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สวัสดีครับ เรี ยนท่านอาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน# คงของมนุษย์ ท่านกระทรวงสาธารณะสุข เลขาธิ การสํ านักงานการศึกษาขัน) พื )นฐาน ผู้แทนองค์การ
ยูนิเซฟ ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื#อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรี ยนท่านอาจารย์ นิตยา ผมรู้ สึก
แสดงความยินดีด้วยที#คณะกรรมการที#จดั ทําหนังสือ facts for life หรื อความรู้ เพื#อชีวิตสําเร็ จลุล่วงมา ที#
สําคัญในครัง) นี ไ) ด้ ทําในรู ปของทางด้ าน Internet ทางด้ านคอมพิวเตอร์ คือไม่ต้องใช้ กระดาษก็สามารถ
กระจายไปได้ อย่างเป็ นจํานวนมากและเป็ นแนวคิดที#ใหม่ ซึ#งสามารถปรับไปได้ รวดเร็ วและก็มีประโยชน์ที#
สามารถให้ ความรู้ กับประชาชนทุก คนได้ แล้ ว จริ ง ๆ รั บทราบว่า เด็กเป็ นทรั พ ยากรที# สํ าคัญ ที# สุดของ
ประเทศ เด็กที#เราพูดกันบ่อยเพราะเด็กวันนี )คือผู้ใหญ่ในวันหน้ า เวลาเราเกิดมา เวลาเราซื )อของมาก็จะให้
คูม่ ือมาด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นซื )อคอมพิวเตอร์ ซื )อทีวี โทรทัศน์ หรื อวิทยุมาก็จะให้ คมู่ ือมา แต่เมื#อเราเกิดมาขาด
หนังสือคูม่ ือ ไม่มีใครให้ คมู่ ือมาด้ วย ความรู้เพื#อชีวิตจะเป็ นการให้ คมู่ ือสําหรับพ่อแม่ ควรจะเลี )ยงลูกอย่างไร
ตังแต่
) เล็กควรจะอบรมอย่างไร เพื#อให้ เด็กได้ พฒ
ั นาการสมวัย และก็ได้ พฒ
ั นาการไปอย่างเต็มศักยภาพของ
เด็ก ซึ#งเราต้ องการว่าอยากให้ เด็กไทยทุกคนพัฒนาเต็มศักยภาพ เราจะรู้ วิธีการว่าจะดูแลอย่างไร และ
ความรู้ วิธีอนั นี )นอกจากให้ ความรู่ ทวั# ๆไปแล้ ว ผมได้ เปิ ดเว็บไซต์ดแู ล้ วน่าสนใจ ยังให้ ความรู้ พื )นฐานด้ วยว่า
สิ#งที#ต้องรู้นี )มีอะไรบ้ างและ สิ#งที#ต้องรู้ยงั มีตอ่ ไปอีกว่าทําไมถึงแนะนําอย่างนี )และที#ดีกว่านี )คือว่าถ้ าอยากจะ
รู้ข้อมูลเพิ#มเติมเอาจากที#ไหน คือสามารถตอบได้ หมดเลย โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื#องจากตอนนี )เราอยู่
ในยุคไอทีใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก เป็ นการติดต่อและเน้ นการช่วยลดมลภาวะสิ#งแวดล้ อม ลดการพิมพ์การ
ใช้ กระดาษและกระดาษก้ อพิมพ์ได้ จํานวนจํากัดอันนี )ก็สามารถไม่มีขีดจํากัด ทุกคนสามารถเข้ าได้ และก็
สามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรไห้ ประชาชนได้ ร้ ู ว่ามีเว็บไซต์อย่างนี ) จะได้
เข้ าไปถูกและก็มีการลิงค์กบั ในที#ตดิ ต่อไปไนที#ตา่ งๆ ซึง# วันนี )ก็เป็ นวันเปิ ดตัวของโครงการเว็บไซต์อนั นี ) ซึ#งผม
