โครงการต้นทุนชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในทศวรรษหน้ า
ปี 2554 งานวิ จยั ที่มีความสาคัญ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
โดย : ดร. สุรยิ เดว ทรีปาตี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ส่วนที่ 1: Brief Description (1 paragraph)
โครงการต้ นทุ นชี วิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในทศวรรษหน้ า “ต้ นทุ นชี วิตนั ้น
เปรียบเสมือนวิ ถีชีวิตตามขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรมของครอบครัวและสังคมไทยที ด่ ีงาม ที ท่ าให้
เด็กได้รบั การเลี้ยงดูเจริ ญเติ บโต มีความเข้มแข็งด้านจิ ตใจ สังคม สติ ปัญญา และสามารถดารงชี พ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีทกั ษะชีวิตและจิ ตสานึ กทีด่ ีต่อทัง้ ตนเองและผูอ้ ืน่ ” ีตเีป รท ดเสิาุส( 2551)
การพัฒนาแบบประเมินการสร้างเสริมต้นทุนชีวติ ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง ปี 52 มา รป คเาะห์
างแผนีตดธศาีุเ์ท้านรท็กและรีา ชน ไท้ดงั ้ รท็กิ ( ชว ง 3ฐม ีั รท็ก ีั รเสีน ีั เตวน ยวงชตมชนไท้ท้ ี)
ุนรวง และยังสามารถกาหนดยุทธศาสตร์ หลักในแต่ละช่วงวัยเพื่อการขับเคลื่อนแผนต่อไปได้ดว้ ย

ิ เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในทศวรรษหน ้า |
โครงการต ้นทุนชีวต

1. แรกเกิด -6 ปี เด็กปฐมวัย เป็ นช่วงวัยเด็กเล็กที่มพี ่อแม่ ครอบครัว และศูนย์เด็กปฐมวัยเป็ น
ผูด้ ูแลเลีย้ งดูเอาใจใส่ วัยนี้จงึ มีสถาบันครอบครัวและศูนย์เด็กปฐมวัยเป็ นหัวใจหลัก ต้นทุนชีวติ ปฐมวัยวัด(
)ปูิสมั พันธ์พ่อแม่กบั ลูก
2. อายุ - ปี 615 ปี วัยเรียน เป็ นช่วงวัยที่เด็กเปลี่ยนจากการอยู่ใกล้ชดิ กับครอบครัว เข้าสู่ระบบ
การศึกษาในโรงเรียน มีครู มีเพื่อนเพิม่ มากขึน้ เด็กในวัยนี้มสี ถาบันการศึกษาและครอบครัวเป็นหัวใจหลัก
3. อายุ - ปี 1552 ปี วัยเยาวชน เด็กจะเริม่ ห่างจากครอบครัวและติดเพื่อนมากขึน้ เด็กในช่วงวัยนี้
จะมีกลุ่มเพื่อนและชุมชนซึง่ รวมทัง้ สื่อทุกรูปแบบเป็นหัวใจหลัก
ทาให้สามารถติดตามการพัฒนาและเฝ้าระวังด้านปจั จัยสร้างทีเ่ ป็ นรูปธรรมในเด็กและเยาวชนเพื่อ
น ามาวางแผนการพัฒ นาได้ ท งั ้ ในป จั จุ บ ัน และแนวโน้ ม ในอนาคต ซึ่ง เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ก ารทางานได้อ ย่างชัด เจนยิง่ ขึ้น จนเป็ นที่ประจักษ์ทงั ้ ในและต่ างประเทศ ของกระบวนการ
ดังกล่าว อาทิ เช่น พืน้ ทีก่ ารทางานกลไกฐานชุมชนกระจายตามภูมภิ าคต่างๆ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ .
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กร .ปปส
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม และยังเป็นงานทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่และตีพมิ พ์ตลอดระยะเวลา ตัง้ แต่
ปี 2551 – 2554 ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทัง้ คณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทีม่ ี
ฯพณฯนายกรัฐ มนตรี เป็ นประธานได้มมี ติจ ดั ตัง้ คณะอนุ กรรมการสร้างเสริมต้น ทุนชีว ิต ขึ้นมา เพื่อ น า
กระบวนการนี้เข้าสู่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติใน ปี พ .ศ.2555-2559 รวมทัง้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าว สู่หน่วยงานองค์กรทีท่ างานด้านเด็กและเยาวชนทัง้ ประเทศ
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ส่วนที่ 5: Notable Successes in 2011/Vital Statisticโดยอาจเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในปีท่ี(
ผ่านมา ในกรณีทม่ี ี ผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ )/Main Improvement/Modification (1-2 paragraph)
โครงการกิจกรรมเด่นๆ ของสถาบัน/
1. “ต้นแบบ” ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง )ครอบครัวของเด็ก (

และชุมชนพืน้ ทีโ่ ดยนา“ต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย”( Life Assets และ )“หลักการพุทธิปญั ญาเชิงบวก”
(Positive Cognitive Intelligenceมาพัฒนา และเป็ นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ และการจัดการใน )
)ปฐมวัย( .หน่วยงาน อปท
2. ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรูด้ า้ นสื่อสร้างสรรค์ และเยาวชนในระดับประเทศ
3. ศูนย์สาธิตการพัฒนาและการถ่า ยทอดองค์ความรูบ
้ นความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ นศูนย์
สองวัย คือวัยเด็ก วัยสูงอายุ และมีคลินิกให้คาปรึกษาเรือ่ งเด็กปฐมวัย และศูนย์แลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องพ่อแม่
ครอบครัว ในรูป แบบของหมู่บ้า นสาธิต ตามลัก ษณะสภาพแวดล้อ มทางวัฒ นธรรมและกายภาพ โดย

ดาเนินการในบริเวณพื้นที่ส่วนรอบอาคารสถาบัน และเชื่อมโยงกับ อาคารเดิม คืออาคารปญั ญาวัฒนา 5
และอาคารสิกขาวัฒนา
4. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาการมนุ ษ ย์ ที่บูรณาการทัง้ ศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
ทีป่ ูิบตั งิ านด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว
5. สัมมนา เวทีสาธารณะ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัง้ แต่ ระดับท้องถิ่น ชุมชน และระดับประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูท้ ป่ี ูิบตั งิ านด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ส่วนที่ 3: Future Direction ( 1paragraph)
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในกากับของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็ นสถาบัน
ชัน้ นาระดับชาติ เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ของสถาบันและประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้
ั ญาในฐานะความเป็ นต้นแบบ การพัฒนาเด็กและ
1) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นองค์กรนาทางปญ
เยาวชนไทย
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนางานวิจยั ชุมชนด้านเด็ก เยาวชน
ครอบครัว ทีเ่ ชื่อมโยงหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
4) มหาวิท ยาลัย มหิด ล เป็ น ศู น ย์ก ลางของการจัด การความรู้ งานด้า นเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว แก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกส่วน (Mahidol University Social Responsibility) ผ่านรูปแบบต่างๆ
ทัง้ กับชุมชน ท้องถิน่ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่ วยงานต่างประเทศ เช่น UNICEF, WHO เป็ น
ต้น

ิ เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยในทศวรรษหน ้า |
โครงการต ้นทุนชีวต

2) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นองค์กรนาสาธิตการพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยรุ่น ครอบครัว และสื่อ
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