คําปราศัยของนางพนิตา กําภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ในงานเปิ ดตัวเว็บไซต์ "ความรู้ เพื$อชีวิต"
วันที$ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
สวัสดีรองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านประธานสถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านอาจารย์นิตยาตลอดจนวิทยากรและก็คณะครู อาจารย์ แพทย์พยาบาลหรื อว่าผู้
ทํางานด้ านเด็กในชุมชนทุกภาคีเครื อข่าย ดิฉนั ต้ องกราบขอบคุณสถาบันแห่งชาติและยูนิเซฟ

เป็ นอย่าง

ยิงนะคะ ที สร้ างเครื องมื อให้ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ เพราะว่าไม่ใช่แค่
หัวข้ อที อาจารย์ นิตยาพูด แต่ทุกหัวข้ อ 25 หัวข้ อนัน5 เกี ยวข้ องค่ะ เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกระทรวงการ
พัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุษ ย์ นัน5 เริ มตัง5 แต่เ ด็ก เยาวชน สตรี หรื อผู้ด้ อยโอกาส คนพิ ก าร
ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปั ญหาทางสังคมทุกๆด้ าน ทุกๆเรื อง ซึงก็ รวมประชาชนทัง5 63ล้ านคนด้ วย ทัง63
5
เพราะอะไรค่ะ เพราะปั จจุบนั บางท่านอาจจะอยู่ในฐานะดีมีพ่อแม่หาเลี 5ยงอยู่ ทํ างานได้ แต่วนั ใดวันนึง
ท่านอาจจะเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ5 รังไม่สามารถจะทํางานได้ ครอบครัวนันประสบปั
5
ญหาทางสังคมแล้ ว เป็ น
สิงทีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ทีต้ องเข้ าไปดูแล ในส่วนของ Facts For Life ที
เป็ นเครื องมื อนัน5 เนื องจากว่าในปี 2555 นี 5 กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมันคงของมนุษย์ เรื อง
ครอบครัวและก็เคยคุยกับคุณหมอเดลไว้ เรื องของ ต้ นทุนชีวิตนะคะและชีวิตเป็ นบวกแนวคิดเชิงบวกเคยคุย
กับคุณหมอเดลไว้ ว่า เราตอนแรกคิดว่าจะขอเป็ นเอกสารไปแต่ถ้าเป็ นเอกสารจะต้ องจัดทัง5 ฟอร์ มไว้ เก็ บ
เอกสารกับคุณหมอเดลอี กค่ะ เมื อมันเป็ นตัวไอที แล้ วก็ ทุกแห่งเริ มจะมี โน๊ ตบุ๊คแล้ ว เราประสานงานกับ
กระทรวงไอซีทีมีศนู ย์ประสานวัยประสานสายใยรักอยู่ 43 แห่งใน 42 จังหวัดแล้ วก็ในปี 2555 นี 5 จะครบทุก
จังหวัด เรามีเรื องของตําบลต้ นแบบก็เป็ นเรื องกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในตําบลทีเราไปสอนให้
ผู้นําชุมชน เช่น อบต.กํานัล ผู้ใหญ่บ้าน สามารถจะดูแลกลุม่ เป้าหมายของเค้ าได้ ทกุ กลุ่มอันนี 5คือเป็ นตําบล
ต้ นแบบของการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพราะฉะนันจุ
5 ดทีเป็ นตําบลต้ นแบบนันก็
5 จะมีคอมพิวเตอร์
อยู่ จุดทีเป็ นศูนย์เรี ยกว่า CC คือ Com beauty Center เราเรี ยกภาษาไทยว่า ศาลาสร้ างสุข ตรงนี 5 ก็มีอยู่
ประมาณ 500 แห่งทัวประเทศ ก็จะมีเครื องคอมพิวเตอร์ ของ ICT ลงไปถึงตําบล และก็มีติวเตอร์ สําหรับเด็ก
นักเรี ยนต่างๆ เพราะฉนัน5 ตัวข้ อมูลหรื อหัวข้ อ Facts For Life ที ทํามานัน5 เราจะเห็นว่าเริ มต้ นตังแต่
5
ครอบครัวเป็ นสุขมี ลูกเมือพร้ อม พอไปบทสุดท้ ายเรื องเข้ าใจใส่ใจวัยรุ่ นเนี 5ย มันก็ จะวนกลับมาเป็ นวงจร
เป็ น Circle ในทีสุดแล้ วพอวัยรุ่ นจะเข้ าใจเรื อง Safe sex ซึ 5งมีอยู่ในเรื องของวัยรุ่ นแล้ วเนี 5ย วัยรุ่ นก็จะรู้ว่า

เค้ ายังไม่พร้ อมทีจะตังครรภ์
5
ซึงประเด็นการตังครรภ์
5
ของวัยรุ่ นเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศในเวลานี 5ทาง
กระทรวงสาธารณสุขเนี 5ยทราบดีว่าเราติดอันดับที 2 ของโลก แล้ วก็เป็ นอันดับ 1 ของเอเชีย ทีมีแม่วยั รุ่ นคือ
อายุตํากว่า 20 ปี จํานวนมาก ตัวเลขของ UNให้ ไว้ ที 65 คนต่อพัน แต่ของเป็ น 70 คนต่อพัน เพราะฉะนัน5
ตัวเลขนี เ5 ป็ นตัวเลขที น่ากลัวเพราะว่าเรามักจะเป็ นทีหนึงในเรื องร้ ายๆ เป็ นประจํ าไม่ว่าจะเป็ นเรื องของ
Copy เพราะว่าลอกเลียนแบบเก่งเพราะเราฝึ กสอนให้ ท่องจําและก็ให้ เลียนแบบ แต่ว่าสอนให้ คิดเองไม่
เป็ น เด็กๆใช้ อินเตอร์ เน็ตใช้ เครื องมือสมัยใหม่พ่อแม่ก็ไม่เข้ าใจตามเด็ก ไม่ได้ อยู่ดบู างทีเด็กอยู่จนดึกดืน
ประเด็นปั ญหาของคนทีอ่อนด้ อยประสบการณ์และก็ใช้ ไอที ซึงปั จจุบนั เด็กรุ่ นใหม่เนี 5ยชีวิตเค้ าอยู่ทีปลาย
นิ 5วสัมผัส ชีวิตเค้ าอยู่ตรงนันจริ
5 งๆ แล้ วก็อยู่ทกุ วันอยู่ทงวั
ั 5 นไม่เป็ นเวลาฉะนันพ่
5 อแม่เข้ าใจว่าเด็กต้ องไช้ ไอที
วันนึงเป็ นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 3ชัวโมง ถ้ าใช้ มากกว่านันมั
5 นจะเสือมไปหมด ตังแต่
5 สายตาจนกระทังไปถึ
5 ง
อุปนิสยั เพราะถ้ าเด็กอยู่กบั เครื องนานๆ เด็กก็จะขาดปฏิสมั พันธ์ กบั เพือนมนุษย์ด้วยกัน เพราะฉะนันนิ
5 สยั
ของกลุ่มเด็กพวกนี 5ยิงถ้ าเล่นเกมส์ เกมส์ทีโหดร้ ายพวกนี 5เด็กก็จะฝั งมีความรู้ สึกว่าต้ องเอาชนะเกมส์ให้ ได้
