การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

กลยุทธการพัฒนาเยาวชนเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันกับนานาชาติ
The Strategy of Youth Capacity Development to International Competition
เอราวัณ ทับพลี1
1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
blue_erawan@yahoo.com
สุภัทร ชูประดิษฐ2
2
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
supat.c@cmu.ac.th
บทคัดยอ
เยาวชน เปนวัยแหงการเปลี่ยนผานของชวงชีวิตที่สําคัญในการเจริญเติบโตเพื่อเปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เนื่องจากเปนชวงวัยสําคัญ ที่เ ยาวชนไดรับ ประสบการณ โอกาส และการ
แสดงออกอยางสรางสรรคเพื่อเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผูเขียนนําเสนอ
แนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory) โดยอางอิงจากรายงานการพัฒนาโลก โดย
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีชื่อรายงานวา “Development and the Next Generation” หรือ “คน
รุนใหมกับการพัฒ นา” รายงานการพัฒ นาโลกไดมุง เปาไปที่คนรุนใหมกับ บทบาทในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม โดยเฉพาะในหมูประเทศกําลัง พัฒนา รวมทั้งประเทศไทยดวย โดยรายงานได
นําเสนอครอบคลุมถึงพัฒนาการหลักที่สําคัญ 5 ประการในชวงชีวิตของเยาวชนทุก คน ไดแก 1) การรับ
การศึก ษาในโรงเรียนหลังเลยเกณฑอายุร ะดับ ประถม (Schooling) 2) การอยูในภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
(Taking health risks) 3) การทํางาน (Entering the labor force) 4) การมีครอบครัว (Forming Families)
และ 5) การมีสวนรวมในชีวิตชุมชน (Active Citizenship)
คําสําคัญ กลยุทธการพัฒนาเยาวชน, การแขงขันกับนานาชาติ, ทุนมนุษย
Abstract
Youth is the life transition of life span, the key to growth as a quality human resource
development of the nation. Because young people experience opportunities and
expressions creatively for their own benefit, family, society and nation. The author presents
the basic concepts of human capital theory based on the World Bank's from World
Development Report, entitled "Development and the Next Generation”. The World
Development Report is aimed at young people with a role in contributing to economic and
social development. Especially in developing countries. Including Thailand. The report
covers five key areas of development in the lives of all youth: 1) Schooling after schooling,
2) risks; 3) Entering the labor force; 4) Forming Families; and 5) Active Citizenship.
Keywords Youth Capacity Development Strategy, International Competition, Human Capital
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วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอแนวคิดและกลยุทธจากนโยบายสูการปฏิบัติของการพัฒนาเยาวชนเพื่อสรางศักยภาพใน
การแขงขันกับนานาชาติ
ความทาทายของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชวงเปลี่ยนผานของชีวิต
ในแตละชวงชีวิตที่เปลี่ยนผานนั้นเต็มไปดวยโอกาสและอุปสรรค นอกจากนั้นยังเปนทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ตอครอบครัวตนเองและประเทศชาติ เพราะประสบการณที่เยาวชนไดสั่งสมในแตละชวง
นั้นจะเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของแรงงานรุนใหมที่จะตองเขาสูตลาดแรงงาน การเปนพอแมรุนใหม รวมทั้ง
การเปนผูนํารุนใหมอีกดวย ทั้งนี้ โอกาสที่เยาวชนจะไดรับนั้น ถือเปนสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสังคมตอไปใน
