




 ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังพัฒน�ในทุกๆ ด้�น ทั้งระบบของสังคมเพื่อให้มีคว�มทันสมัยทัดเทียมสังคมโลก โดยเปิดรับเทคโนโลยี

และอุปกรณส์มยัใหม่จำ�นวนม�กเข�้ม�ปรบัใชใ้นวถิชีวีติ โดยเฉพ�ะในด�้นก�รสือ่ส�รทีส่ง่ผลใหค้นในสงัคมส�ม�รถแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลู

ข่�วส�รผ่�นสื่อหล�กหล�ยประเภทได้อย่�งรวดเร็วและไร้ขีดจำ�กัด  ก�รไหลบ่�ของข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ อย่�งไร้พรมแดน ได้นำ�พ�กระแส

วัฒนธรรมที่หล�กหล�ยทั้งที่มีคุณค่�และด้อยค่�ปะปนกัน ซ่ึงบ�งส่วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสังคมไทยทำ�ให้วัฒนธรรม  อันดีง�ม

แปรเปลี่ยนไป คนไทยบ�งส่วนเริ่มถอยห่�งจ�กศรัทธ�คว�มเชื่อในศ�สน�ธรรมและจริยธรรม อันเป็นหลักใน  ก�รดำ�เนินชีวิตทำ�ให้เกิด

ภ�วะคว�มเสื่อมท�งศีลธรรมและจริยธรรมอย่�งน่�วิตก ประกอบกับประช�ชนในสังคม โดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนได้ปล่อยปละละเลย

แบบแผน ค่�นิยม และวิถีชีวิตอันดีง�มของไทย และหันไปชื่นชมวัฒนธรรมต่�งช�ติโดยข�ดก�รเลือกสรร ทำ�ให้เอกลักษณ์คว�มเป็นไทย

เริ่มที่จะสูญห�ยไป จนอ�จก่อให้เกิดปัญห�ท�งวัฒนธรรมอย่�งต่อเนื่องหล�ยประก�ร ทั้งนี้ สถ�นก�รณ์ดังกล่�วข้�งต้นจะบรรเท�ลงได้ 

ห�กคนสว่นใหญใ่นสงัคมมคีว�มรู้คว�มส�ม�รถทีจ่ะเลอืกสรรกลัน่กรองนำ�เอ�สิง่ดงี�มม�ปรบัใชใ้หเ้หม�ะสมกบัวถิชีวีติพืน้ฐ�นวฒันธรรม

ไทย และรูเ้ท�่ทนักระแสก�รเปลีย่นแปลง ก็จะทำ�ใหส้ังคมไทยส�ม�รถป้องกันและแก้ไขปญัห�ต่�ง ๆ  รวมทัง้พัฒน�อย่�งสมดลุและยัง่ยืน

ได้ 

  กระทรวงวฒันธรรมไดเ้ลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของบรบิทท�งสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ดงักล�่ว จงึไดม้นีโยบ�ยในก�ร

สร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่มเด็กและเย�วชน โดยได้สนับสนุนให้เด็กและเย�วชนมีส่วนร่วมในก�ร

ดำ�เนนิกจิกรรมสร�้งสรรคต์�่งๆ ของกระทรวงวฒันธรรม ภ�ยใตแ้นวคดิ “เดก็คดิ เดก็ทำ� เดก็นำ�เสนอ” ซึง่เครอืข�่ยยวุทศัน ์กรงุเทพมห�นคร 

ถอืเปน็เย�วชนรุน่ใหมท่ีใ่หค้ว�มสำ�คญักบัก�รสง่เสรมิ สนบัสนนุ และพฒัน�สงัคมและวฒันธรรมอย�่งแทจ้รงิ ซึง่กระทรวงวฒันธรรมไดเ้ลง็

เห็นคว�มสำ�คัญและคว�มเข้มแข็งของเครือข่�ยดังกล่�ว จึงได้รับรองให้เครือข่�ยยุวทัศน์  กรุงเทพมห�นคร เป็นเครือข่�ยท�งวัฒนธรรม 

เพื่อให้ก�รทำ�ง�นร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

  โอก�สนี้ ในน�มของกระทรวงวัฒนธรรม ขอชื่นชมและเป็นกำ�ลังใจให้เครือข่�ยยุวทัศน์ มุ่งมั่นในก�รขับเคลื่อนง�น

วัฒนธรรมต่อไป  และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่เด็กและเย�วชนได้ใช้เป็นต้นแบบในก�รทำ�ง�นเพื่อสังคม สุดท้�ยนี้ ขอให้เครือข่�ยยุวทัศน์ 

กรุงเทพมห�นคร จงรักษ�คว�มดีนี้ไว้ และขอให้ประสบผลสำ�เร็จต�มที่มุ่งหวังไว้ทุกประก�ร
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 ในโอก�สที่ เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ได้ดำ�เนินง�นครบรอบ 4  ปี ผมขอแสดงคว�มยินดีและชื่นชมก�รทำ�ง�น

ของแกนนำ�และสม�ชิกของเครือข่�ยทุกคน ในฐ�นะที่ทุกคนเป็นตัวอย่�งของผู้นำ�เย�วชนคนรุ่นใหม่ ที่ทุ่มเททั้งแรงก�ยและ 

แรงใจในก�รทำ�ง�นสนับสนุนด้�นสังคมรอบด้�นกับหน่วยง�นภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�ร

ท่ีร่วมเป็นแกนนำ�เย�วชนในก�รรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักร�ช 2554  โดยได้ร่วมสนับสนุน

และผลักดันร่�งกฎหม�ยควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบฉบับใหม่ ซึ่งเป้�หม�ยหลัก คือ ก�รป้องกันเย�วชนไม่ให้ตกเป็นท�สของก�ร 

เสพติดบุหรี่ โดยหนึ่งในกิจกรรมต่�ง ๆ   ที่ดำ�เนินง�นคือก�รเดินส�ยทอล์คโชว์ชี้แจงร่�ง พระร�ชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ  

สร้�งคว�มรู้และสร้�งภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อน ๆ เย�วชนคนรุ่นใหม่ด้วยกันม�กว่� 3,000  คน ทั่วประเทศไทยในปี 2558 นี้

 ก�รที่เย�วชนเป็นแกนนำ�ในก�รขับเคลื่อนและร่วมรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่เอง  เป็นเรื่องที่สำ�คัญและมีประโยชน์ม�ก  

