได้” เพราะจะกลาย

เป็น “เพื่อนสาว” เรียกเสียงหัวเราะครื้นเครงตามมา

ในกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกลุ่มโรงน�้าชาจัดขึ้นเป็นปีแรก พบ

ว่ามีการแซว หยอกล้อ ใช้ค�าพูดที่ตีตราและสะท้อนอคติต่อผู้มีความ

หลากหลายทางเพศค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะที่เป็นการเชื่อมโยง
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กับเรือ่งเพศ แต่เม่ือผ่านประสบการณ์จดักิจกรรมในปีถดัมา เยาวชน

กลุ่มเดิมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแทบไม่พบการล้อเลียน 

หรือใช้ค�าพูดส่อเสียดกระทบกระแทกเพื่อนท่ีมีเพศหลากหลาย ใน

การถอดบทเรียนการท�างาน เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมยอมรับว่า พวก

เขามีความเข้าใจในเร่ืองความหลากหลายทางเพศเพิม่ขึน้ และเข้าใจ

เพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น การปฏิบัติต่อเพื่อนๆ จึง

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดอคติลง

จากการท�างานในช่วงหลายปี พบว่าการสร้างการเรยีนรู้เรือ่ง

ความหลากหลายทางเพศให้กับเด็กท�าได้ไม่ยาก แตกต่างอย่างส้ินเชิง

กับการท�างานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกันให้กับกลุ่ม

เยาวชนในช่วงอาย ุ๒๐-๓๕ ปี และแน่นอนว่ากระบวนการท�างานกบั

ผู้ใหญ่ เป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลามากที่สุด เพราะช่วงวัยท่ีเพิ่มขึ้น บุคคล

ย่อมผ่านการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเป็นความเชื่อฝังหัวว่าเพศ

ของคนเรามีเพยีงเพศหญงิและเพศชาย ถ้าผดิจากสองเพศนีจ้งึกลาย

เป็นความผดิปกตท่ีิขดัต่อธรรมชาต ิรวมทัง้ขดัต่อความถูกต้องดีงาม

ในสังคม

การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยั การยอมรับ และขจดัการเลอืกปฏิบัติ

ต่อกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศคงไม่สามารถท�าให้เกดิขึน้ได้ใน

ชั่วข้ามคืน หรือแม้แต่จะใช้เวลาเป็นปี กระนั้น ภารกิจดังกล่าวเป็น

เรื่องที่มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็น

อนาคตของสังคม เพราะด้วยความเข้าใจและการใส่ใจอย่างเหมาะ

สมเท่านั้นท่ีจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ส�าหรับเยาวชนทีมี่ความแตกต่างในเรือ่งเพศ เพือ่ให้พวกเขาได้เตบิโต

เป็นพลเมืองมีคุณภาพ พร้อมกันนั้น ก็เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่

เยาวชนและสังคมไทยทีจ่ะยอมรับและเคารพในความแตกต่างซึง่เป็น

พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอีกด้วย
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นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน? 

เยาวชนมี
ส่วนร่วมแท้จริง
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เยาวชน เป็นกลุ่มวัยทีไ่ด้รบัความสนใจจากรฐับาลในประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เป็นอนาคตของสังคม หน่วยงานรัฐจึงมีการ

จัดท�าและด�าเนินนโยบายเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในหลากหลาย

รูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สิง่ทีทุ่กประเทศต้อง

เผชิญร่วมกัน ได้แก่ การท่ีเยาวชนต่างพากันถอยห่างจากกิจกรรม 

โครงการ ตลอดจนกลไกท่ีรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ

พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นทางการ และหันไปให้ความสนใจกิจกรรม

นอกระบบ ซึ่งมีให้เลือกเข้าร่วมอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น

“นวตักรรมทางสังคม” จงึเป็นสิง่ท่ีสาธารณชนมีการเรียกร้อง

จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนวัตกรรมที่จะสร้างการมีส่วนร่วม

แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงน่าสนใจว่า รูปแบบ “นวัตกรรม” ใดท่ีจะมี

บทบาทในบริบทของการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านการเมืองและการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทีเ่ป็นทางการ
ในระดับสากล รฐับาลและภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ 

ให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นกับนโยบายด้านเยาวชน เห็นได้จากการมี

ประเทศท่ีจดัท�านโยบายเยาวชนเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ ๕๐ นับจากปี พ.ศ.