คิดว่าเราต้ องพยายามทําอย่างไรให้ แพร่หลายไปมากๆ และจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ#งที#ทกุ คนอยากจะให้ แม่
ทุกคนที#มีลูกหลานต่าง ๆได้ เปิ ดดูอาจจะมี ข้อมูลที#เป็ นประโยชน์ อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กเพราะไม่มี
การ์ ตนู ไม่มีรูปภาพ ซึง# จริ งๆ เวลานี )ต้ องหัดเด็กให้ อ่านหนังสือให้ มากกว่านี ) คือ ไม่ใช่ดแู ต่รูปภาพและก็การ
อ่านหนังสือทํ าให้ เกิดคุณภาพ มีจิตนาการ และก็เราสามารถค้ น การฟั งวิทยุอย่างเดียวยังมีปัญหาอยู่ สู้

อ่านไม่ได้ เพราะเหตุว่าไม่มีการตอบสนองฟั งอย่างเดียว และอย่างที#เค้ าทําจะใส่อะไรมาให้ ฟังบ้ าง แต่อนั นี )
ถ้ าเราใช้ เป็ นเว็บไซต์ เราสามารถแสวงหาข้ อมูลซึ#งที#เค้ าให้ มาอาจจะไม่หมดเราอาจเพิ#มได้ แต่เว็บไซต์อนั นี )
มีข้อดีมีตวั เชื#อมต่อไปยังแหล่งความรู้ตา่ งๆ ซึ#งเราสามารถหาความรู้ เพิ#มเติมได้ ก็คิดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์
สําหรับคนไทยทุกคนเพื#อให้ ประเทศไทยพัฒนาไปข้ างหน้ า ในยุคนี )เป็ นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ใครมีข้อมูล
ข่าวสารมากคนนันจะได้
)
เปรี ยบกว่าคนอื#น เราก็หวังว่าเว็บไซต์นี )จะเป็ นประโยชน์สําหรับคนไทยโดนอย่างยิ#ง
คนที#มีบตุ รหลานหรื อกําลังเตรี ยมที#จะมีบตุ รหลานควรจะศึกษาไว้ ลว่ งหน้ า และก็ในหัวข้ อเท่าที#ดจู ะมีเรื# องที#
น่าสนใจที#ควรรู้ทงนั
ั ) น) นอกจากนันประเทศไทยเรายั
)
งนําหน้ าประเทศอื#นอีกที#จริ งหนังสือเล่มนี )เป็ นเรื# องของ
ยูนิเซฟทํามาก่อน แล้ วเราก็ ทําภาคภาษาไทย แต่ในขณะที#เป็ นภาคภาษาไทยนัน) ก็ ได้ มีการดัดแปลงให้
เหมาะสมกับคนไทย แต่ที#น่ายินดี ก็คือว่า ในภาคฉบับภาษาไทย Version ภาษาไทย มี เ รื# องหัวข้ อซึ#ง
นอกเหนื อจากหนังสื อขององค์การอนามัยโลกในเล่มที# แล้ ว ก็ มีสิทธิ เด็ก ซึ#งองค์การอนามัยโลกก็ มีแล้ ว
ตอนนี ค) รั ง) นี ผ) มว่าเว็บไซต์ อัน นี ซ) ึ#ง องค์กรอนามัยโลก ยูนิเ ซฟยังไม่มี คือเรื# องของเด็กวัยรุ่ นซึ#งกํ าลัง เป็ น
ปั ญหาทัว# โลกประเทศไทยเรามีปัญหาแน่แต่จริ งๆแล้ วเป็ นปั ญหาทัว# โลก ซึ#งอันนี )เรามีการคิดก้ าวหน้ า เพื#อ
จะนําหน้ าประเทศอื#นและคิดว่าเรื# องนี )เป็ นเรื# องที#สําคัญและมีประโยชน์ ก็ขอแสดงความยินดีกบั สถาบันที#
ทําเรื# องนี )ขึ )นมา ขอบคุณอาจารย์นิตยา คชภักดี ซึ#งเป็ นหัวหน้ าโครงการจัดทําเรื# องนี )มาสองเล่มแล้ วคือเล่ม
ที#สามเล่มที#สี#คิดว่าคงจะได้ เผยแพร่ และเป็ นประโยชน์ต่อคนดู ขอบคุณคนที#ให้ ทุนคือยูนิเซฟที#ช่วยให้ ทํา
เรื# องนี )ขึ )นมา ขอบคุณมากครับ