เพร�ะเย�วชนพูดกับเย�วชนเอง  จะเข้�ใจกันดีกว่�ที่ผู้ใหญ่พูดกับเย�วชน  ในก�รสื่อส�รให้เพื่อนเย�วชนด้วยกันรู้ว่�  เย�วชน

คือเป้�หม�ยท�งก�รตล�ดของบริษัทบุหรี่

 ทีส่ำ�คญัก�รทีเ่ย�วชนออกม�รว่มรณรงคไ์มส่บูบหุรี ่จะทำ�ใหผู้ก้ำ�หนดนโยบ�ยของประเทศเหน็คว�มสำ�คญัของก�รควบคมุ

ย�สูบม�กขึ้น  โดยเฉพ�ะก�รควบคุมกลยุทธ์ก�รตล�ดของบริษัทบุหรี่

 และเนื่องจ�กง�นควบคุมย�สูบมีหล�กหล�ยมิติ  ทั้งก�รสื่อส�ร  ก�รสร้�งเครือข่�ย  ก�รสร้�งคว�มรู้  ก�รเข้�พบ 

ผู้กำ�หนดนโยบ�ย  ก�รผลักดันนโยบ�ย  ซึ่งประสบก�รณ์ที่เย�วชนได้จ�กก�รทำ�ง�นรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ทำ�ให้เกิดทักษะที่เป็น

ประโยชน์ในก�รนำ�ไปปรับใช้กับก�รทำ�ง�นด้�นอื่น ๆ ในอน�คต

 ผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ง�นของเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร จะมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง  มั่นคงและยั่งยืน          

และผมมั่นใจว่�  ทุกฝ่�ยในสังคมไทยจะชื่นชมและยินดีสนับสนุนง�นของเย�วชนเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ตลอดไป 
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 ท่�มกล�งกระแสก�รเปลี่ยนแปลงท้ังด้�นเศรษฐกิจ สังคม ก�รเมืองและคว�มมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลก แสดงออกม�ในรูปของวิกฤตต่�งๆ        

ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รเงินก�รคลังในประเทศจีนและยุโรปท่ีกำ�ลังปั่นป่วนและตล�ดหุ้นที่ฉุดล�กให้ตกตำ่�ทั่วโลก คว�มขัดแย้งจนเกิดสงคร�มและก�ร

จล�จลเขน่ฆ�่กนัเพร�ะคว�มเชือ่ท�งศ�สน�และคว�มแตกต�่งท�งช�ตพินัธุแ์ละสผีวิ ก�รแยง่ชงิหมูเ่ก�ะทีม่ทีรพัย�กรธรรมช�ตริะหว�่งประเทศ ปญัห�

ผู้อพยพจ�กภัยสงคร�มและก�รก่อก�รร้�ย ซึ่งทุกประเทศจำ�เป็นที่จะต้องตั้งหลักให้พร้อมรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว เพื่อมิให้มีผลกระทบอัน

ก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนแก่ประช�ชนและเสียผลประโยชน์ของประเทศ

 แต่แทนที่จะมีคว�มพร้อมและดำ�เนินยุทธศ�สตร์ท่ีเหม�ะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรเท�ผลกระทบในท�งลบแก่ประเทศช�ติและ

ประช�ชนต�มสถ�นก�รณ์โลก ประเทศไทยกลับกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของคว�มปั่นป่วนด้วยสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองก�รปกครอง กระทบ

ต่อเนื่องไปก่อให้เกิดปัญห�เศรษฐกิจ คว�มแตกต่�งของคว�มเห็นของกลุ่มต่�ง ๆ ในสังคมจนเกิดปัญห�กระทบไปถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

ก�รขย�ยตวัของก�รกอ่ก�รร�้ย เกดิคว�มเสยีห�ยและเดอืดรอ้นไปทกุภ�คส่วน จนสูญเสียบทบ�ทของคว�มเปน็ผู้นำ�ในภูมภิ�ค และกำ�ลงัจะกล�ยเปน็

ประเทศทีถ่กูโดดเดีย่ว ปญัห�ทัง้หมดในประเทศนีเ้กดิขึน้ไดเ้พร�ะทกุคนในสงัคมทกุระดบัชว่ยกนัล�กจงูกนัม�จนถงึจดุนี ้ต�่งแยง่ชงิอำ�น�จ ประโยชน์

ใหต้นเองและพวกพอ้ง ต�่งไมร่กัษ�ประโยชนส์ว่นรวมและรว่มกนัทำ�ล�ยหลกัก�รและกฎเกณฑ ์ต�่งคนต�่งไมท่ำ�หน�้ทีข่องตน และพ�กนัแยง่ทำ�หน�้ที่

ของคนอื่น ต่�งชี้นิ้วว่�คนอื่นไม่ดีและ แย่งกันใช้อำ�น�จของผู้อื่น และยังไม่เห็นทิศท�งที่จะเดินไปข้�งหน้�ให้พ้นจ�กคว�มมืดมน

 เครอืข�่ยยวุทศัน ์กรงุเทพมห�นคร ในฐ�นะทีเ่ปน็องคก์รเย�วชนด�้นวฒันธรรม ซึง่มบีทบ�ทในก�รพฒัน�สงัคม ก�รศกึษ� ศ�สน� วฒันธรรม

และปัญห�ท�งสังคม เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจะต้องอยู่ในประเทศน้ีต่อไปอีกย�วน�น ถือเป็นประทีปอันเป็นคว�มหวังของประเทศในอน�คต จึงควรศึกษ�

สถ�นก�รณข์องโลกและของประเทศไทย เพือ่เปน็บทเรยีนทีไ่มค่วรปล่อยใหเ้กดิคว�มผิดพล�ดเชน่นีอ้กีในอน�คต เย�วชนรุน่ใหมจ่ะตอ้งสร�้งวสิยัทศัน์

ใหมข่องประเทศไทย คอืสงัคมทีอ่ยูเ่ยน็เปน็สขุ ครอบครวัอบอุน่ ทกุคนมสุีขภ�พแขง็แรง มงี�นทำ� ไดร้บัค�่แรงเพยีงพอ มสิีทธเิสรภี�พ มกี�รเตบิโตอย�่ง

ตอ่เนือ่งยัง่ยนื ประเทศไทยในอน�คตทีม่กีลไกและหลกัเกณฑใ์นก�รจดัก�รคว�มขดัแยง้ ทกุคนรบัฟงัคว�มแตกต�่งท�งคว�มคดิ ยอมรบัสทิธแิละคว�ม