๒๕๕๖-๒๕๕๗ เม่ือถึงปี พ.ศ.๒๕๕๙ มี ๑๓๑ ประเทศ หรือคิดเป็น

สดัส่วน ๒ ใน ๓ ของประเทศในโลกท่ีมีนโยบายด้านเยาวชน นโยบาย

ส่วนใหญใ่หค้วามส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยการจดัให้

มีโครงสร้าง องค์กร หรือกลุ่ม และสมาคม ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนมีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สภาเด็กและ

เยาวชน นายกเทศมนตรเียาวชน คณะท่ีปรึกษาเยาวชน เวทีเยาวชน 

และเครือข่ายเยาวชน รวมท้ังมีกิจกรรมและการประชุมเยาวชนใน

ระดับนานาชาติมากขึ้นด้วย

ในบ้านเรา นโยบายและกฎหมายทีช่ดัเจนเกีย่วกับการพฒันา

เด็กและเยาวชน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๕๐ ทีก่�าหนดให้มีการจดัตัง้สภาเด็ก

และเยาวชนในระดับต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชน

แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนทีไ่ม่

อยู่ภายใต้โครงสร้างทีเ่ป็นทางการ แต่การมีส่วนร่วมของเยาวชนทีไ่ด้

รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง มกัเป็นประเดน็ทีต้่องได้รบัความเหน็

ชอบจากผูใ้หญ่ เช่น เยาวชนจติอาสาร่วมพฒันาสงัคมชมุชน หรือการ

รวมกลุ่มของเยาวชนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาท่ีถูกก�าหนด

วาระโดยภาครัฐหรือองค์กรผู้ใหญ่ เช่น การต่อต้านปัญหายาเสพติด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ฯลฯ
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การท่ีภาครัฐของหลายประเทศพากันจัดให้มีนโยบาย 

โครงสร้าง และกิจกรรมส�าหรับเยาวชนเพิ่มขึ้น อาจไม่ได้หมายถึง

การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเสมอไป เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

• ตวัแทนของเยาวชนในระดับชาต ิถูกคัดเลือกจากเยาวชน

ซึง่สังกัดในองค์กรหรือโครงสร้างทีเ่ป็นทางการ มักจ�ากัด

โอกาสในการเข้าถงึของเยาวชนกลุ่มท่ีเปราะบาง 

• นโยบายและกิจกรรมกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองการ

ฝึกอาชพี การจ้างงาน และการศึกษา ทว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ความเสมอภาคทางเพศ 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาวะผู้น�า และให้ความ

ส�าคัญกับเสียงของเยาวชน ค่อนข้างน้อย 

• มักเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมเฉพาะ

ประเด็นท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเมือง และไม่เป็นอันตราย

ต่อโครงสร้างอ�านาจของรัฐและผู้มีอ�านาจเป็นหลัก

กิจกรรม “ทางเลือก” ทีด่ึงดูดคนรุ่นใหม่
ด้วยข้อจ�ากัดดงักล่าว เราจงึได้เหน็เยาวชนก้าวออกจากการ

มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการตามธรรมเนยีมนยิม และหนัไปค้นหาการ

มีส่วนร่วมแบบทางเลือก หรือการท�ากิจกรรมในรูปแบบใหม่กันมาก

ขึ้น โดยมี ๔ ตัวอย่างจาก ๔ ประเทศ ที่เลือกมาน�าเสนอ ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึง “ลักษณะร่วม” ที่น่าสนใจบางประการ 

การปฏิวัติเพนกวินในประเทศชิลี 

ชื่อการเคลื่อนไหวในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้จากสีของเครื่องแบบ

นกัเรียน ซึง่เป็นหวัขบวนประท้วงรฐับาลชลิ ีให้แก้ไขปัญหาท่ีนกัเรียน

มากกว่าร้อยละ ๖๐ ต้องแบกภาระค่าเทอมสูงลิ่วในโรงเรียนเอกชน 

มีนักเรียนแค่ร้อยละ ๔๐ เท่านั้นที่ได้เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐ การ

ประท้วงขยายตัวอย่างรวดเร็ว นักเรียนนับแสนคนร่วมประท้วงตาม

โรงเรียน ๒๕๐ แห่งทั่วประเทศ จนรัฐบาลต้องยอมเปลี่ยนนโยบายที่

เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชนเพิ่มขึ้น 

๓ ปีต่อมา การประท้วงในประเด็นใกล้เคียงกันเกิดข้ึนอีก

คร้ัง คร้ังนี้ เป็นการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มนักศึกษาจ�านวนร่วมหม่ืน