ภายภาคหนา ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดนั้น หากวาไมไดรับการจํากัดหรือควบคุมแลว ก็จะสงผล
ลบตอโอกาสที่พวกเขาจะสามารถไขวควา เพราะอนาคตของคนรุนใหมในวันนี้ และความสามารถของเขาใน
อันที่จะชวยผลักดันใหประเทศชาติกาวหนาตอไปนั้น จึงขึ้นอยูกับความสามารถของเยาวชนแตละคนในการ
บริหารชวงเปลี่ยนผานของชีวิตใหเปนไปดวยความราบรื่น และนี่คือเหตุผลหลักที่ธนาคารโลก ซึ่งไดรับการ
กอตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือคนยากจนและประเทศดอยพัฒนา จึงหันมาใหความสนใจกับปญหาเยาวชน บนพื้นฐาน
ความเชื่อวา การที่ภาครัฐจะสามารถแกไขปญหาความยากจนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จักตองมีก ารนํา
งบประมาณสวนหนึ่งไปลงทุนในเรื่องที่สงเสริมพัฒนาการในทางบวกของเยาวชนเขาไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ที่เรียกทักษะของบุคคล วาเปน Human Capital หรือที่เรียกวา ทฤษฎีทุนมนุษย
(Theory of Human Capital) ไดฉายภาพความเชื่อมโยงที่ขมุกขมัวระหวางการศึกษากับงาน (การทํางาน)
มาตั้งแตตน (Schultz, T.W., 1961) ภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีนี้ การศึกษา คือการลงทุนในเรื่อง
คุณภาพของแรงงานที่มีผลในทางบวกตอวิถีการผลิตและผลิตภาพของแรงงาน และตอมา ฐานคติดังกลาวนี้ ก็
กอใหเกิด ทฤษฎีการจําเริญเติบโตจากภายในตาง ๆ อีกมากมาย อยางไรก็ตาม จากการที่บทสรุปของทฤษฎี
เหลานี้ยังไมเคยชัดเจน สมบูรณ ตลอดจนไมสามารถพิสูจนขอสันนิษฐานที่วาดวยความเชื่อมโยงดังกลาวได
อยางปราศจากขอกังขา แนวคิดของทฤษฎีทั้งสองกลุมนี้ จึงถูกโจมตี ถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากรอบ
ดาน (OECD., 2001)

ภาพที่ 1 แสดงทุนมนุษยในชวงเปลี่ยนผานของเยาวชน 5 ชวงหลักในการลดความยากจนและพัฒนา
ที่มา : World Bank, 2006
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จากสถานการณ ขอมูลดานประชากรศาสตรของประเทศไทยในปจจุบันนี้ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของเยาวชนและความเรงดวนในการแกปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ณ ป จ จุบันนี้ อัตราสวนของ
ประชากรที่เปนเยาวชนตอประชากรโดยรวมไดลดลงอยางตอเนื่องหลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดที่รอยละ 22 ในชวงป
1990 อันเปนสาเหตุมาจากการแตงงานชากวาที่เคยและอัตราการเจริญพันธุลดลง ลาสุดไดมีการประเมินวา
อัตราสวนของเยาวชนตอประชากรทัง้ หมดในป พ.ศ. 2050 นั้น จะอยูที่รอยละ 11.7 แนวโนมนี้ชี้ใหเห็นวา
แรงงานคนหนุมสาวที่ประเทศไทยเคยใชเปนกลไกหนึ่งสําหรับผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในอดีตนั้นจะ
ลดลงอยางมากในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาระดับการเจริญเติบโตและความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ไทยจึงจําเปนที่จะตองหันไปเนนการเพิ่มพูนความสามารถของคนหนุมสาวที่มีอยูและเพิ่มโอกาส
ในการสรางผลผลิตแกพวกเขา นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังจําเปนที่จะตองชวยเหลือใหคนหนุมสาวของประเทศ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ตลอดจนใหโอกาสคนที่ตองประสบกับความลมเหลวในชีวิตอันมีสาเหตุมาจาก
การกระทําผิดพลาดของตนเองไดมีโอกาสเริ่มตนใหมอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพไดนั้น ไมสามารถจะจํากัดอยูแคการให
การศึกษาไดเทานั้น รายงานการพัฒนาโลกไดระบุวา สิ่งสําคัญที่สุดที่ภาครัฐจะตองคํานึงถึง 3 ประการ
คําถามคือ 1) โอกาส 2)สมรรถนะ และ 3)โอกาสที่ส อง กลาวคือ การเสริมสรางโอกาสในสังคมใหแก
เยาวชนเพื่อใหเขาสามารถเปนกําลังสําคัญของประเทศได นอกจากนั้นแลว ภาครัฐก็ยังตองสนับสนุนใหมีการ
ฝกอบรมใหเยาวชนสามารถใชวิจารณญาณในการเลือกโอกาสที่ดีใหแกตนเอง และหันตัวออกหางจากความ