หล�กหล�ยท�งวฒันธรรม ศ�สน� รวมทัง้จดัก�รคว�มเหน็ท�งก�รเมอืงทีแ่ตกต�่ง ใหเ้กดิคว�มสมดลุ ลงตวั จนเกดิขอ้สรปุอนันำ�ไปสู่ประโยชนโ์ดยรวม

ของประช�ชนและประเทศไทยได้อย่�งแท้จริง ในโอก�สที่เคยร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมของเครือข่�ยยุวทัศน์นี้ ขอให้อดทน มุ่งมั่นฝึกฝน

ตนเอง รับฟังกันและกัน เรียนรู้และร่วมกันห�ข้อสรุปที่ดีที่สุด ในก�รทำ�ประโยชน์แก่ประเทศช�ติ เช่นที่ผ่�นม�ต่อไป เชื่อว่�อน�คตของประเทศไทย

จะถูกกำ�หนดโดยพวกเร� เย�วชนรุ่นใหม่ทุกคนจะนำ�ประเทศไทยก้�วหน้�ไปสู่ทิศท�งที่สดใส อันจะนำ�ม�ซึ่งประโยชน์สุขของประช�ชนทุกคนอย่�ง

แท้จริง
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 ปพีทุธศกัร�ช 2558 ถอืเปน็ปแีหง่ก�ร “ปฏริปู” ในทุกด้�น ไมว่�่จะเปน็ด้�นก�รศกึษ� ศ�สน� ส�ธ�รณสุข สังคม ก�รเมอืง 

ป�กทอ้งของประช�ชน นบัว�่เปน็เรือ่งทีด่ ีเพร�ะปจัจบุนัสภ�พปญัห�สงัคมเกดิวกิฤตทิีย่ำ�่แย ่ประช�ชนมรี�ยไดน้อ้ย อ�ชญ�กรรม

เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยจ�กหล�ยด้�นทั้งก�รศึกษ� ที่ดูเหมือนเป็นร�กฐ�นสำ�คัญ รวมไปถึงปัญห�ปัจจัยเสี่ยงต่�ง ๆ 

  ปัจจัยเสี่ยงคือสถ�นก�รณ์เสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคนในสังคม อ�ทิ ก�รสูบบุหร่ี ก�รเสพติดย�เสพติด แอลกอฮอล์ ก�รพนัน  

หรืออุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงเหล่�นี้เริ่มเพิ่มม�กขึ้นกับกลุ่มเด็กและเย�วชน ซึ่งถือเป็นปัญห�สำ�คัญที่เร�ต้องร่วมปกป้อง เพร�ะห�ก

เร�ไม่มีกระบวนก�รที่สำ�คัญในก�รป้องกันหรือให้คว�มรู้แก่เด็กและเย�วชน ปัจจัยเสี่ยงเหล่�นี้จะกล�ยเป็นปัญห�ใหญ่ต�มม�  

ยกตวัอย�่งเชน่ ห�กเร�ไมส่�ม�รถรณรงคใ์หเ้ดก็ไมข่อ้งเกีย่วกบัแอลกอฮอล์ได้ เมือ่เด็กด่ืมแอลกอฮอล์เข�้ไปจนข�ดสต ิเดก็อ�จจะ

ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุหรือมั่วสุมท�งเพศ ซึ่งก็เป็นปัญห�หล�ยๆ อย่�งอีกต�มม� 

 ในปีพุทธศักร�ช 2558 เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ในฐ�นะเครือข่�ยวัฒนธรรม ต�มพระร�ชบัญญัติ

วัฒนธรรมแห่งช�ติ พุทธศักร�ช 2553 มีภ�รกิจสำ�คัญในก�รขับเคล่ือน “ร่�ง พระร�ชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ย�สูบ ฉบับใหม่”ให้รีบมีผลบังคับใช้โดยเร็วเนื่องจ�กพระร�ชบัญญัติดังกล่�วเป็นกลไกสำ�คัญสำ�หรับก�รปกป้องเด็ก

และเย�วชนไทยให้เข้�ถึง “บุหรี่” ย�กขึ้น ซึ่งมีผลสำ�รวจว่� เด็กและเย�วชน 10 คนที่สูบบุหรี่ 7 คนจะติดไปตลอดชีวิต  

นั่นหม�ยถึงว่�เด็ก 7 คน ต้องตกเป็นภ�ระค่�ใช้จ่�ยของสังคม สุขภ�พเด็กยำ่�แย่ ไม่ส�ม�รถเติบโตไปเป็นกำ�ลังพลสำ�คัญในก�ร

พัฒน�ประเทศช�ติได้ เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร จึงต้องเป็นกลไกสำ�คัญที่ต้องร่วมกับรัฐบ�ล ผลักดันพระร�ชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

 สุดท้�ยนี้ เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร กำ�ลังก้�วเข้�สู่ปีที่ 5 ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่�นที่ร่วมสนับสนุน

งบประม�ณ ข้อมูลคว�มรู้ โอก�สต่�งๆ และสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้บุคล�กรเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร เสมอม� 
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 เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร (Youth Network of Bangkok) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15 มิถุน�ยน 2554 จ�กกลุ่มแกนนำ�เย�วชน 

จิตอ�ส� ภ�ยหลังจ�กก�รช่วยเหลือมห�อุทกภัย ดินโคลนถล่มช่วงต้นปี 2554 ในพื้นที่ภ�คใต้ โดยมีกรอบแนวคิดในก�รช่วยเหลือและบรรเท�วิกฤติ

อุทกภัยด้วยแรงจิตอ�ส�ของเด็กและเย�วชน ต่อม�เมื่อปล�ยปี พุทธศักร�ช 2554 เกิดวิกฤติมห�อุทกภัยในพื้นที่ภ�คเหนือและภ�คกล�ง เครือข่�ยยุว

ทัศน์ กรุงเทพมห�นคร จึงมีบทบ�ทสำ�คัญอีกครั้งในก�รรวบรวมเหล่�เย�วชนอ�ส�กลับม�ทำ�ง�นและได้รวบรวมสิ่งของไปบริจ�คในทุกพื้นที่ที่ประสบ

วิกฤติมห�อุทกภัย ต่อม�ต้นปี พุทธศักร�ช 2555 เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร มีโอก�สเข้�ร่วมโครงก�รประชุมเสวน�ง�นด้�นวัฒนธรรมต่�ง ๆ 