คน ทีเ่รยีกร้องให้รัฐบาลจดัการปัญหาค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยที่แพงเกินกว่าอัตราเฉลี่ยรายได้ประชากรจะรองรับได้ 

พวกเขาเรียกร้องการเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ และต้องการ

ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

การรณรงค์ใช้รูปแบบที่สร้างสรรค์โดยการแต่งกายแฟนซีเดินขบวน

ประท้วง รวมท้ังการเข้ายึดพื้นที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องความสนใจ

จากสาธารณชน

“ฮิปฮ็อป” เปลี่ยนประเทศ

ประเทศเซเนกัล มีผู้น�าการเคลื่อนไหวเป็นนักดนตรีฮิปฮ็อป 

ก่อนการเลอืกตัง้ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ศลิปินเพลงฮปิฮอ็ปได้จดัตัง้กลุ่ม Y’en 

a marre เพื่อเคล่ือนไหวรณรงค์การเลือกตั้งและแต่งเพลงซึ่งกลาย

เป็นเพลงฮิตในหมู่วัยรุ่น เนื้อเพลงพูดถึงพลังเยาวชนที่รวมตัวกัน
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เรียกร้องความเปล่ียนแปลงอย่างสันติในการเลือกตั้ง รัฐบาลจับกุม

ผู้ประท้วง ศิลปินฮิปฮ็อปถูกติดตาม ข่มขู่ ท�าให้ความไม่พึงพอใจใน

รัฐบาลขยายตัวขึ้น และพรรคการเมืองคู่แข่ง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้รับ

ชัยชนะในการเลือกตั้งไปในที่สุด

ความเคลื่อนไหวคร้ังนั้นเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชน

ในประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ประธานาธบิดี Blaise Compaore ของประเทศ

เบอร์กินา ฟาโซ ซึ่งอยู่ในอ�านาจมาต้ังแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๓๐ พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ

ให้ตนเองสมัครเข้าชิงต�าแหน่งประธานาธบิดี

ได้อกีวาระ ท�าให้เกิดการรวมตวัของนกัดนตรี

ฮิปฮอ็ปเป็นกลุม่เรียกว่า Balai Citoyen (The 

Citizen’s Broom) ซึง่มีบทบาทในการรณรงค์

ให้ประธานาธิบดี Compaore ลาออกในปี 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

“ปฏิวัติร่ม” ในฮ่องกง  

โจชัว หว่อง มีบทบาทส�าคัญในสังคมฮ่องกงตั้งแต่อายุ ๑๕ 

ปี เขาร่วมการประท้วงคร้ังแรกในการชมุนมุต่อต้านรถไฟความเรว็สงู 

ต่อมาเขากับเพือ่นก่อตัง้กลุม่สกอลลาริสม์ (Scholarism) น�านกัเรียน

ต่อต้านแผนรื้อหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งถูกวิจารณ์ว่ามีเป้า

หมายเพือ่ “ล้างสมอง” เด็กๆ ให้นยิมรฐับาลจนีผ่านหลกัสตูรทีเ่ตรียม

จะจดัท�าขึน้ใหม่เพือ่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ คร้ังนัน้สกอลลารสิม์สามารถ

ดึงนกัเรียนเข้าร่วมการชมุนมุหน้าท�าเนยีบรัฐบาลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 

จนรัฐบาลต้องยอมระงับการปรับหลักสูตรไปก่อน 

รัฐบาลจีนมองสกอลาริสม์ว่าเป็น “กลุ ่มหัวรุนแรง” ชื่อ

ของหว่องถูกระบุในเอกสารด้านความม่ันคงว่าเป็นภัยคุกคามต่อ

เสถียรภาพของพรรคคอมมิวนิสต์ เขาเป็น ๑ ใน ๗๘ นักศึกษาที่ถูก

จับกุม เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องจากพยายามบุกเข้าในศูนย์รัฐบาล

กลางแห่งฮ่องกง เพือ่เรียกร้องสทิธเิสรีภาพทางการเมืองและประท้วง

ทางการปักกิ่งที่ต้องการปฏิรูประบบการเลือกตั้งของฮ่องกง น�าไปสู่

การชมุนมุยดืเยือ้ ซึง่เป็นทีรู้่จกัในนาม “ปฏิวตัร่ิม” มีผูเ้ข้าร่วมนบัแสน

คนในแต่ละคืนตลอด ๓ เดือนของการชุมนุม

หลังเหตุการณ์ปฏิวัติร่ม โจชัว หว่อง กลายเป็น “ทูตของ

ขบวนการประชาธิปไตย” ได้รับเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์ในประเทศ