เสี่ยงทั้ง หลายที่มีผ ลกระทบในทางลบตอพัฒ นาการของพวกเขาเอง และสุดทาย หากวาเยาวชนคนใด
ตัดสินใจพลาดพลั้ง ไมวาจะดวยความรูเทาไมถึงการณหรือสภาพแวดลอมนําพาไปก็ตาม รัฐก็ควรมีนโยบายที่
จะสงเสริมใหผูที่พลาดพลั้งไปแลวนั้นสามารถกลับตัวกลับใจได เพื่อไมใหพวกเขาตองถลําลึกมากไปกวาที่เปน
ดังนั้น เปาหมายสําคัญของการบริหารชวงเปลี่ยนผานของชีวิตจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยกรอบนโยบายของรัฐจะชวยสนับสนุนในการพัฒนาทุนมนุษยแกเยาวชน เพื่อใหสามารถกาวผาน
ชวงเปลี่ยนในชีวิตของเยาวชนไปได และพรอมเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป

ภาพที่ 2 แสดงคําถาม 3 ชนิดที่ใชถามกับแตละชวงเปลี่ยนผาน:
“เลนสเยาวชน” เชิงนโยบาย ไดแก โอกาส สมรรถนะและโอกาสที่สอง
ที่มา : World Bank, 2006
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สะทอนสภาพปญหาเยาวชนในสังคมไทย
สําหรับประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาที่กําลังเผชิญสภาพของสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน สงผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตความเปนอยูของเยาวชนไทย ทั้งในสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันสื่อ เนื่องจากสาเหตุโครงสรางทางเศรษฐกิจและสัง คมที่
เปลี่ยนไป เกิดปญ หาในการสรางความไมเปนธรรม และความเสมอภาคทางสังคม การกระจายรายไดที่
แตกตางกัน เกิดการขยายตัวตามเมืองใหญ ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานอพยพเขาสูตัวเมืองในสภาพที่ไมพรอม
ขาดจิตสํานึกรักทองถิ่น ซึ่งสงผลตอเยาวชนอยางมาก กลาวคือ สถาบันครอบครัว เกิดสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมกดดันใหพอแมตองทํางานหนัก ไมมีเวลาเลี้ยงดูลูกหรือเลี้ยงดูในรูปแบบที่ไมเหมาะสม จะสงผลตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก และการปรับตัวเขากับสังคมหรือสิ่งแวดลอม ดังที่ พศิน แตงจวง (2548) ไดฉาย
ภาพของศักยภาพที่แ ทจ ริงของคนไทยและเยาวชนไทยไวอยางนาสนใจวา เยาวชนสามารถเขาถึง ขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ผูบริโภคขอมูลขาวสารอยางชาญฉลาดเทานั้นที่จะอยูรอดได สวนผูที่หลงใหลบริโภค
แตไมรูจักเลือกใชก็จะตกเปนทาสตลอดไป Google.com กําลังทําการเปดหองสมุดในโลกกวางโดยรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่มีจํานวนหนัง สือนับลาน ๆ เลมในสหรัฐอเมริก าและจีนเพื่อ Scan หนังสือ
ดังกลาวลงใน Internet จะทําใหผูใฝรูสามารถอานหนังสือเหลานั้นไดทาง Internet ซึ่งหมายความวาหากคน
ไทยไมไดรับการปลูกฝงใหชอบอานหนังสือ ไมใฝหาความรูตลอดชีวิตหรือไมมีศักยภาพในการคนควา อาน
หนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ คนไทยก็จะลาหลังจากคนทั่วโลกไปอีก และนี่คืออิทธิพลของ Digital
divide ที่เราตองตระหนักใหมาก ผลจากการสํารวจการใช Computer, Internet และโทรศัพทมือถือของ
นัก ศึก ษาระดั บ อุดมศึก ษาพบวา น อยกวารอยละ 10 คนควาหาความรูเ นื้อหาที่เ ปนภาษาอัง กฤษจาก
Internet โดยใชเหตุผลวา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ํา แตใช Internet ในการสง E-mail
ใหเพื่อนมากถึงรอยละ 70 สง SMS ใหเพื่อน แฟนและเลนเกมโชวมากถึงรอยละ 60 ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
แสดงวา Computer และ Internet ไมไดอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเ พิ่ม เติม แตป ระการใดหาก
กอใหเกิดพฤติกรรมฟุมเฟอยเพิ่มขึ้นอีก (พศิน แตงจวง, 2548)
ในประเทศไทย ขณะนี้มีเด็กและเยาวชน (อายุต่ํากวา 25 ป) ประมาณ 24.3 ลานคน หรือประมาณ
รอยละ 28.5 ของประชากรทั้งประเทศ (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กและเยาวชนฯ (2548) ได