และก็คดิ ว่าเกมส์ทีโหดร้ ายต้ องค่าคนให้ ได้ หรื อว่าชนะเกมส์อย่างนี 5เป็ นต้ นคือเรื องร้ ายๆ จะอยู่ไนนัน5 ดิฉันก็
คุยกับท่านปลัดกระทรวงไอซีทีเมือวันพฤหัสบดีทีแล้ ว เป็ นการประชุมปลัดกระทรวงซึงนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประทานก่อนทีจะเข้ าประชุมเราก็คยุ กันก่อนก็คยุ กันว่ากระทรวงไอซีที ก็จะมีโปรแกรมดีดี แต่ไม่ได้ บอกชือ
โปรแกรม แต่ว่าโปรแกรมที ว่านี 5เวลาซื อ5 คอมพิวเตอร์ เนีย5 ผู้ปกครองจะซื 5อให้ ลูกสามารถจะให้ ทางร้ านใส่
โปรแกรมนี 5เข้ าไปเป็ นโปรแกรมล็อกสิงทีไม่ดี เช่น สือลามกเกมส์อนั ตรายต่างๆทีไม่สมควรกับเด็กสามารถล็
อกไว้ ได้ เลยเด็กไม่สามารถเปิ ดได้ ในขณะเดียวกันถ้ าผู้ใหญ่ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ด้วยเนี 5ยก็จะ Password โดย
ฉะเพราะผู้ปกครองทีเป็ น Password เข้ าไปในโปรแกรมของผู้ใหญ่ ดิฉันว่าน่าจะมีตงนานแล้
ั5
ว โชคดีทีว่า
ปลัดกระทรวงไอซีที คนปั จจุบนั เป็ นผู้หญิงแล้ วก็เป็ นแม่ของลูกเพราะฉะนันท่
5 านเป็ นผู้หญิงและเป็ นแม่ของ
ลูกเนี 5ยจะมีความละเอียดอ่อนและจะเข้ าใจในเรื องพวกนี 5 ไม่งนตํ
ั 5 ารวจวุ่นวายหาวิธีป้องกันเว็บลามกต่างๆ
ทํายังไงก้ อกันไม่ได้ เพราะว่าตํารวจไปไม่ทนั ไอที ไม่ทนั กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะฉะนันเราจั
5
ดการล็อก
ตรงนี ไ5 ว้ เ ลย คื อ ขอให้ พ่ อ แม่ ที ซื อ5 คอมพิ วเตอร์ ใ ห้ ลูกเนี ย5 ล็ อ กตรงนี ไ5 ว้ เ ลยถ้ าไม่ มี พ ลาสเวิ ด ก็ แ บ่ง เป็ น
Password ของลูกกับ Password ของพ่อแม่อย่างนี เ5 ป็ นต้ น ดิฉันก็ หวัง ว่าในปี 2555 นี เ5 ราก็ จ ะเริ มมี
โปรแกรมดีๆ อย่างนี 5มากันเด็กของเราซึงจะไม่ให้ เด็กตกเป็ นเหยือของผู้ทีรู้ มากกว่า เพราะเด็กจะอ่อนด้ อย
ประสบการณ์ ก็จะถูกชักจูงไปเท่าทีเราเห็นในข่าวหน้ าหนึงในหนังสือพิมพ์เป็ นประจํ า เรื องของหลอกไป
ข่ม ขื น หลอกไปกักขัง หน่ วงเหนี ยว หรื อไม่ก้อถึ ง ขัน5 ก่ ออาชญากรรมจากเว็ บไซต์ ทีเด็กๆ สื อหรื อ Chat
ติดต่อกัน โลกปั จจุบนั นี ใ5 กล้ ม ากดิฉันขอเรี ยนให้ ทราบว่ามันอยู่ทีปลายนิ ว5 เรานี เอง ดิฉันเป็ นมะเร็ งเมื อ

ปลายปี ทีแล้ วเราก็ซื 5อ Ipad ก็ซื 5อหนังสือต่างๆ เข้ ามาที Ipad หนังสือต่างๆ นี 5 ไม่แพงเลยเราก็คลิกเข้ าไปดู