ของกระทรวงวฒันธรรม จงึมบีทบ�ทสำ�คญัในก�รรว่มสง่เสรมิสนบัสนนุง�นท�งวฒันธรรม ทัง้ด�้นก�รเฝ้�ระวงั และก�รเปน็แกนนำ�เย�วชนอ�ส�สมคัร

ท�งวัฒนธรรม และมีภ�รกิจสำ�คัญร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมคือก�รสนับสนุนจัดตั้งกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์แห่งช�ติ  

  ตอ่ม�ภ�ยหลงัเครอืข�่ยยวุทศัน ์กรงุเทพมห�นครมบีทบ�ทสำ�คญัอกีหล�ยอย�่งในก�รพฒัน�ศกัยภ�พเย�วชนจนเปน็ทีรู่จ้กัและเชือ่ถอื พรอ้ม

ได้เชิญให้เป็นคณะกรรมก�ร ให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐหล�ยหน่วยง�นที่ทำ�ด้�นก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน อีกทั้ง เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร 

ได้รับก�รจดแจ้งเป็นเครือข่�ยวัฒนธรรม ต�มพระร�ชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งช�ติ พุทธศักร�ช 2553 ต่อม�เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร           

มีบทบ�ทสำ�คัญในเรื่องก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในกลุ่มเด็กและเย�วชนและเรื่องก�รปฏิรูปหลักสูตรก�รศึกษ�และกระบวนก�รเรียนก�ร

สอนของไทย 

 เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร เป็นหน่วยง�นเย�วชนที่จะให้

คว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นภ�ครฐัและเอกชนในก�รทำ�ง�นด้�นก�รพฒัน�เดก็

และเย�วชนทัง้ในเรือ่งคณุภ�พชวีติ ก�รสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรม 

ค�่ของคว�มเปน็มนษุย ์คว�มเปน็พลเมอืงดขีองเดก็เย�วชน และก�รสง่เสรมิ

ในก�รพฒัน�ตนเองใหค้ดิเปน็ทำ�เปน็ ไมเ่ปน็ภ�ระของสงัคม พรอ้มสนบัสนนุ

ก�รเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติและฝกึฝนใหม้ทีกัษะก�รใชช้วีติอย�่งถกูตอ้ง

 พัฒน�เด็กและเย�วชนไทยให้เป็นนักคิด นักพัฒน� และกล้�

แสดงออกในท�งที่ดี
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 โครงก�ร “อบรมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคม” หรือ Talk Show 

เป็นโครงก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นก�รใช้ชีวิต พิษภัยร้�ยของบุหรี่  

ในรูปแบบก�รเล่�เรื่องผสมเรื่องร�วคว�มสนุกเพื่อลดคว�มเป็น

วิช�ก�รของเนื้อห� ซ่ึงโครงก�ร Talk Show ประสบคว�มสำ�เร็จ

เป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะมีสถ�นศึกษ�นำ�เด็กเข้�ร่วมจ�กทั่วประเทศ 

กว่� 10,000 คน โดยมีสถ�นศึกษ�เข้�ร่วมดังนี้ โรงเรียนสระบุรี 

วิทย�คม , โรงเรียนโมคล�นประช�สรรค์ , โรงเรียนบ้�นสอง

แพรก , โรงเรียนพ�นพิทย�คม , โรงเรียนเทศบ�ล 1-2 มุกด�ห�ร   

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทย�ลัย , โรงเรียนศึกษ�สงเคร�ะห์เชียงใหม่ 

โรงเรียนวัดช่�งเคี่ยน , โรงเรียนชัยน�ทพิทย�คม , โรงเรียนร�ชประช� 

นุเคร�ะห์ 46 , โรงเรียนสมุทรส�ครวิทย�ลัย , โรงเรียนสมุทรส�คร

บูรณะ , โรงเรียนศึกษ�สงเคร�ะห์แม่จัน , โรงเรียนบ้�นแม่จัน  

โรงเรียนแม่จันวิทย�คม , โรงเรียนเทศบ�ล 3-4-5-6 นครสวรรค์  

โรงเรียนเทศบ�ล 1-2-3-4 สกลนคร , โรงเรียนร�ชประช�- 

นเุคร�ะห ์53 , โรงเรียนเทศบ�ล 2 สตูล , โรงเรียนเทศบ�ล 3-4 ห�ดใหญ ่

โรงเรียนหนองแควิทย�คม , โรงเรียนสวนกุหล�บสระบุรี , โรงเรียน

ตร�ษตระก�รคุณ , โรงเรียนตร�ดสรรเสริญ , โรงเรียนนวมินทร�ชูทิศ 

กรุงเทพมห�นคร , โรงเรียนแม่อ�ยวิทย�คม , โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก  

โรงเรียนแม่แตง , โรงเรียนนวมินทร�ชูทิศพ�ยัพ , โรงเรียนดอยสะเก็ด

วิทย�คม , โรงเรียนสันทร�ยวิทย�คม , โรงเรียนบ้�นศ�ล� , โรงเรียน

บ้�นน�ทวี , โรงเรียนซอยแอนแน็กซ์ , โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

บ�งขุนเทียน และ โรงเรียนเทศบ�ล 1-2-3 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
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 กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนก�รศึกษ�ในท้องถิ่น  

เป็นกองทุนที่เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร จัดตั้งขึ้นเพื่อ

รับบริจ�คงบประม�ณจ�กผู้มีจิตศรัทธ� และนำ�งบประม�ณ  

ดังกล่�วม�จัดสรร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อ 

ก�รเรียนก�รสอน หรือมอบเป็นทุนก�รศึกษ�ให้นักเรียน 

เรียนดี กิจกรรมเด่น แต่ข�ดทุนทรัพย์ 

 ซ่ึงเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ได้จัดสรร 

สื่อก�รเรียนก�รสอนและงบประม�ณ ดังนี้

 (1) โรงเรียนดอยง�มวิทย�คม จังหวัดเชียงร�ย 

มอบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬ�

 (2) โรงเรียนพ�นพิทย�คม จังหวัดเชียงร�ย 

มอบทุนก�รศึกษ� จำ�นวน 1 ทุน 

 (3)  ศู น ย์ ก � ร เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น ตำ � บ ล ด ง ม อ น  

อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกด�ห�ร มอบอุปกรณ์กีฬ� 1 ชุด 

 (4) ม อ บ อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ � ข อ ง ใช้ ใ น ค รั ว เ รื อ น  

พื้นท่ีจังหวัดเชียงร�ยร่วมกับข้�ร�ชก�รเจ้�หน้�ที่กรมกิจก�ร

เด็กและเย�วชน 

REPORT YNET 13



 ดร.เขมทัต สุคนธสิงห์ สม�ชิกสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ 

เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รค่�ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

“Korean Camp 2015” โดยคว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ย

ยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร วิทย�ลัยพณิชยก�รอินทร�ชัย 

มลูนธิเิย�วชนสมัพนัธน์�น�ช�ต ิ (ประเทศไทย) มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นก�รเปิดโอก�สให้นักเรียนนักศึกษ�ที่ เข้�ร่วมได้ 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภ�ษ� วิถีชีวิต และก�รศึกษ�ระหว่�ง

ประเทศไทยกบัส�ธ�รณรฐัเก�หลใีต ้โดยมนีกัเรยีนเข�้รว่มกว�่ 

100 คน จ�กทั่วกรุงเทพมห�นคร แบ่งเป็นนักเรียนของสำ�นัก

ก�รศึกษ� กรุงเทพมห�นคร , นักเรียนวิทย�ลัยพณิชยก�ร

อินทร�ชัยและนักเรียนที่สมัครผ่�นเว็บไซด์ นอกจ�กนี้ยังจัด

ให้มีพิธีลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นทั้ง 3 หน่วยง�น

อีกด้วย 

 โครงก�ร “Korean Camp 2015” ยังได้รับก�ร 

สนับสนุนอ�ห�รว่�ง อ�ทิ ขนมปังจ�ก ฟ�ร์มเฮ้�ส์ เครื่องด่ืม

จ�กแลคต�ซอย จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 9-10 มกร�คม 2558 

ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทย�ลัยพ�ณิชยก�รอินทร�ชัย 
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 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นรับรองม�ตร�ฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

(องค์ก�รมห�ชน) เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร “สมัชช�

ก�รศึกษ� ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2558” มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต�ม

และทบทวนมติสมัชช�ก�รศึกษ�ครั้งที่ 3 ตลอดจนระดม 

คว�มคิดเห็นของเย�วชนต่อก�รศึกษ� ด้�นก�รประเมิน

คุณภ�พก�รศกึษ�และก�รใหเ้ย�วชนมสีว่นรว่มตอ่ก�รประเมนิ

คุณภ�พก�รศึกษ� 

 ซ่ึงก�รจัดสมัชช�ก�รศึกษ�ครั้งท่ี 4 ครั้งนี้ยังจัดให้

มีก�รเสวน�ในหัวข้อ“เย�วชนจะมีส่วนช่วยในก�รตรวจ

สอบสถ�นศึกษ�ได้อย่�งไร”โดยมีตัวแทนเย�วชนจ�กหน่วย

ง�นต่�งๆ อ�ทิ น�ยชลธ�ร เล�หสุขเกษม นักเรียนโรงเรียน 

กรุงเทพคริสเตียนวิทย�ลัย  และน�ยอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ 

รองประธ�นสภ�เด็กและเย�วชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อ 

วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำ�นักง�น 

รับรองม�ตร�ฐ�นและ ประ เมินคุณภ�พก�รศึกษ�  

(องค์ก�รมห�ชน)  
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 วันที่ 19 พฤษภ�คม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียน  

ประช�นิเวศน์ ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ประกิต ว�ทีส�ธกกิจ 

ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข และ เลข�ธิก�ร

มูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่ เป็นประธ�นในพิธีแถลงข่�ว

เปิดตัวว�รส�ร KIDS DEE ปี 2 ฉบับพิเศษ “คนรุ่นใหม่ไร้บุหรี่” 

ซึง่ว�รส�ร KIDS DEE ถอืเปน็โครงก�รสำ�คญัทีเ่ครอืข่�ยยวุทศัน ์

กรงุเทพมห�นคร ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุจ�กกระทรวงวฒันธรรม

ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อผลิตสื่อนำ้�ดีต�มนโยบ�ย 

“ขจัดสื่อร้�ย ขย�ยสื่อดี” 

 โดยว�รส�ร KIDS DEE เล่ม 7 นำ�เสนอประเด็นพิษภัย

ร้�ยจ�กบุหรี่ รวมไปถึงข้อมูลส�ระคัญของ “พระร�ชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ ฉบับใหม่” มีเนื้อห�ปกป้องเด็กและ

เย�วชนให้เข้�ใกล้บุหรี่ย�กขึ้น ซึ่งในปีนี้ว�รส�ร KIDS DEE 

ผลิตม�ถึงเล่มที่ 8 (ไตรม�สต่อฉบับ) มีเนื้อห�ที่แตกต่�งกันไป

ในแตล่ะชว่งเดอืน และไดร้บัก�รสนบัสนนุก�รจดัพมิพเ์ผยแพร่

จ�กสถ�บันวิศวกรรมก�รพิมพ์ มห�วิทย�ลัยสย�ม พร้อมทั้ง

ยังเผยแพร่ในรูปแบบ E-BOOK ผ่�นท�งแอพพลิเคชั่น ISSUU  

ด�วน์โหลดอ่�นได้อย่�งไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 
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 วันที่ 4 สิงห�คม 2558 ณ ห้องประชุม กรมก�รศ�สน� 

กระทรวงวัฒนธรรม น�ยวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่�ก�ร 

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธ�นในพิธีมอบโล่ร�งวัลและ

ทุนก�รศึกษ�ให้แก่ผู้ได้รับร�งวัลต�มโครงก�ร “พลังหนังสั้น    

พลังเพื่อก�รเปล่ียนแปลง ปี 3” หัวข้อ “สื่อไทย...ในยุค

ปจัจบุนั” ซ่ึงโครงก�รดงักล�่วไดรั้บก�รสนบัสนนุจ�กกระทรวง

วฒันธรรม มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุใหเ้ดก็และ

เย�วชนเกิดคว�มคิดสร้�งสรรค์และมีส่วนร่วมในก�รผลิตสื่อ

ปลอดภัยและสร้�งสรรค์ 

 โครงก�ร “พลังหนังสั้น พลังเพื่อก�รเปลี่ยนแปลง  

ป ี3” กำ�หนดคว�มย�วไมเ่กนิ 10 น�ที มผีูส้ง่ผลง�นเข�้รว่มจ�ก 

ทั่วประเทศ 100 ทีม ซึ่งมีผู้ได้รับร�งวัลดังนี้

 ร�งวัลชนะเลิศ : โรงเรียนประช�ร�ษฎร์บำ�เพ็ญ

 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนรุ่งอรุณ 

 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนมัธยมสุวิทย์       

เสรีอนุสรณ์

 ร�งวัลชมเชย : วิทย�ลัยก�รอ�ชีพเถิน 

 ร�งวัลชมเชย : โรงเรียนบ้�นเป่�วิทย�คม 

พร้อมทุนก�รศึกษ�มูลค่�กว่� 21,000 บ�ท 
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 ระหว่�งวันที่ 16-17 กันย�ยน 2558 ณ โรงเเรม          