สรุป สถานการณและสภาพปญ หาของเยาวชนไว 8 ดาน ดัง นี้ (1) ดานสุขภาพกายและจิตของเยาวชน
เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพกายและจิต คือเรื่องเพศสัมพันธในกลุมอายุ 15-17 ป ซึ่งเปนไปโดย
สมัครใจทั้งชายและหญิง วัยรุนหญิงกลุมอายุ 13-19 ป มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น วัยรุนกลุมอายุ 15-17 ป มี
การดื่มสุร าเพิ่มขึ้น ซึ่งพฤติก รรมเสี่ยงดังกลาวเปนสาเหตุทําใหเยาวชนตายดวยอุบัติเหตุ (2) ดานการจัด
การศึก ษา เยาวชนวัย 18-21 ป มีโ อกาสในการศึกษาในระดับ อุดมศึก ษาเพียง 1 ใน 10 สําหรับ คุณภาพ
การศึกษา พบวาระดับเชาวปญญาเฉลี่ยของเด็กวัยเรียนและวัยรุนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา และมีแนวโนม
ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น (3) ดานครอบครัว ขนาดของครอบครัว พบวา มีแนวโนมเล็กลง การจดทะเบีย น
สมรสลดลง สภาพสังคมปจจุบันทําใหคาดวาคนไทยจะแตงงานเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกันมีอัตราการหยา
รางเพิ่มสูงขึ้น ปญหาครอบครัวสวนมากเกิดจากการประพฤตินอกใจ การติดในอบายมุข การใชความรุนแรง
เหลานี้สงผลกระทบตอจิตใจและอนาคตของเยาวชนทั้งสิ้น (4) ดานคานิยม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
พบวา เด็กและเยาวชนไทยถูกเลี้ยงดูภายใตสภาพแวดลอมที่สะดวกสบาย เกิดคานิยมบริโภคทางวัตถุ ฟุง
เฟอใชจายเกินตัว วัยรุนหญิงจํานวนไมนอยไมมีการรักนวลสงวนตัว (5) ดานเศรษฐกิจและการมีงานทําของ
เยาวชน พบวา เยาวชนอายุ 15-24 ป ทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา ตองการทํางานเพื่อใหมีรายได (6) ดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากการจมน้ํา
~ 1029 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

รองลงมาคือสาเหตุจากการดื่มสุรา และปญหาความไมปลอดภัยที่สําคัญอีกประการคือ การใชความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึ่งเปนสาเหตุจากยาเสพติดและการดื่มสุรา การทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงในการ
แกปญหา (7) ดานการมีสวนรวมของเยาวชน พบวาเยาวชนมีสวนรวมในตั้งแตในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ แตอยางไรก็ตามเยาวชนยังมีปญหาในดานโอกาสของการมีสวนรวมที่ไมมีความเทาเทียมกัน
กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมยังไมตอเนื่องและไมเปนระบบ มีการแสวงหาประโยชนทางการเมืองจาก
การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน ผูใหญขาดความเขาใจในความหมายที่แทจริงตอบทบาทและการมีสวน
รวมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาสังคม และ (8) ดานนันทนาการ พบวาเด็กในเมืองมีโอกาสและมีอิสระ
ในดานนันทนากรนอยกวาเด็กในชนบท โดยเด็กในเมืองมีการวิ่งเลนตามวัยนอยกวาเด็กในชนบท คนที่มีอายุ
มากกวา 6 ปขึ้นไป สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจพบวา มีสุขนิสัยในการออกกําลังกายเฉลี่ยตอวันมากกว า
30 นาที และมีแนวโนมสูงขึ้น การใชเวลาของวัยรุนสวนมากใชไปกับการเลนเกมส อินเตอรเน็ต และฟง
เพลง ชอบอยูกับเพื่อนฝูงมากกวาครอบครัว ตามสถานที่ตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร และ
สถานบันเทิง
นอกจากนั้น จากงานศึกษาวิจัย เรื่อง ความไมลงตัวของวัยรุน: อนาคตที่ลอแหลมตออันตรายของ
วัยรุนไทยในกระแสโลกาภิวัตน (Youth at Odds: Thai Youth Precarious Futures in a Globalize
World, Soonthorndhada, A. et.al,2005) ไดทําการศึกษาประสบการณการเปลี่ยนผานชวงชีวิตจากวัยเด็ก
ไปสูวัยผูใหญในดานการศึกษา สุขภาพ การทํางาน และการพักผอน รวมทั้งผูที่มีอิทธิพลในการหลอหลอม
วัยรุนไทย โดยทําการศึกษาวัยรุนอายุ 15-24 ป ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีการสนทนากลุม ไดขอคนพบที่
