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ก็เป็ นความภาคภูมิใจหนึงทีสถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ มีโอกาสทําหน้ าทีในการรับใช้ ผ้ ทู ีทํางาน
ทางด้ านเด็กเยาวชนและครอบครัว อันทีจริ งถ้ าย้ อนกลับไปดู ความรู้ เพือชีวิตในชุดทีแล้ วก็คือ ในครัง. ที 3 ในปี พ.ศ.2548
ทีเราทําตอนนัน. เราทําโดยอาจารย์นิตยาเป็ นหัวหน้ าโครงการรอบนัน. ทํามาเป็ นรูปเล่มของหนังสือ และแม้ ว่าทํามา 1แสน
เล่มเนี .ยแต่ไม่พอ ต้ องเรี ยนทุกท่านว่าความต้ องการนันสู
. งมาก ตอนทีเราพัฒนามาเป็ นรู ปเล่มขึ .นมาเนี .ย เราเห็นเป็ นความ
ยุ่งยากพอสมควร เพราะว่าทุกท่านจะต้ องหิ .วหนังสือเป็ นเล่มๆ และตัวหนังสือเองมันก็หนา ก็หนักอยู่เหมือนกัน และที
ยุง่ ยากมากทีสุดก็คือ ว่าตอนทีสถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัวทําขึ .นมาหาทีเก็บคลัง ในการทีจะเก็บหา
ลําบากมากเลย ถ้ าจําได้ ก็คือว่าในอดีตตอนนันเราพั
.
ฒนาชัน. 7 เกื อบจะทัง. ชัน. กลายเป็ นเหมือนโกดังในการทีจะเก็ บ
หนังสือไปด้ วย ในครัง. นี .เองได้ มีโอกาสคุยกับทางยูนิเซฟ และก็ รวมทังอาจารย์
.
นิตยาแล้ วก็ผ้ ูสนับสนุนทุกท่าน จากทุก
กระทรวงและทุกหน่วยงาน เรามีความคิดเห็นตรงกันว่า ความรู้ทีหลากหลายและก็ต้องบอกว่าเป็ นความรู้ ทีเป็ นมาตรฐาน
คือยอมรับครับว่าความรู้ตอนนี .มีมาก ถ้ าหลายท่านเข้ าสูอ่ อนไลน์ หรื อว่าเวลาทีเข้ าไปค้ นหาข้ อมูลเนี .ยจะมีเยอะเลยทีเดียว
แต่ความรู้ ทีเกิดขึ .นเนืองจากบูรณาการ และบูรณาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเค้ าบอกว่ามีทงที
ั . เป็ นหมอ และไม่ใช่หมอด้ วย
คือหมายถึงมีทงั . อย่างเช่นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิ การ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์ ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และก็ยงั
มีโรงเรี ยนแพทย์หรื อแม้ กระทังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเอง และอีกหลายหน่วยงานทีมาช่วยกัน จนทําให้ เกิด
องค์ความรู้พวกนี .ตกผลึกและบูรณาการออกมาเป็ นมาตรฐาน แทบจะเรี ยกว่าเป็ นคําชี .แนะทีท่านสามารถเอาไปอ้ างอิงได้
แล้ วก็นําไปใช้ ในหลักปฏิบตั ิได้ ผู้ทีจะเอาไปใช้ ก็มีหลากหลายระดับเลย ตังแต่
. ผ้ ทู ีทํางานทางด้ านเด็กเยาวชนและครอบครัว
ทุกท่าน นอกจากนี .แม้ กระทังพ่อแม่พีน้ องเอง คือเราทํามาในลักษณะทีอ่านได้ ง่าย ไม่ได้ ยากจนเกินไป และก็ไม่ได้ ห่างไกล
จากวิถีชีวิต อยู่กับวิถีชีวิตของท่านเลย ตังแต่
. ทีเป็ นว่าทีพ่อแม่เลย เรี ยกว่าตังแต่
. ตงครรภ์
ั.