บ�งกอกพ�เลซ น�ยทวี ประจวบล�ภ ประธ�นศ�ลอุทธรณ์ 

ภ�ค 9 ในฐ�นะกรรมก�รสภ�ที่ปรึกษ�เครือข่�ยยุวทัศน์   

กรุงเทพมห�นคร ให้เกียรติเป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร 

“สมัชช�เด็กและเย�วชนแห่งช�ติ : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย 

ไรส้�รเสพตดิ” จดัขึน้เพือ่รวบรวมขอ้เสนอจ�กตวัแทนเย�วชน

ทั่วประเทศ ที่มีคว�มคิดด้�นก�รณรงค์หรือก�รแก้ไขปัญห�

ส�รเสพติดของเด็กและเย�วชน โดยกำ�หนดเป็นข้อเสนอแบบ      

มติสมัชช�เพื่อส่งให้รัฐบ�ลรีบเร่งดำ�เนินก�รแก้ไขและผลักดัน

ข้อเสนอต่�งๆ ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้อเสนอที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. ขอใหห้นว่ยง�นทีม่สีถ�นศกึษ�ในสงักดั กำ�หนดใหผู้้

บริห�รสถ�นศึกษ� สร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญใน

ก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันส�รเสพติด รวมถึงมีม�ตรก�ร

ห้�มสูบบุหรี่และเสพส�รเสพติดในสถ�นศึกษ� อย่�งจริงจัง

 2. กระทรวงส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ และสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่ง

ช�ติ จัดสรรงบประม�ณให้แก่สภ�เด็กและเย�วชน หน่วย

ง�นที่ทำ�ง�นด้�นเด็กและเย�วชน รวมถึงเร่งรัดก�รผลักดัน         

“พระร�ชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ ฉบับใหม่” ให้มีผล

บังคับใช้โดยเร็ว

 

REPORT YNET 18



 วันที่  19  กันย�ยน 2558 ณ ล�นคนเมือง  

กรุงเทพมห�นคร เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ร่วม

กับสภ�เด็กและเย�วชนแห่งประเทศไทย สม�พันธ์เครือข่�ย

แห่งช�ติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภ�คีต่�งๆ 754 องค์กร 

จัดง�น “มหกรรมรวมพลังเย�วชนคนรุ่นใหม่ไร้ควันบุหรี่” 

ขึ้นเพื่อมอบมติสมัชช�เด็กและเย�วชน แสดงเจตน�รมณ์ใน

ก�รสนับสนุนร่�ง “พระร�ชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ

ฉบับใหม่” ให้กับรัฐบ�ลเนื่องในวันเย�วชนแห่งช�ติ วันที่ 20 

กันย�ยน 2558 

 โอก�สนี้ ม.ล.ปนัดด� ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี ได้รับมอบมติดังกล่�วจ�กเด็กและเย�วชน 

พร้อมรับป�กเร่งรัด พระร�ชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ย�สูบ

ฉบบัใหม ่ทีม่เีนือ้ห�ปกปอ้งเดก็และเย�วชนใหห้�่งไกลจ�กบหุรี ่  

โดย ม.ล.ปนดัด� ไดก้ล�่วตอนหนึง่ว�่ ก�รสบูบหุร่ีเปน็อนัตร�ย

ตอ่ก�รดำ�รงชวีติเปน็อย่�งม�ก ขอให้ทุกคนมุง่มัน่ เพยีรพย�ย�ม

ตอ่ไปในดำ�รงรกัษ�ประเทศไทยของเร�ให้ฟนัฝ�่ปญัห�อปุสรรค

ต่�งๆ นอกเหนือจ�กก�รสูบบุหรี่   

 ให้ประเทศของเร�ดำ�รงอยู่ด้วยคว�มสงบสุข รักษ�

เอกลักษณคว�มเป็นไทย คว�มเป็นสุภ�พชนที่มีคว�ม 

สง่�ง�มตลอดจนรักษ�คว�มซื่อสัตย์สุจริตให้คงอยู่ต่อไป 
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  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ             

จากใจลูกศิษย์เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นการยกย่องบุคลากร

ทางการศึกษาของคณะบริหารที่มอบโอกาสและสนับสนุนการดำาเนินโครงการต่างๆ   

มาอยา่งต่อเนือ่ง โดยมคีณะครเูขา้รว่มรบัรางวลั 22 ทา่น จาก 5 สถาบนั ซึง่บรรยากาศ

ภาย ในงานเต็มไปดว้ยความปลาบปลืม้ใจของบคุลากรและคณะบรหิาร โดยไดร้บัเกยีรตจิาก

รองผู้อำานวยการ สมศ. เป็นประธานในพิธีมอบพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน  จัดขึ้น 

ณ สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย

วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553  

มีภารกิจสำาคัญที่ต้องร่วมปฏิบัติงานราชการกับกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ  

การเฝ้าระวังปัญหาทางวัฒนธรรม เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์  

ตลอดจนการ “ขจัดสื่อร้าย  ขยายสื่อดี” 

 โดยในปีงบประมาณ 2558 เครอืขา่ยยวุทศัน ์กรงุเทพมหานคร ไดร้บัเขม็

เชดิชเูกียรติผู้ปฏิบัตงิานในตำาแหนง่ “กรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร” 

พรอ้มท้ังร่วมแถลงขา่วในงานประกวดภาพยนตรส์ัน้เพือ่เผยแพรภ่าพลกัษณข์อง

ไทย และการเสวนา “เซ็กส์ในสื่อโฆษณา”
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  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำาคัญของประเด็นปัญหา