นาสนใจ 4 ประการคือ (1) วัยรุนไทยมีวัฒนธรรมความเสี่ยงอยางมากมายทั้งดานเพศ (เชน การใชบริการ
ของหญิงขายบริการทางเพศที่มีอยูมากมายตั้งแตรานคาราโอเกะ ภัตตาคาร ไปจนถึงโรงแรม และการมี
เพศสัมพันธกับเพื่อนโดยไมใชถุงยาง) และความเสี่ยงรูปแบบอื่น ๆ (เชน การสูบบุหรี่ ดื่มเหลา ใชยาเสพติด
หรือเขารวมแกงความรุนแรงตาง ๆ) (2) วัยรุนไทยกําลังวิ่งตามกระแสโลกาภิวัตน ที่เนนวัฒนธรรมบริโภค
นิยมโดยการใชเสื้อผาของยี่หอดัง โทรศัพทมือถือราคาแพง และรถมอเตอรไซด โดยไดรับอิทธิพลจากสื่อ
และเพื่อน ทําใหมีการใชเงินอยางไมรูคา และถูกชักชวนใหทดลองสิ่งตาง ๆ หรือเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
เสี่ยงตาง ๆ (เชน การแขงรถโดยมีเพื่อนผูหญิงเปนเดิมพัน) (3) วัยรุนไทยยังขาดทักษะชีวิต มีการศึกษาต่ํา
และขาดโอกาสในการทํางาน ทําใหยากตอการประสบความสําเร็จภายใตระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน
(เชน ขาดการรับรูเรื่องแหลงทุนการศึกษา ขาดแหลงงานในชนบท ทําใหตองยายถิ่นเขามาหางานทําในเมือง
โดยปราศจากเครือขาย/การสนับสนุนทางสังคม ทําใหเกิดความเสี่ยงตาง ๆ) (4) พอแม / ครอบครัวและ
ชุมชนยากที่จะสนองตอบความตองการของวัยรุน เนื่องจากขาดทรัพยากร องคความรูที่จะชวยใหวัยรุนกาว
เขาสูการเปนผูใหญที่สมบูรณ ชุมชนไมมีกิจกรรมที่ใหทางเลือกแกเยาวชน เชน กีฬา ดนตรี ชมรม ทําให
เด็กถูกชักจูงโดยกลุมเพื่อนไปตามกระแสบริโภคนิยมและขาดความใกลชิดกับพอแม ทั้งนี้ ผลการศึกษาจาก
รายงานการวิจัยครั้งนี้ยังไดใหขอเสนอแนะดังนี้ (1) การสรางทุนมนุษยสามารถทําไดผานการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ การเสริมสรางใหเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งการสรางโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจใหแกเ ยาวชน โดยมีผูใหญคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือเพื่อสรางทักษะทางสังคมไป
พรอม ๆ กับการดูแลเอาใจใส และการสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอภัยอันตรายที่จะ
มาถึงเยาวชน (2) นโยบายที่จะตอบตอความตองการของเยาวชนไดดีควรมีลักษณะผสมผสานในหลาย ๆ เรื่อง
เชน สุขภาพ กีฬา บันเทิง ขอมูลโอกาสในการศึกษาและการมีงานทํา รวมทั้งการพัฒนาชุมชน และ (3)
นโยบายกิจกรรมที่จะทําควรมุงเปาไปยังคนกลุมตาง ๆ ไมเฉพาะแตวัยรุนเทานั้น ควรใหพอแม ผูปกครอง
และชุมชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนเยาวชนเพื่อเปนทุนทางสังคมใหแกเยาวชนอีกดวย
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ความสําคัญของการศึกษากับพัฒนาทุนมนุษย
โอกาสและความเทาเทียมกันของการศึกษา เปนสิ่งที่ประชาชนลวนตองการใหเกิดขึ้นในสังคม แมวา
ปจจุบันเรามักเขาใจกันวาเด็กและเยาวชนไทยไดรับ สิทธิและโอกาสในการศึกษาอยางเทียมกันมากกวาใน
สมัยกอน ซึ่งจากการศึกษาของ วิทยากร เชียงกูล (2533) ใหความเห็นวา ความจริงเรื่องโอกาสและความ
เทาเทียมกันนั้นไมไดเปนจริงตามที่เขาใจ แมรัฐจะไดมีการลงทุนดานการศึกษาไปอยางมากก็ตาม และไดมี
การขยายโอกาสในการศึกษาภาคบังคับใหยาวนานขึ้น ทําใหเด็กมีโอกาสเรียนในสัดสวนที่สูงขึ้น แตยังมีเด็ก
อีกบางสวนที่ขาดโอกาส เชน เด็กในสลัม เด็กพิการ ซึ่งไมไดรับการศึกษาเนื่องจากไมมีทะเบียนบาน พอ
แมไมสนใจสงเขาเรียน นอกจากนั้น เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ทั้งในชนบทและในแหลงเสื่อมโทรมใน
เมืองที่สภาพแวดลอมไมเอื้อใหเรียนหนังสือไดอยางเด็กทั่วไป นอกจากนั้น ยังเห็นวา ระบบการศึกษาไทยยัง
มีลัก ษณะใหโอกาสคนไดครั้งเดียวและใหความสําคัญในเรื่องปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรเปนหลัก มาก
จนเกินไป คนที่พลาดหวังจากการแขงขันทางการศึกษาไปแลวครั้งหนึ่ง มักจะหมดโอกาสไปเลย โอกาสที่จะ