ต่างๆ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เขาร่วมกับเพื่อนจัดตั้งพรรค ”เดโมซิสโต” 

(Demosisto) แม้ตนเองยงัมีอายุไม่ถงึเกณฑ์ ๒๐ ปีทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง แต่พรรคของเขาได้เก้าอี้ในสภา และพรรคได้รับการ

สนับสนุนจากผู้เลือกตั้งเป็นนักธุรกิจวัยกลางคนอย่างท่วมท้น 

กลุ่ม “นักเกรียน” ไทย

ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๕ แฟนเพจ “ต่อต้านผมเกรียน” และ

กระแสเรียกร้องให้ยกเลิกผมทรงนักเรียนเกิดขึ้นโดยเนติวิทย์ โชติ

ภัทรไพศาล ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการ

ศึกษาไทย ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนอย่างต่อเนื่อง ต่อมากระ

ทรวงศึกษาธิการจึงมีการปรับระเบียบผ่อนปรนเรื่องทรงผม
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ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๘ ภายใต้กลุ่มการศึกษาเพื่อความ

เป็นไท ซ่ึงเป็นตวัแสดงหลักทีส่ร้างความเคลือ่นไหวของเยาวชน โดย

เฉพาะในระดับมัธยมศึกษา เพื่อผลักดันประเด็นสาธารณะเก่ียวกับ

การศึกษา ส่วนมากเป็นการถามและเสนอจากมุมของปรัชญาการ

ศึกษาแบบเสรีนิยม (liberal education) 

ต่อมามีการจดัท�าแฟนเพจ “นกัเกรียน” ขึน้ สถาบันการศกึษา

หลายแห่งถูกก่อกวนด้วยแฟนเพจที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันนั้นๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ข่าวความอยุติธรรมเก่ียวกับครูและนักเรียนมี

มิติมากขึ้น มีการปะทะกันทางความคิดอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอด้าน

คุณธรรมจริยธรรมจากนักเกรียนมีหลากหลาย โดยมักไม่เห็นด้วย

กับอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม จารีตนิยม ระบบอาวุโส ฯลฯ และไม่

ยอมรับการตัดสินตามกฎเกณฑ์โดยไม่ดูบริบท เห็นชัดที่สุดเม่ือเกิด

โครงการ “นกัเกรียนเปลีย่นโลก” โดยสมัชชาปฏิรปูการศกึษาร่วมกับ

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทและเครือข่าย เพื่อคัดเลือกโครงการ

ที่มีลักษณะ “เกรียน” และมีความต้องการจะเปลี่ยนโลก โดยชักชวน

คนรุน่ใหม่ให้ตัง้ค�าถามกบัระบบการศกึษาไทย และน�าเสนอโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีมีแนวทางสร้างสรรค์ โดยมีการจดักิจกรรมต่อเนือ่งมา

จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๙

จากหลากหลายตัวอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้น พบแนวโน้ม

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังนี้

• การหลีกหนีจากระบบและโครงสร้างที่เป็นทางการ และ

การท�ากิจกรรมแบบเดิมๆ 

• มีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น

• ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

• ให้ความส�าคัญกับการ “สะท้อนตัวตน” เน้นการแสดง

ความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิตของตนเอง

• มีลักษณะการรวมกลุ่มไม่ถาวร รวมกันตามประเด็นที่

สนใจ การแสดงออกเน้นวิธีการที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น 

สวมเสือ้ยืดรณรงค์ ซือ้ผลติภณัฑ์เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

แลกเปลี่ยนความเห็นบนสื่อโซเชียล
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นวัตกรรมเชิงนโยบาย ทีม่ีความหมาย
การให้ความหมายกับค�าว่า “รูปแบบใหม่” และ “นวัตกรรม” 

ทีต้่องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน จงึมีความท้าทายอย่างยิง่ 

เนือ่งจากยงัไม่มีการให้ค�าจ�ากัดความท่ีชดัเจน และผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้อง

มีความเห็นแตกต่างกันไป อีกทั้งรูปแบบและนวัตกรรมท่ีได้ผลก็ขึ้น

กับบริบทเฉพาะของแต่ละสังคม และนวัตกรรมยังมีความเล่ือนไหล

เปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาอีกด้วย

ความส�าคัญจึงอยู่ที่การแยกให้ออกระหว่าง “ทางเลือก” (al-

ternative) และ “นวัตกรรม” (innovative) เพราะการมีส่วนร่วมแบบ

ทางเลือก อาจไม่ใช่การมีส่วนร่วม “แนวใหม่” เสมอไป และไม่จ�าเป็น

ว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแนวทางแบบดั้งเดิม ประเด็นที่มีความส�าคัญ