สารเสพตดิในกลุม่เดก็และเยาวชน เนือ่งจากขอ้มลูของกระทรวงสาธารณสุข รายงานผล

การบำาบดัเดก็และเยาวชนทีใ่ชย้าเสพตดิมตีวัเลขสงูขึน้ทกุป ีประเดน็ปญัหาดงักลา่วเกดิขึน้

เพราะ “สารเสพติดตั้งต้น” นั่นก็คือ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ซึ่งเด็ก 10 คน ที่ติดยาเสพติด  

7 คน มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ 

 การให้ความรู้ เรื่องโทษพิษภัย บุหรี่  แอลกอฮฮล์ จึงเป็นส่วนสำาคัญ                    

ที่ในปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

หรอืการประชมุเชงิปฏบิตักิารในดา้นการควบคมุบหุร่ี เพือ่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

และสามารถนำาความรู้ดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  การศึกษานับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนต้องใช้เป็นพ้ืนฐาน

สำาคัญสำาหรับการสร้างโอกาส อนาคต และความมั่นคงในชีวิต เมื่อเด็ก

และเยาวชนมีความรู้ความสามารถที่นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริงย่อม

เป็นพลังขับเคล่ือนประเทศได้ ซี่งในปัจจุบันผลการวิจัยหลายสถาบัน  

ระบวุ่า หลักสูตรการศกึษาของไทยทีบ่งัคบัใชอ้ยูน่ัน้คอ่นขา้งอยูใ่นสภาวะ

ที่ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนไทยกำาลังเผชิญกับ

คุณภาพการศึกษาที่ลดต่ำาลง อาจเป็นเพราะหลักสูตรการสอนไม่เน้นใช้

ในชวิีตประจำาวัน แตเ่นน้ทอ่งจำาเพือ่สอบแขง่ขนั นอกจากนีห้ลกัสตูรการ

ศึกษาของไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมากมายเพื่อก้าวสู่ยุคการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

 เด็กและเยาวชนในฐานะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือเป็น   

“ผู้บริโภค” ทางการศึกษา ควรมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น      

ออกความคิดเห็น ต่อการปฏิรูปการศึกษาหรือปรับเปลี่ยนระบบการ

ศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนกำาหนดอนาคต กำาหนดหลักสูตรที่

เด็กและเยาวชนจะต้องใช้เรียน

 เครอืขา่ยยวุทศัน ์กรุงเทพมหานคร จงึใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่

ตอ่การปฏรูิปการศกึษาอยา่งมส่ีวนร่วมทัง้ภาครัฐ เอกชน สงัคม ชมุชน 

และเยาวชน โดยที่ผ่านมาเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ผลักดัน

นโยบายต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ผ่านเวทีเสวนา อาทิ งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ ด้านประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จัดโดยสำานักงานรับรอง 

มาตราฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) งานสานพลงั

การเรียนรู้ ที่จัดโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส) การเสวนาเตรียมพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา จัด

โดย สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค) 

รวมไปถงึการร่วมมอืกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัสระบรุ ี

(โมเดล) จัดการอบรมแนะแนวความคิดทางการศึกษารูปแบบใหม่ ให้กับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในพ้ืนทีอ่ำาเภอบา้นหมอ อำาเภอเสาไห ้

ซ่ึงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอบ้านหมอ และสภาเด็กและเยาวชน 

จังหวัดสระบุรี 
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  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพจัด โครงการศึกษาดูงานร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนจังหวัดตราด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  การปฏิรูปประเทศให้สำาเร็จ มั่นคง ประชาชนเป็นพลเมืองที่ 

สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศได้ คือหัวใจสำาคัญของการ

ปฏิรูป เด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของประเทศชาติ จึงต้องมีส่วนร่วม

ในการเปลี่ยนแปลงระบบของสังคม อาทิ สังคม การศึกษา การเมืองและ

วัฒนธรรม เครอืขา่ยยวุทศัน ์กรุงเทพมหานคร จงึตอ้งปฏบิตังิานเชงิรกุ

เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนมพีืน้ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็ตอ่การปฏริปูประเทศ
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  เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในหลายๆเรื่อง ซึ่งถือเป็นการแสดงความคิดเห็น

อย่างมีอิทธิพลมากท่ีสุด เพราะประชาชนจะมีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอต่างๆ 

จากเยาวชนและสามารถนำาขอ้เสนอดงักลา่วไปปรบัใชใ้นการบรหิารประเทศได้

  ความสำาเรจ็ของเครอืขา่ยยวุทศัน ์

กรงุเทพมหานคร ในการทำางานเพือ่สงัคม

จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้ใหญ่ที่สนับสนุน 

และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

 เครือข่ายยุวทัศน์ ฯ จึงจัดให้มี

การเข้าเยี่ยมผู้ใหญ่และอวยพรเนื่องใน

เทศกาลต่างๆ เป็นประจำาทุกปี เพื่อเสริม

สร้างลักษณะนิสัยของบุคลากรให้เป็นคน

อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ 

REPORT YNET 27



  ขึ้นเสวนาหัวข้อ “ชายรุ่นใหม่ ไม่รุนแรง และไม่ละเมิดสิทธิ” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำาหนดแนวทางการ

ดำาเนินงานเพื่อส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนให้กลุ่ม

บรุษุในสงัคมเขา้ใจปรับเปลีย่นทศันคตดิา้นความเสมอภาคชายหญงิ 

เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

  เข้าร่วมอบรมในโครงการ สัมมนาอบรมวิทยากร ASCC 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่ 

ถูกต้อง ด้านอาเซียน สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวด้านสังคม 

วัฒนธรรมอาเซียน

  การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบสุข

ภาพของคนในสังคม ผ่านกระบวนการแสดง

ความคิดเห็น “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7” 

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี 

  รว่มจดักจิกรรม “ปลกูจติสำานกึ

ค่านิยม 12 ประการ” เขตวัฒนา โดย

ความร่วมมือระหว่าง กองพันทหารม้า

ที่ 1 รักษาพระองค์ 

  เขา้รว่มโครงการ “เยาวชนไทย หวัใจ

ใสสะอาด ตอน 4 ป ีอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งร่วมกับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ร่ วมงานวั นสถาปนา

สภากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 

42 ปี ภายใต้หัวข้อ “ก้าวใหม่...