เปิ ดเข้ าไปดูหนังสือก็จะอ่านเกียวกับวิธีปฏิบตั ิตวั สําหรับคนทีเป็ นโรคมะเร็ งแล้ วก็หายได้ อย่างรวดเร็ วนะค่ะ
แล้ ว เราก็ ส ามารถออกมาทํ า งานเต็ ม ร้ อยได้ ต้ อ งมี กํ า ลัง ใจเพราะฉะนัน5 เราอยากรู้ อะไรก็ สังซื อ5 ทาง
คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ง่ า ยมั น ก็ ไ ม่ แ พงและก็ ส ามารถที จะเรี ยนรู้ ได้ ดิ ฉั น คิ ด ว่ า ตรงนี เ5 ป็ นสิ งที ดี ม ากที
มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเด็กแห่งชาติได้ ทําขึ 5นมาเพือเด็กและเยาวชน กลุ่มทีกระทรวงการพัฒนา
สังคมจะนํ าไปใช้ คือ User หลักๆ เนี ย5 ค่ะ ก็ จะมี

สภาเด็กและเยาวชน มีในเรื องของอาสาสมัคร

พัฒ นาสัง คมและความหมันคงของมนุษย์ มี ใ นกลุ่ม ของผู้นําชุม ชน มี ใ นเรื องของคลิ นิกครอบครั ว ซึ ง
ประเด็นปั ญหาต่างๆ ทัง5 15 เนี 5ยค่ะ เราคิดว่าจะทําชุดความรู้ เพราะฉะนันเราต้
5
องขอขอบคุณเพราะเราไม่
ต้ องทําแล้ ว แต่เราจะ Print ออกมา สําหรับเป็ น Hard copy สําหรับคนทีไม่สามารถทีจะใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
เราก็จะจัดอบรมตามความรู้ ทีให้ ไว้ ถือว่าตังต้
5 นให้ กบั กระทรวงเป็ นอย่างดี แล้ วเราก็จะใช้ ทีปรึ กษาของคุณ
หมอเดลทีตังเอาไว้
5
มาเป็ นเครื อข่ายเป็ นเจ้ าหน้ าทีประจําคลีนิคครอบครัวตามโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณะสุขเป็ นโรงพยาบาลพัฒนาชุมชนทีมีอยู่ ดิฉนั ไม่ทราบว่าเรี ยกชือถูกรึ เปล่านะค่ะชือภาษาไทยจําก็
ไม่ค่อยได้ เดีeยวทางกระทรวงสาธารณะสุขคงบอกเองว่าเรี ยกชื อว่าอะไรคือโรงพยาบาลประจํ าตําบลนัน
แหละค่ะแต่ว่าจะประสานเพือทีจะขอห้ องนึง แล้ วก็ติดป้ายว่าคลีนิคครอบครัว แม่หรื อพ่อเวลามาหาหมอ
ถ้ ามีปัญหาในเรื องครอบครัวก็สามารถแวะทีคลินิคครอบครัวได้ แล้ วก็ปรึ กษาปั ญหาได้ เลย เราก็จะเอาพี
เลี 5ยงของคุณหมอเดลทีคุณหมอเดลได้ ผลิตเอาไว้ แล้ วและในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตเพิมเติมคงจะผ่าน
ชุดความรู้ ทีมี เพราะเดิมทีเราก็ จะตังเป็
5 นของเด็กปฐมวัย อายุก่อนเข้ าโรงเรี ยน 1-2 ขวบเราจะต้ องดูแล
อย่างไรเด็กที เข้ าสู่พัฒนาเด็กเล็กแล้ ว 2-6 ขวบ จะต้ องทํ าอย่างไร แล้ วก็ เด็กที เข้ าโรงเรี ยนดูแลอย่างไร
จนกระทังถึงวัยรุ่ นจะดูแลอย่างกันไรและก็ดแู ลทังแม่
5 ทีท้ องทังพร้
5 อมและไม่พร้ อมก็คือดูแลตังแต่
5 ในครรภ์