ยิ่งไปกว่าก็คือ ในการมีส่วนร่วมของเยาวชน ไม่ควรตั้ง “ความใหม่” 

หรือ “นวัตกรรม” ไว้เป็นเป้าหมาย เพราะแท้จริงแล้วนวัตกรรมเป็น

เพียง “วิธีการ” ที่จะน�าไปสู่เป้าหมายคือการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

ดังนั้น เม่ือองค์กรระดับนโยบายต้องการสร้างนวัตกรรม

เชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนได้อย่าง

แท้จริง การเริ่มต้นที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่การเปิดช่องทางส�าหรับความร่วม

มือกับเยาวชน ให้พวกเขาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

ซึ่งนอกจากสังคมจะได้เคร่ืองมือใหม่แล้ว การท่ีเยาวชนได้ร่วมคิด

และลงมือท�าถือเป็นการเรียนรู้ท่ีดีที่สุดส�าหรับพวกเขา พร้อมไปกับ

เป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่โอบอุ้มและเอื้อให้

เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน
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หัวใจส�าคัญของ 
“การมีส่วนร่วมทีม่ีความหมาย”

 จ�าเป็นต้องก่อให้เกิดผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
และนโยบายในระดับการเมือง

ด้วยมุมมองเช่นนี ้จะเห็นว่าทีผ่่านมา 
ภารกิจทีทุ่่มเททรัพยากรทัง้งบประมาณ

และก�าลังคนในการท�างาน กลับไม่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในระดับทีก่ล่าวได้ว่าเป็น 
“การมีส่วนร่วมทีม่ีความหมาย” 

แต่อย่างใด
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ก้าวต่อไปในงานพัฒนา
ด้านเด็กและเยาวชน
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โครงการพฒันากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นงานด้าน

เด็กและเยาวชนเพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ ให้

ความส�าคัญกับการพฒันากลไกกระบวนการท�างานร่วมกนัทีมี่รูปแบบ

พื้นท่ีกลาง (Multi-sectoral Platform) ซึ่งประกอบด้วยภาคประชา

สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม

องค์กรของเด็กและเยาวชน นักวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนการขับ

เคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชนโดยการพฒันาองค์ความรู้การท�างาน

ด้านเด็กและเยาวชน 

นอกจากท�ารายงานการศึกษาใน ๑๐ ประเด็นแล้ว ยังมีการ

จัดเวทีวิชาการ Young Moves ทั้งสิ้น ๕ คร้ัง เพื่อระดมความคิด

เห็นบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากทั้ง ๑๐ ประเด็น จาก

นั้นจึงน�าข้อสังเกตและข้อค้นพบมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อพัฒนา

แนวทางการท�างานที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุรากเหง้า ร่วมกับ

กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

ข้อท้าทาย
ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

จากการศึกษาท้ัง ๑๐ ประเด็น รวมทั้งการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และความคิดเห็นในเวทีที่จัดให้มีขึ้น ได้ข้อสรุปซึ่งเป็น

ความท้าทายส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ดังนี้

การมีส่วนร่วมทีไ่ร้ความหมาย 
จากการศึกษาของโครงการฯ ท�าให้เห็นถึงความท้าทายใน

การท�างานพฒันาเด็กและเยาวชน เพือ่ขบัเคล่ือนกระบวนการท�างาน

ให้เป็นไปตามภาพ “ดอกไม้แห่งการมีส่วนร่วม” หวัใจส�าคญัของ “การ

มีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย” จ�าเป็นต้องก่อให้เกิดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างและนโยบายในระดับการเมือง ด้วยมุมมอง

เช่นนี้ จะเห็นว่าท่ีผ่านมา แม้ประเทศไทยจะมีการจัดท�านโยบาย

และแผนงาน รวมทั้งมีโครงสร้างกลไกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปี ประกอบกับองค์กร

เอกชนนับร้อยแห่งท่ีมีการท�างานในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ทว่า ภารกิจทีทุ่่มเททรัพยากรท้ังงบประมาณและก�าลังคนใน

การท�างาน กลับไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระดับ
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ที่กล่าวได้ว่าเป็น “การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย” แต่อย่างใด ท้ังนี้ 

ภาพรวมกิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อาจแบ่ง

ประเภทดังนี้

๑) งานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นทางการ 

มีการจัดท�าทั้งนโยบายและโครงสร้างการท�างานอย่างเป็น

ทางการ โดยมีการวางระบบคัดเลอืกตวัแทนเยาวชนเพือ่ให้เป็น “ปาก

เสียง” ในการน�าเสนอความต้องการไปยังรัฐบาล กระนั้น ข้อจ�ากัด

อยู่ที่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนในระดับชาติซึ่งมักจ�ากัด

โอกาสในการเข้าถึงเยาวชนกลุ่มที่เปราะบาง และตัวแทนเยาวชนที่

ได้รับคัดเลือกเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกภาครัฐก็ถกูให้ความส�าคัญค่อน

ข้างน้อย เช่นเดียวกับสภานกัเรียน รวมทัง้พรรคการเมือง ซึง่ในทีส่ดุ

แล้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถมีบทบาทในการร่วมคิดและตัดสินใจ

อย่างจ�ากัด โดยเฉพาะหากมีมุมมองที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ใหญ่คิด 

๒) กลุ่มเยาวชนภายใต้การสนับสนุนของ

     องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม 

งานขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมมัก

เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ท�างานตามความสนใจท่ีสอดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร แต่ขาดการให้ความส�าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะจนถึงข้ันท่ีจะ

สามารถเป็นผู้น�า ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วม

กันทุกขั้นตอน กับผู้ใหญ่ได้อย่างแท้จริง 

“ดอกไม้แห่งการมีส่วนร่วม”  พัฒนาขึ้นโดยองค์กร CHOICE for Youth and Sexuality และ 
YouAct เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้อธบิายแนวความคิดกระบวนการท�างาน “มีส่วนร่วมอย่างมีความ
หมาย” ของเยาวชน   ภาพน้ีสามารถน�าไปใช้ในการท�างานเพือ่ส�ารวจความเข้าใจถงึต�าแหน่ง 
หน้าที่บทบาทของเยาวชนกับระดับการมีส่วนร่วมภายในองค์กรตนเอง
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๓) กลุ่มเยาวชนรวมตัวกันเองในการท�ากิจกรรม 

ส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจในแต่ละประเด็น มักเป็นการ

รวมตัวชั่วคร้ังชั่วคราว และใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นหลัก ส่งผลให้งาน

ขาดความต่อเนือ่งยัง่ยนื นอกจากนี ้หากความตืน่ตวัท�ากจิกรรมของ

เยาวชนเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองก็มักท�าให้ถูกตั้งค�าถาม 

โดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจ คนในครอบครัว และคนในสังคมว่า 

“หน้าที่ของเด็กคืออะไร” “เยาวชนมีวุฒิภาวะทางการเมืองเพียงพอ

หรือไม่” “เยาวชนที่ดีและเหมาะสมควรมีคุณสมบัติเช่นไร” “เยาวชน

ที่ท�ากิจกรรมทางการเมืองเป็นพวกหัวรุนแรง” ส่งผลให้กระบวนการ

เคล่ือนไหวอยู่ในแวดวงจ�ากดั และไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างและนโยบาย 

ข้อจ�ากัดจากกรอบแนวคิด 
เด็กและเยาวชนไทยถกูท�าให้ต้องใช้เวลากับการเรียนถงึพนั

กว่าช่ัวโมงต่อปี ขณะที่รากฐานการจัดการศึกษาไทยมาจากการน�า

พุทธศาสนาเพื่อสอนและสร้างวินัยแก่สังคมมาแต่อดีต ก่อให้เกิด

อุดมการณ์สร้าง “เด็กดี” การเรียนรู้มุ่งการ “ท่องจ�า ท�าตาม” เน้น

การวัดความประพฤติท่ีแสดงออกในแบบ “รู้จักที่ต�่าท่ีสูง” มากกว่า

การส่งเสริมให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การตั้งค�าถาม (Critical 

Thinking) เม่ือเกิดปัญหาความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน ผู้ที่ด้อยอ�านาจ

กว่ามักเลือกท่ีจะหลีกเล่ียงการเผชญิหน้า ขณะท่ีผู้น�าประเทศมีความ

เชือ่ว่า “พลเมืองท่ีดี คือ พลเมืองท่ีเชือ่ฟัง” รากฐานความเป็นมาเหล่า

นี ้ ไม่เอือ้ต่อการสร้างการเรยีนรู้บนพืน้ฐานของการใช้เหตแุละผล การ

ท�าความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง รวมทัง้ปิดก้ันการคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่อันเป็นคุณสมบัตสิ�าคญัส�าหรบัการพฒันาสังคมของ