ไปทํางานกอนและกลับมาเรียนตอใหเลื่อนขั้นการทํางานขึ้นไปมีนอยมาก
ทิศทาง ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ทิศ ทาง ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพัฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนตามแนวคิ ดโลกของรายงาน
ธนาคารโลก (World Bamk) ป 2007 เรื่อง Development and the Next Generation โดยไดสรุปถึง 3
ชวงสําคัญของชีวิตเยาวชนคือ 1) การเติบโตดวยสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ 2) การเรียนรูเพื่อการทํางานและ
การดํารงชีวิต และ 3) การกาวเขาสูวัยทํางาน โดยทั้ง 3 ชวงสําคัญของชีวิตเยาวชนนั้น ไดพัฒนากรอบคิด
ตลอดจนนัยเชิงนโยบายใหแกองคกรของรัฐที่เกี่ยวของใหพัฒนานโยบายสาธารณะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
โดยใหขอเสนอแนะในดานโอกาส สมรรถนะ และโอกาสที่สองแกเยาวชน ในแตละชวงชีวิตสําคัญทั้ง 3 ชวง
ของเยาวชน ดังตอไปนี้
1. ชวงการเติบโตดวยสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
1.1 ดานโอกาส หมายถึง การเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการที่คนหนุมสาวจะประกอบ
พฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพ อีกทั้งทําใหคาใชจายในการประกอบพฤติกรรมเสี่ยงนั้นสูงขึ้น และจํากัดโอกาสที่จะมี
พฤติกรรมเสี่ยงเหลานั้นไปดวยในตัวนโยบายที่จะชวยเพิ่ม พูนโอกาสใหเยาวชนสามารถตัดสินใจประกอบ
พฤติกรรมที่เปนผลดีตอสุขภาพนั้นก็ไดแก การหามโฆษณาบุหรี่และสุราของมึนเมา การกําหนดอายุขั้นต่ําของ
เยาวชนที่จะบริโภคสิ่งที่เปนผลเสียตอสุขภาพเหลานั้น รวมทั้งการควบคุมมิใหมีการบริโภคสิ่งเหลานั้นในที่
สาธารณะ นอกจากนี้แลว รัฐก็จําเปนที่จ ะตองหาวิธีก ารที่จ ะทําใหก ารประกอบพฤติก รรมที่มีผลดีตอตัว
เยาวชนเองนั้นทําไดงายขึ้น เชน แจกจายถุงยางอนามัยใหเงินอุดหนุนและดําเนินนโยบายดานภาษีที่จะทําให
คาใชจายของทางเลือกที่ดีตอสุขภาพนั้นถูกลงหรือทําใหคาใชจายของพฤติกรรมเสี่ยงนั้นสูงขึ้น หลักฐานใน
ประเทศที่มีรายไดสูงและรายไดปานกลางไดแสดงใหเห็นแลววา การทําใหผลิตภัณฑยาสูบตาง ๆ มีราคาแพง
ขึ้นผานมาตรการภาษีนนั้ จะชวยลดอุปสงคไดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูเยาวชนและคนยากจน
1.2 ดานสมรรถนะ คือการเพิ่มความรูความเขาใจใหคนหนุมสาวสามารถใชวิจารณญาณของ
ตนเองและความรูที่ไดในการเลือกสิ่งที่ดีใหแกชีวิต รวมทั้งเพิ่ม พูนทักษะของพวกเขาในการตอรองกับผูอื ่น
เพื่อใหตนเองปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง ในประเทศไทยนั้นมีการคาดการณกันวา คนหนุมสาวจํานวนมากถึง
รอยละ 95 ของประชากรที่เปนเยาวชนโดยรวม ยังไมไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากเชื้อ
เอชไอวี/เอดส หรือขอมูลที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุขเพื่อปองกันโรคเอดสอยางเพียงพอ กลไกหรือโปรแกรมที่
จะเขาถึงคนหนุมสาวเหลานี้อาจรวมถึงโครงการที่ออกแบบมาใหเหมาะกับโรงเรียน การใหเยาวชนเปนผูให
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ความรูและสรางแรงจูงใจในหมูเยาวชนดวยกันเอง และโครงการที่ดําเนินการผานสื่อ นอกจากนี้แลว เราก็
จําเปนที่จะตองมีการรณรงคที่ทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ การใชผูมีชื่อเสียงในสังคมเปนกระบอกเสียง
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชนตาง ๆ ที่จะเปนเวทีในการสื่อสารระหวางเยาวชนดวยกันเอง ซึ่ง
โครงการเหลานี้ควรจะครบวงจรและมีครอบคลุมความเสี่ยงหลาย ๆ รูปแบบ เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงสวน
ใหญมักจะมีสวนเกี่ยวของซึ่งกันและกัน และจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดในการเขาถึงคนหนุมสาว
เหลานี้