กรุงเทพ” พร้อมทัง้เสนอแนวทาง

การพฒันากรงุเทพมหานครจาก

มุมมองของเด็กและเยาวชน
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  เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ได้จัดทำ�ข้อสรุปก�รบริห�รง�นประจำ�ปี 2558  

ผ่�นกระบวนก�รรับฟัง จ�กคณะกรรมก�รสภ�ที่ปรึกษ� ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นเด็กและเย�วชน ผู้บริห�ร

เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร ซึ่งได้ข้อสรุปและมีข้อเสนอดังน้ี

 1)   ด้�นประสิทธิผลต�มแผนปฏิบัติง�น

  ข้อสรุป : เป็นไปต�มแผนก�รปฏิบัติง�นทุกแผนง�น

  ข้อเสนอ : ควรมีก�รจัดทำ�แผนมอบหม�ยง�นให้ชัดเจน

 2)   ด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล 

  ข้อสรุป : บุคล�กรลดลงเนื่องจ�กหมดว�ระก�รปฏิบัติหน้�ที่

              บุคล�กรลดลงเนื่องจ�กไปศึกษ�ต่อในต่�งจังหวัด

     ตั้งงบประม�ณเพื่อเป็นสวัสดิก�ร อ�ทิ ประกันอุบัติเหตุ ศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศ  

  เบี้ยตอบแทน (ในอัตร�ที่ร�ชก�รอนุญ�ตให้เบิกต�มคว�มเหม�ะสม) ตลอดจนทุน 

  ก�รศึกษ� เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ

  ข้อเสนอ : จัดให้มีก�รทำ�แผนพัฒน�บุคล�กร

 3)   ด้�นพัฒน�องค์กร

  ข้อสรุป : ข�ดก�รประช�สัมพันธ์บทบ�ทขององค์กรที่ต่อเนื่อง

              มีก�รลดร�ยจ่�ยที่ไม่สำ�คัญ 

              มีกลไกตรวจสอบก�รทุจริตอย่�งเป็นระบบ ตรวจสอบได้

  ข้อเสนอ : เพิ่มระบบเทคโนโลยี ส�รสนเทศ เข้�ม�ประยุกต์ใช้

               จัดซื้ออุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกเพื่อใช้ในก�รบริห�รง�นอำ�นวยก�ร 

 4)   ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คีหน่วยง�นร�ชก�ร เอกชน สภ�เด็กและเย�วชนและเครือข่�ย

  ขอ้สรปุ : ใหค้ว�มรว่มมอืกบัหนว่ยง�นร�ชก�รไดไ้มเ่ตม็ที ่เนือ่งจ�กข�ดงบประม�ณสนบัสนนุ

  เป็น ค่�พ�หนะ หรือ ค่�อ�ห�ร 

             ให้คว�มร่วมมือระหว่�งเอกชน = ไม่มีก�รให้คว�มร่วมมือ 

             มีก�รร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นเย�วชน จัดกิจกรรมประสบคว�มสำ�เร็จหล�ยครั้ง
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  เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร

      งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

          ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558 และ 2557

           (หน่วย : บ�ท)

สินทรัพย์/งบประม�ณ         2558  2557

 งบประม�ณที่ได้รับ              960,082        416,312

 -  งบอุดหนุนจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร            792,040        223,900

 -  งบสนับสนุน/งบบริจ�ค             149,680        146,756

 -  ร�ยได้จ�กดอกเบี้ยธน�ค�ร             136         95

 -  งบอื่นๆ         -         45,561

           (หน่วย : บ�ท)

งบประม�ณร�ยจ่�ย         2558  2557

 งบร�ยจ่�ย               941,856         351,644

 -  ร�ยจ่�ยดำ�เนินโครงก�ร             810,782         281,134

 -  ร�ยจ่�ยด้�นบุคล�กร             49,262         2,970

 -  ร�ยจ่�ยด้�นฝึกอบรม/ประชุมประจำ�ปี          -          1,684

 -  ร�ยจ่�ยด้�นก�รเดินท�ง             15,299         11,810

 -  ร�ยจ่�ยด้�นประส�นง�น             8,081          273

 -  ร�ยจ่�ยค่�วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์   42,752         45,521

 -  ร�ยจ่�ยด้�นส�ธ�รณูปโภค             7,500          1,000

 -  ร�ยจ่�ยทั่วไป              8,180          10,252 

  (น�ยพชรพรรษ์ ประจวบล�ภ)    (น�ยชัยวัฒน์ ขุนศักดิ์)

         ประธ�นเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร          เลข�ธิก�รเครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร

**หม�ยเหตุ ร�ยก�รแสดงรับจ่�ยดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่แสดงเฉพ�ะงบบริห�รองค์กรไม่เกี่ยวกับร�ยจ่�ยในแต่ละโครงก�ร
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  คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษ�ก�รจัดทำ�  : สภ�ที่ปรึกษ�เครือข่�ยยุวทัศน์ กรุงเทพมห�นคร

ผู้สนับสนุนก�รจัดพิมพ์  : น�ยสนธย�-น�งสุกุมล คุณปลื้ม

           อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม

     ศ�สตร�จ�รย์ นพ.ประกิต ว�ทีส�ธกกิจ

          เลข�ธิก�รมูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่สูบบุหรี่

     น�งส�วโนร� ระดมกิจ

          ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

หัวหน้�คณะผู้จัดทำ�  : น�ยพชรพรรษ์ ประจวบล�ภ

คณะผู้ช่วย   : น�ยรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์

     น�ยคีตพงศ์ น�มวัฒน์

ประส�นง�น   : น�ยเมธชนนท์ ประจวบล�ภ

     น�ยรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง

ฝ่�ยภ�พ   : น�งส�วสุขสันต์ เสล�นนท์ 

     น�ยณธีพัฒน์ อัครบวรสิทธิ์

     น�ยมณฑล กิจวิทย�พงศ์

     น�งส�วมธุรส ม�นะศรี

ออกแบบ   : น�ยพชรพรรษ์ ประจวบล�ภ

     น�ยป�รณัท กลิ่นหอม

     น�ยสิรวิชญ์ โรจน์วัฒน�ศิริ

พิสูจน์อักษร   : น�ยมณฑล กิจวิทย�พงศ์

พิมพ์ครั้งที่ 1   : จำ�นวน 50 เล่ม  

     บริษัท จรัลสนิทวงศ์ก�รพิมพ์ จำ�กัด
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