ยุคปัจจุบัน

ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์
และสาเหตุของปัญหา 

การขบัเคลือ่นงานด้านเด็กและเยาวชนของไทยเหน็ได้ชดัว่า

ยังเป็นการมองปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า

ของปัญหาด้านเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบร่วมกัน ส่งผลให้การ

ท�างานที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
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ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนารว่มกนั

โครงการพฒันากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นงานด้าน

เดก็และเยาวชนเพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ มีข้อ

เสนอที่ได้จากการจัดเวทีวิชาการและรายงานการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการท�างานด้านเด็กและเยาวชน เห็นว่าความส�าคัญของการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนคือการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม

อย่างมีความหมาย เป็นหุ้นส่วนของการท�างาน นอกจากนี้ แผน

พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยังมีทิศทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีต้องการให้เด็กและ

เยาวชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายโดยเด็กและ

เยาวชนอย่างแท้จริง จึงเกิดเป็นข้อเสนอแนวทางการท�างานด้าน

เด็กและเยาวชน ดังนี้

๑. ทบทวนวัฒนธรรมการท�างาน
   ด้านเด็กและเยาวชน

ทบทวนการท�างานกับเด็กและเยาวชนด้วยการสร้าง

วัฒนธรรม “เด็กดี” คือเด็กที่เชื่อฟัง ท�าตามผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากเหง้า

ปัญหาของสังคมไทยและกลายเป็นปัญหาของการพัฒนาในมิติอื่นๆ 

ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ ตั้งค�าถาม 

(Critical Thinking) อันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญของพัฒนาการ

๒. การท�าความเข้าใจสภาพปัญหาทีแ่ท้จริง
จากรายงานการศึกษากรณีศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

นโยบายเด็กและเยาวชนพบว่ามีแนวโน้มทีจ่ะมองเด็กและเยาวชนว่า 

“เป็นตัวปัญหา” โดยขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม การเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งทางตรง

และทางอ้อม การท�างานจึงมีลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

มนุษย์ และมีความจ�าเป็นที่ต้องสร้างวาทกรรมในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนรปูแบบใหม่เพือ่ต่อสูกั้บวฒันธรรมการสร้างเด็กแบบเก่า โดย

เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ในสังคม 
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เน้นการสงเคราะห์และการปรับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวม

ทั้งการท�างานเชิงรับมากกว่าการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชน

สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

• องค์กรพัฒนาเอกชน ภาครัฐ ภาคเอกชนควรมีระบบ

การจดัเกบ็ข้อมลูรวมถงึตวับ่งชี้ทีเ่ป็นระบบร่วมกนั เพือ่

น�ามาก�าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของประเทศ  จนสามารถน�าไปสูก่ารออกแบบ

การขับเคล่ือนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็น

ทศิทางเดียวกัน เพือ่ลดช่องว่างในลักษณะต่างคนต่างท�า 

โดยภาครัฐต้องมีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานอื่นๆ 

เพือ่ให้เกดิการท�างานแบบบูรณาการได้อย่างแท้จริง

• จัดตั้งกองทุนให้การสนับสนุนการท�ากิจกรรมของเด็ก

และเยาวชนหรือลดข้อจ�ากดักฎระเบียบ การเข้าถงึแหล่ง

ทุนของเด็กและเยาวชนในการท�ากิจกรรม

• ยกเลิกการประกวดทีใ่ช้เกณฑ์ในการตดัสนิ การใช้กรอบ

วัฒนธรรมเด็กดี เด็กเก่ง รูปแบบเดิมๆ เป็นการปิดก้ัน

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ส่งผลให้เด็กที่ไม่อยู่ภายใต้

กรอบและกฎเกณฑ์นี้ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกในมิติ

ที่หลากหลาย  ควรเน้นการส่งเสริมวิธีคิดในเรื่องการให้

คุณค่าความหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เด็ก

และเยาวชนได้ออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 

ที่สอดคล้องกับวิธีคิดของเด็กและเยาวชนสมัยใหม่

• ควรส่งเสริมพื้นท่ีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังใน

ระบบและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึง

ได้โดยง่าย เช่น ในโรงเรียน ควรมีการปรับลดหลักสูตร

การเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเล่น”  นอก

โรงเรียน ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

ทั้งที่มีอยู่โดยเอื้อให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ 

เช่น พื้นท่ีการเกษตรก็สามารถเปิดให้คนที่สนใจเข้าไป

เรียนรู้ได้
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๓. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
   “อย่างมีความหมาย” และ “อย่างแท้จริง”