ไปจนถึงลูกน้ อยเติบโตขึ .นมา
จนถึงลูกเติบโตออกมาแล้ วเราจะดูแลกันอย่างไรให้ เกิดความคุ้มครองปลอดภัย ได้ รับการพัฒนาสร้ างการมีสว่ นร่วม จนไป
ถึงแม้ กระทังลักษณะการป้องกันภัยพิบตั ิต่าง ๆ หรื อแม้ กระทังจะทําอย่างไร ป้องกันจากเหตุการณ์ ไม่ปลอดภัยเกิดขึ .น
ตังแต่
. ในรัวบ้ าน ไปจนถึงแม้ กระทังในรัว. ของสังคม และก็สดุ ท้ ายทีเป็ นประเด็นทีสําคัญซึงก็ถือว่าเป็ นอิโนเวอีกวันนึง ทีตอน
เราประชุมเล็ก ๆ ในอีกวันหนึงในกลุม่ ของผู้ทรงคุณวุฒิกนั เองว่า ทุกครัง. ทียูนิเซฟประเทศไทยก็ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัวกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในเวอร์ ชันของภาษาไทยเรา ทังจะมี
.
innovative มากมายคื อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในครัง. นี .เองเนี .ย ต้ องบอกว่าในเรื องราวของวัยรุ่นเนี .ย ถือว่าเป็ นเรื องใหม่หากท่านคลิกเข้ าไปในใจวัยรุ่นซึง
เข้ าใจว่าน่าจะเป็ นบทสุดท้ ายในชุดนันเอง
. ท่านจะได้ องค์ความรู้หลากหลายเลยทีเดียว ส่วนตัวเองทีพยายามกลันเอาองค์

ความรู้ทงหมดที
ั.
พยายามเขียนออกมา และก็รวมทังได้
. มีโอกาสเข้ าร่ วมประชุมในเวทีโลก หรื อว่าทีล่าสุดทีกําลังได้ รับเชิญ
เข้ าไปทีจะเป็ นทีปรึกษาขององค์การอนามัยโลกกับทาง จอน ฮอบกิ .ง เข้ าใจว่าเรื องราววันนี .น่าจะเป็ นเรื องหนึงทีเราจะไป
คุยกันในเวทีนานาชาติเหมือนกัน เอามาบรรจุใส่ไว้ ในความรู้เพือนชีวิตออนไลน์แล้ วเป็ นภาษาไทยด้ วยนะ ผมยกตัวอย่าง
อันหนึงน่าจะเป็ นนวัตกรรมและก็เป็ นอันทีพัฒนาขึ .นมาแล้ ว ก็คือชีวิตแนวคิดเชิงบวกในการทําให้ เกิดระบบ พีเลี .ยงใน
ชุมชนเมือท่านคลิกเข้ าไปท่านก็จะเห็นสาระสําคัญ ท่านก็จะเห็นแม้ กระทังว่าเทคนิคในการทําให้ ใช้ แนวคิดเชิงบวกและ
นําไปสูข่ บวนการจุดเปลียนนันทํ
. าได้ อย่างไร นอกจากนี .ในเรื องของสาระต่าง ๆ ก็จะมีอนั ทีติดกับวิถีชีวิตเนืองจากผมเขียน
ในบทสุดท้ ายผมก็อาจจะพูดได้ ง่ายหน่อยก็คือ อย่างเช่นเรื องเพศศึกษาท่านคลิกเข้ าไปท่านก็จะเห็นทังมิ
. ติและเรื องของ
ข้ อมูลศึกษาเพศศึกษาทังสิ
. .นจริ ง ๆ ทัง. หมดทุกบทเนีย. ทีผู้ทรงคุณวุฒิเขียนมาก็ เขียนด้ วยความตัง. ใจและก็ ได้ รับการ
กลันกรอง คือเราไม่ได้ เขียนแล้ วก็เราช่วยกันอ่านด้ วย คือแทบจะเรี ยกว่าเป็ นพรี อรี เวอร์ ระหว่าผู้ทรงคุณวุฒิกนั เอง ส่งผ่าน
ต่อและก็ทําให้ เกิดการทบทวนให้ เกิดเป็ นข้ อมูลทีเป็ นมาตรฐานและก็สามารถนําไปใช้ อ้างอิงได้ พ่อแม่และก็รวมไปถึง
คนทํางาน นักเรี ยน เยาวชน ครอบครัว ทุกคนทีอยู่ในชุมชนก็จะเอาข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี .ไปได้ หากพูดถึงในนามสถาบัน
แห่งชาติเพือนการพัฒนาเด็กและครอบครัว วันนี .เองก็เป็ นวันสถาปนาของสถาบันแห่งชาติ เราก็ก้าวเข้ าสูป่ ี ที 15 ภารกิจ
อันนึงของสถาบันแห่งชาติก็คือการเป็ นแหล่งองค์ ความรู้ และก็ มีขบวนการในการถ่ายทอดแลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือให้
คนทํางานทางด้ านเด็กเยาวชนและครอบครัว บุคคลเหล่านันมี
. ศกั ยภาพทีมากขึ .น ภาระกิจอันนี .รัฐบาลก่อตังสถาบั
.