1.3 ดานโอกาสที่สอง สําหรับคนหนุมสาวที่ตองเผชิญกับความลมเหลวอันสืบเนื่องมาจากการ
กระทําที่ผิดพลาดของตนเอง ไมวาจะเปนการกระทําที่มีผลตอสุขภาพ หรือเปนการกระทําที่ไดรับการกระตุน
โดยสภาพแวดลอม คนเหลานี้ตองการการรักษาและการฟนฟูที่ไมทําใหเขารูสึกแยไปกวาที่เปน รายงานฉบับนี้
ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาดวยยาและบริการฟนฟูตาง ๆ ที่ใหบริการบนพื้นฐานของความสมัครใจ
ซึ่งจําเปนที่จะตองมีควบคูไปกับการติดตามผล นอกจากนี้ บริการทางดานสาธารณสุขเพื่อรักษาโรคติดตอทาง
เพศก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน
2. ชวงการเรียนรูเพื่อการทํางานและการดํารงชีวิต
2.1 ดานโอกาส ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อเตรียมหนุมสาวเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดเมื่อ
เขาจบออกมาทํางาน ความพยายามของภาครัฐในไมกี่ปที่ผานมาที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับมัธยม
เพื่อเตรียมเยาวชนสําหรับการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น จําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหแข็ งแกรงขึ้น
ในการประเมินระหวางประเทศนั้น เด็กไทยเปนจํานวนนอยที่ไดคะแนนทางดานคณิตศาสตรหรือการอานใน
ระดับสูง ในขณะที่สวนใหญทําคะแนนไดในระดับพื้นฐานหรือต่ํากวาในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ความสามารถทางภาษา
2.2 ดานสมรรถนะ หมายถึง การแกปญหาขอจํากัดทางการเงินเพื่อใหคนหนุมสาวสามารถเขา
เรียนตอในระดับมัธยมหรือสูงกวา ตนทุนในการศึกษา ทั้งที่เกิดขึ้นจากการสงบุตรหลานเขารับการศึกษาใน
ระดับสูง และที่เกิดจากการเสียโอกาสเนื่องจากไมสามารถใชแรงงานของบุตรหลานไดนั้น เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหพอแมชาวไทยไมตอ งการสงลูกหลานเขาโรงเรียนตอหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ดวยเหตุนี้เอง รัฐ
จําเปนที่จะจัดหาโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาแกนักเรียนในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อสนองตามความตองการของ
แตละครอบครัวที่แตกตางกันไปรวมทั้งทดสอบโครงการดังกลาวเพื่อใหมั่นใจวาโครงการเหลานั้นจะมีสวนชวย
ใหเด็ก ๆ ไดเขารับการศึกษาอยางตอเนื่องตามเปาหมาย ไมวาพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของตนจะเปน
อยางไร
2.3 ดานโอกาสที่สอง ใหโอกาสเยาวชนที่ตองออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะครอบครัวมีฐานะ
ยากจนสามารถกลับเขามาในระบบการศึกษาไดอีก การศึกษานอกโรงเรียนมีศักยภาพมากในการเปนทางเลือก
ที่สองของเยาวชนในเรื่องนี้ เนื่องจากคุณลักษณะของระบบที่ยืดหยุน
3. ชวงการกาวเขาสูวัยทํางาน
3.1 ดานโอกาส สรางโอกาสในการจางงานแกเยาวชนใหมากกวาเดิม มาตรการในเรื่องนี้อาจ
รวมถึงการขจัดปญหาแรงงานเด็ก ผานกลไกที่ไดรับการผลักดันอุปสงค (demand-driven mechanisms)
ตัวอยางเชน โครงการโอนเงินโดยมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer Program) ซึ่งจะสรางแรงจูงใจทาง
การเงินใหครัวเรือนที่ยากจนใหสง บุตรหลานไปโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง การปรับ ปรุงระบบขอมูล ของ
ตลาดแรงงาน การใหขอมูลที่ทันตอสถานการณของตลาดแรงงานเพื่อใหมีความสมดุลระหวางอุปทานและอุป
สงคดานแรงงาน การสง เสริมโอกาสในการทํางานนอกไรนาในชนบท การชวยใหแรงงานยายถิ่นที่ยัง เปน
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เยาวชนอยูสามารถหลอหลอมเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมใหมได และการเสริมสรางโอกาสในการเปนเจาของ
ธุรกิจใหแกเยาวชนดวยการจัดหาแหลงเงินทุนและใหการสนับสนุนในดานที่เกี่ยวของ