จนกระทังออกมาเป็ นตัวตน เป็ นคนทีต้ องให้ เราพัฒนาต่อเพราะฉะนันในสิ
5 งต่างๆเหล่านี 5 คุณหมอเดล
ชวนไว้ ดิฉันคิดว่าคงไม่ให้ ใครมาแทนเพราะอยากทําเอง เพราะดิฉันก็มีวิญญาณแห่งความเป็ นแม่สูงและ
เราเลี ย5 งลูกของเราได้ ดี จะบอกว่าสมัยดิฉันยัง เป็ นโสดและไม่มีลูกดิฉันไม่รักเด็กนะค่ะ ไม่รักเด็กและ
รํ าคาญเด็กมากเลย แต่พอเรามีลกู ของเราเองและเราเลี 5ยงลูกเราเนี 5ยมีความรู้ สึกว่าเราอยากให้ ลกู ของ
คนอืนทังประเทศได้
5
มีโอกาสอย่างทีลูกเรามีมนั เกิดความรู้ สึกสงสารและความรักเด็กนันมั
5 นเกิดขึ 5นมาเอง
เพราะฉะนันสิ
5 งทีกระทรวงจะต้ องทําดิฉนั ก็ภมู ิใจว่าดิฉนั เป็ นปลัดกระทรวงหญิงทีอยู่ไนกระทรวงทีดูแลเรื อง
สตรี และครอบครัวดูแลเรื องเด็กและเยาวชนเพราะฉะนันต้
5 องใส่ใจในเรื องนี 5มากทีเดียวเพราะถือว่าคนกลุ่ม
นี 5ต้ องเติบโตขึ 5นมาทดแทนเราแล้ วถ้ าดิฉันตายไปแล้ วเด็กพวกนี 5ต้ องเติบโตขึ 5นมาแทนเราถ้ าหากว่ามีสือดีๆ

ให้ เ ค้ ามี ความเข้ าใจและเค้ าเข้ าถึ ง ได้ อย่างง่ ายดายด้ วยปลายนิ ว5 ของเขาเองเค้ าก็ จ ะเติบโตขึน5 มาเป็ น
สรรพยากรทีสําคัญของประเทศชาติได้ อย่างดีในอนาคตเค้ าบอกว่าจะทํานายอนาคตของประเทศได้ ต้องไป
ดูเด็กอายุ 15 ในปั จจุบนั หรื อว่าเด็กอายุ 15 ในปั จจุบนั ของประเทศไหนเป็ นอย่างไรอนาคตของประเทศชาติ
จะเป็ นอย่างนันและเราลองทายดู
5
ซิว่าอนาคตของเด็กอายุ 15 ในปั จจุบนั ของเราหรื อกิจกรรมของเด็กอายุ
15 ของเรามี อะไรบ้ างค่ะและส่วนที ดีๆ สื อไม่ค่อยนํ าเสนอสื อ จะนํ าเสนอเรื องเด็กแว๊ นเด็กสะก๊ อยจะไป
นําเสนอในเรื องของยกพวกตีกนั แข่งรถ ซิงหรื อไม่ก็รุมโทรมหญิงขมขืน เพือนชวนกันมาขมขืนเพือนทีเป็ น
แฟนกัน 2 อาทิตย์อย่างนันเป็
5 นต้ น คือสือจะเสนอพวกนี 5เราก็จะมองว่าโกรธประเทศชาติมากเลยทีเจอเด็ก
อายุ 15 ของเราในปั จจุบนั ประมาณอีก 10 เค้ าก็จะอายุ 25 เค้ าก็จะเป็ นผู้ใหญ่ก็จะเป็ นกํ าลังทีสําคัญของ
ประเทศชาติ เพราะฉะนันสร้
5 างเค้ าก็ต้องสร้ างด้ วยตัวและหัวใจเพื อให้ เค้ าเติบโตขึ 5นมามีอนาคตทีดีแล้ ว
เวลาทีเราตายเราจะนอนตายตาหลับเพราะว่าเรามีตวั แทนทีดีอยู่ในประเทศชาติมาช่วยกันบริ หารช่วยกัน
ทํางานตังแต่
5 ท้องถิ นจนถึงระดับชาติได้ ดิฉันต้ องขอกราบขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลและยูนิเชฟเป็ น
อย่างยิง ขอบคุณมากค่ะ