นนี .
ขึ .นมาก็ต้องเรี ยกว่าความจริ งผมได้ มีโอกาสนังอยูข่ ้ าง ๆ ปลัดกระทรวงเองเราก็พดู อยูเ่ สมอว่าสถาบันแห่งชาติพร้ อมครับ ที
จะเป็ นพลังเอนทีเปนบัดดี .ทีสําคัญ ในเรื องขององค์ความรู้ ในการพัฒนาคนทํางานทางด้ านเด็กและครอบครัว เพราะฉะนัน.
ใด ๆ ก็ตามทีเกิดขึ .นในองค์ความรู้ ของสถาบันแห่งชาตินนั . เราพร้ อมทีจะเอาไปใช้ ในการเผยแพร่ ส่วนใหญ่แล้ วความรู้ ที
เกิดขึ .นก็จะพยายามทําไว้ ให้ ง่ายกับผู้ทีอ่าน หลายท่านทีเข้ ามาในทีนี .ก็เป็ นคุณครู หลายท่านก็อาจจะเป็ นนักวิจยั ทางด้ าน
สาธารณสุข เป็ นหมอก็ มี เป็ นพยาบาลก็ มีแม้ กระทังผู้นําชุมชน ทีกํ าลังทํางานอยู่กับชุมชนความรู้ ทุกอัน ทีเกิ นขึน. ใน
สถาบันแห่งชาตินนก็
ั . จะเป็ นความรู้ทีท่านสามารถนําไปใช้ ได้ ในวิถีชีวิตของท่าน เรื องของความรู้เพือนชีวิตออนไลน์ อันนี .ก็
จ ะ เ ป็ น อั น ที เ ร า ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ล ะ ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ ทุ ก ท่ า น ห ลั ง จ า ก นี . ต่ อ ไ ป ก็ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ไ ด้ ที
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ยาวนิดนึงนะครับ แต่ถ้าสมมุติเอาง่ายๆคือ พิมพ์คําว่าความรู้ เพือชีวิต ก็จะขึน.

นํามาให้ เลยว่าสามารถทีจะเข้ าไปดูได้ เลย และท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดน์ได้ เราไม่ได้ หวงครับท่านก็ดาวน์โหลดและ
นําไปใช้ ในวิถีชีวิตของท่านเองได้ ด้วย ถ้ าหากท่านทํางานอยู่ในเชฟติงของท่านเอง ไม่ว่าจะอยู่ไนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะอยู่
ในชุมชน หรื อว่าอยู่ในโรงเรี ยนก็ขอนุญาตให้ สามารถเอาเรื องราวต่าง ๆ เหล่านี .เข้ าไปได้ สถาบันขอน้ อมเกล้ าถวายเพือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนืองในโอกาสทีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ใน 5
ธันวาคม 2554 ชิ .นงานโบว์แดงเหล่านี . ก็จะเป็ นชิ .นหนึงทีเราฝากไว้ ให้ กบั สังคม เพือนําไปสูเ่ พือการพัฒนาเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวครับ ขอบคุณมากครับ