3.2 ดานสมรรถนะ การปรับปรุงความสามารถของเยาวชนในการตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน โรงเรียนจําเปนที่จะตองเปนตัวเชื่อมระหวางการศึกษาและการจางงาน และเพื่อใหเยาวชน
สามารถเคลื่อนยายจากโรงเรียนเขาสูตลาดแรงงานไดอยางราบรื่นมากขึ้น จําเปนที่จะตองมีโครงการฝกอบรม
ขณะทํางาน (on-the-job training) ใหมากขึ้น หลักสูตรการศึกษาและชองทางในการฝกอบรมทักษะ จําเปน
ที่จ ะตองมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการหรือความสามารถที่ห ลากหลายของนัก ศึก ษา
ตลอดจนความตองการของตลาดดวย
3.3 ดานโอกาสที่สอง ไดแกการชวยเหลือผูที่ออกจากตลาดแรงงานใหกลับเขาไปทํางานใหมได
อีกครั้ง ในประเทศไทย ระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินงาน เปนโครงการ
หลักที่เสนอทางเลือกแบบนี้ใหแกเยาวชน ดังนั้น รัฐจึงควรสํารวจหาวิธีใหม ๆ เขามาเสริมโครงการนี้
บทสรุป และนัยเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในประเทศไทยสูการแขงขันกับนานาชาติ
จากสถานการณการเปลี่ยนผานชวงชีวิตของเยาวชนในพัฒนาการหลักสําคัญ 5 ประการในชวงชีวิต
ของเยาวชนทุกคน อันไดแก 1) การรับการศึกษาในโรงเรียนหลังเลยเกณฑอายุระดับประถม (Schooling) 2)
การอยูในภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Taking health risks) 3) การทํางาน (Entering the labor force) 4) การ
มีครอบครัว (Forming Families) และ 5) การมีสวนรวมในชีวิตชุมชน (Active Citizenship) เปนพื้นฐาน
สําคัญของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในการพัฒ นาทุนมนุษยในแตละชวงอยางมีคุณภาพ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพอันเปนหัวใจสําคัญของในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อลดชองวาง
ของความไมเทาเทียมและใหเยาวชนทุกคนไดรับการโอกาสและมีความเทาเทียมทางการศึกษาในสังคมภายใต
บริบทที่เหมาะสมอยางดีที่สุด
ประสิทธิภาพของรัฐในการสงเสริมพัฒนาการหรือแกไขปญหาของเยาวชนนั้น ไดรับผลกระทบเปน
อยางยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและหนวยงานที่รับผิดชอบดานเยาวชนหลายตอหลายครั้ง ประเทศไทย
ไดป ระกาศนโยบายและแผนงานที่เ กี่ยวของกับ การพัฒ นาเยาวชนมากมายในชวงไมกี่ท ศวรรษที่ผานมา
ปจจุบันนี้ ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการประสานงานดานเยาวชนอยูที่กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อไมนานมานี้ อยางไรก็ตามหนวยงานที่รับผิดชอบบางสวนยังขาด
ศักยภาพในการดําเนินตามนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประสานงานระหวางกระทรวงและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เ กี่ยวของกับ ปญ หาเยาวชน สําหรับ ประเด็นหลัก ๆ ในการปรับ ปรุง นโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับเยาวชนในประเทศไทย ไดแก การทําใหนโยบายเยาวชนเปนนโยบายของภาครัฐ (Policy of
the State) หาใชเปนเพียงนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเทานั้น การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ประสานนโยบายที่มีผลกระทบตอเยาวชนทั้งโดยทางตรงและทางออมระหวางกระทรวงที่เกี่ยวของ การทําให
หนวยงานตาง ๆ สามารถนํานโยบายและแผนวาดวยเยาวชนที่มีอยูไปปฏิบัติไดจริง และการสรางกลไกในการ
รับผิดชอบผลการดําเนินงานดานเยาวชนที่มากพอ นอกจากนี้แลว รัฐควรที่จะพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล
ลัพธเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการที่เกิดจากนโยบายดานเยาวชน และทําใหกลไกซึ่งเปดโอกาสใหกลุม
เยาวชนและภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายและดําเนินนโยบายที่
เกี่ยวกับเยาวชนนั้น กลายเปนสิ่งซึ่งยั่งยืนและมีกฎระเบียบรองรับ
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