สร้างวัฒนธรรมการท�างานแบบการมีส่วนร่วมอย่างมีความ

หมาย กล่าวคือด้วยโครงสร้างประชากรที่ก�าลังก้าวสู่การเป็นสังคม

ผู้สูงอายุซึ่งมีนัยหลายด้าน ท้ังแรงงาน ท่ีอยู่อาศัย การคมนาคม 

การดูแลสังคม โครงสร้างครอบครัว รวมไปถึงความสัมพันธ์ของคน

จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการท�างานที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันและ

วัฒนธรรมการท�างานระหว่างคนท่ีหลากหลายให้เกิดขึ้นได้จริง โดย

การให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแบบภาคีหุ้น

ส่วน  มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทตั้งแต่ต้นจนจบรวมท้ังสามารถ

แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเด็กและ

เยาวชน โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้

• ควรก�าหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ในการด�าเนินงานของ

องค์กรการท�างานด้านเด็กและเยาวชนที่แสดงให้เห็น

ถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง  

• รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการท�างาน ของกลุม่เด็กและ

เยาวชนทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการเพือ่น�ามาสู่

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุกระดับ

• เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถคิดค้น และด�าเนนิ

กิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาเด็ก

และเยาวชนตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีโดยไม่ก�าหนด

กรอบกิจกรรม ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนด�าเนินการตาม

• มีพืน้ที ่และช่องทาง ให้เด็กและเยาวชนได้เสนอนโยบาย

และกฎหมายที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของเด็กและ

เยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๔. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
   เด็กและเยาวชน สู่ความเป็นพลเมืองที่
   มีความกระตือรือร้นและ มคีวามรบัผดิชอบ
   ตอ่สงัคม (Active Citizen)

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความ

เป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Active Citizen) โดยร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และการลงมือท�า รวมท้ังการมีส่วนร่วมในทุก

ระดับ น�าไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุกที่มุ่ง

เน้นการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า
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• คนท�างานด้านเด็กและเยาวชนควรให้ความส�าคัญกับ

การท�างานเพือ่แก้ไขสาเหตรุากเหง้า ปรบัเปลีย่นแนวคดิ 

วัฒนธรรมการท�างานแบบเก่าท่ีกดทับเด็กและเยาวชน 

ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่าง

แท้จรงิ เท่าทันสถานการณ์  ความรู้ ทกัษะ วธิกีารใหม่ๆ  

เพือ่ให้เด็กและเยาวชน รูจ้กัตนเอง รูจ้กัชมุชน รู้จกัสงัคม 

เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัว มีส�านึกในการ

ท�างานเพื่อสังคมและส่วนร่วม 

• ควรส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ ตั้งค�าถาม 

(Critical thinking) เพื่อน�ามาสู่การเป็น พลเมืองตื่นรู้  

(Active Citizen) ได้แก่ พลเมอืงที่มคีวามรับผดิชอบ คอื

o พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ต้ังใจท�างาน

และปฏิบัติตามกฎหมาย 

o พลเมืองที่มีส่วนร่วม คือพลเมืองที่เข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรท่ีมุ่งม่ันในการท�างานเพื่อ

พัฒนาชุมชน ท�างานจัดการชุมชน มีความเข้าใจ

กระบวนการท�างานของรัฐ และมีความสามารถใน

การท�างานเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

o พลเมืองทีมุ่่งเน้นความเป็นธรรมในสงัคม คือพลเมือง

ทีมี่ความคดิเชงิวพิากษ์ต่อโครงสร้างสังคม นโยบาย 

และเศรษฐกิจ จนน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงกลไกรัฐ

เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

• ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ 

และมีทักษะในการท�ารายงานการศึกษาในประเด็นท่ี

เกีย่วข้อง ตรงกับความสนใจ และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา

• ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานการส่ือสาร งานด้านเด็ก

และเยาวชนที่เน้นการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าปัญหา เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางการท�างานในตั้งแต่

ระดับพืน้ท่ี และยกระดับสู่การเปล่ียนแปลงสงัคมโดยรวม



ยัง Moves
พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม176


