ฉบับที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผรุสวาท

“องค์ความรูท้ จ่ ี ะทำ�ให้เด็กเกิดการเรียนทีร่ แ้ ู จ้ง คือ เน้นการปฏิบตั ิ
เยาวชนทุกคนมีอนาคต มีความฝัน มีความคิดของตนเอง ถ้าพวกเขารูจ้ กั
ค้นหาตนเอง รูจ้ กั อนาคตข้างหน้า และเตรียมตัวตัง้ แต่วนั นี้ พวกเขาจะ
ก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จบนเวทีโลกในอนาคตได้...
“เราเชือ่ ว่าเด็กไทยไม่แพ้คนอืน่ เราเชือ่ ในศักยภาพเด็กไทย เรา
ต้องการเห็นความเท่าเทียมกันทางการศึกษาและทุกด้าน...

“รัฐบาลเองมุง่ มัน่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแลประชาชน
ตลอดช่วงชีวติ ตัง้ แต่ในครรภ์มารดา โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พยายามยกระดับการศึกษา ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และ
ทักษะทีจ่ �ำ เป็น ให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางและลดความเหลือ่ มลำ�ท้ าง
การศึกษาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้กา้ วทัน
กับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงในหลายด้าน เราต้องเร่งเตรียมเยาวชนให้มี
ความพร้อมต่อสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ...
“เพราะเยาวชนเป็นความหวังของประเทศ ทีร่ ฐั บาลพร้อมจะ
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งในอนาคตให้กบั สังคมไทย.”

(เรียบเรียงจากคำ�บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมตัวเยาวชนไทย แข่งขันได้ในเวทีโลก”
ในโครงการ “This’s My Future 2013 :
9 สุดยอดคลังสมองประเทศไทย ปัน้ เด็กไทยไปเวทีโลก”
ของมูลนิธิไทยคม ณ Voice SPACE สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Voice TV)

บทบรรณาธิการ | สถาบันเยาวชนเพื่อไทย
“เยาวชน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของสังคมไทยในปัจจุบัน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนเป็นสำ�คัญ เนื่องจาก
ปัจจุบัน ประชากรจำ�นวน 1 ใน 3 ของประเทศคือเยาวชน ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงเน้นที่จะสร้างเยาวชน ให้เข้มแข็ง และสามารถเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในวันข้างหน้า เพราะโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ทุกวันนี้ จะเป็นโลกของพวกเขาอย่างเต็มตัวในวันข้างหน้า
ครัง้ ทีพ่ รรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มคี วามคิดริเริม่ จัดตัง้ สภาเยาวชนปี 2000 ขึน้ เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น
ต่อสังคมทีเ่ ขาอยูไ่ ด้อย่างหลากหลาย  แต่เนือ่ งจากในระยะหลังความขัดแย้งทางการเมืองมีมาก        พืน้ ทีส่ าธารณะเหล่านีจ้ งึ ถูกลดทอนความสำ�คัญลงและหายไปในทีส่ ดุ
การถือกำ�เนิดของ “สถาบันเยาวชนเพื่อไทย” เมื่อ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการแถลงของเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ร่วมกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
สะท้อนการสืบสานแนวคิดและการให้ความสำ�คัญแก่เยาวชน เพื่อเตรียมพวกเขาให้ก้าวสู่โลกสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ
สือ่ สร้างสานฯ ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอรายละเอียด “สถาบันเยาวชนเพือ่ ไทย” รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายใต้โครงการดังกล่าว รวมถึงทำ�ความรูจ้ กั
กับผู้บริหารโครงการ คือ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ในฐานะผู้อำ�นวยการสถาบันเยาวชนเพื่อไทย หวังว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อสร้างสานฯ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งจะเป็นกำ�ลังหลักของสังคมไทยต่อไป.

การแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันเยาวชนเพือไทย
วันที่ 24 ต.ค. 2556 ณ ห้องสมุดทักษิณ ชินวัตร พรรคเพือ่ ไทย

เลขาธิ ก ารพรรคเพื่ อ ไทยกล่ า ว
เปิ ด ตั ว สถาบั น เยาวชนเพื่ อ ไทย

ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเยาวชนเพือ่ ไทย
แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ เยาวชน

ส.ส. รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยร่วมให้กำ�ลังใจ

ผู้ จั ด การสถาบั น
เยาวชนเพื่ อ ไทย
และทีม งานชี้ แจง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
การดำ � เนิ น งาน
ข อ ง ส ถ า บั น

สถาบันเยาวชนเพือไทยคืออะไร?
พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่ง
เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตและเป็นพลังสำ�คัญที่ควรได้รับ
การส่งเสริมให้มีพื้นที่แสดงออกถึงพลังความสร้างสรรค์เพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิธีคิดและมุมมองตามยุคสมัย
ของตนเองจึงได้จัดตั้ง “สถาบันเยาวชนเพื่อไทย” ขึ้น เพื่อ
ทำ�ให้เกิดพืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และ
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
ที่สนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนตั้งแต่อายุ 15-28 ปี
ทัว่ ประเทศโดยจะดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
พรรคที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยสถาบันเยาวชนเพื่อไทยจะ
เป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มต่อระหว่างเยาวชนกับพรรคเพือ่ ไทย
รวมถึ ง ช่ ว ยให้ เ ยาวชนค้ น พบศั ก ยภาพของตนเองและ
ร่วมพัฒนาศักยภาพนั้นเพื่อประโยชน์ของสังคม

โครงสร้างสถาบันเยาวชนเพือไทย

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนจะได้อะไร?
วัตถุประสงค์

1. เยาวชนได้รบั โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านต่างๆ ตามทีเ่ ยาวชนสนใจ
2. เยาวชนมีพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเยาวชนที่มีพื้นฐาน
ที่มาแตกต่างหลากหลาย ทำ�ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติในวงกว้าง
3. เยาวชนได้ศึกษาการบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเรียนรู้
ร่วมกับผู้บริหารประเทศ เช่น รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ และผู้แทนประชาชน
4. เยาวชนมีพ ื ้ น ทีแ่ ลกเปลีย่ นความรูจ้ ากผู้ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ โดย
ความรูท้ เ่ ี ยาวชนได้จะมีความหลากหลายซึง่ ไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่ความรูท้ างการเมือง
5. สถาบันเยาวชนเพื่อไทย สร้างช่องทางการมีสว่ นร่วมทีเ่ ยาวชนสามารถเสนอ
ความคิด นโยบายและความต้องการของเยาวชนทีส่ ร้างสรรค์สสู่ งั คม
6. เยาวชนทีผ่ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันเยาวชนฯ มีภาวะผู้นา กล้าคิด
กล้าทำ�  กล้านำ�  กล้าพูด สามารถเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสังคมในทางสร้างสรรค์

กิจกรรมภายใต้สถาบันเยาวชนเพือไทย

เยาวชนทัวไป

เวทีสาธารณะเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ กระตุ้น และจุด
ประกายให้เยาวชนมีแนวคิดใน
การค้นหาและเปลี่ยนแปลงตัว
เองผ่านการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
การบอกเล่าประสบการณ์ของ
บุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในชีวติ

ค่ายทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพให้เยาวชน
“กล้าคิด” อย่างมีกระบวนการ ผ่าน
การเรียนรู้ความคิดของตนเองและผู้อ่นื
สามารถทางานเป็นทีม รวมถึงมีทกั ษะใน
การคิดเพือ่ แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิน่
ได้อย่างสร้างสรรค์ นาไปใช้เพือ่ การพัฒนา
เยาวชนอายุ 15-18 ปี ท้องถิน่ และประเทศได้

เปิดโอกาสและช่องทาง
เยาวชนที่ มี ค วามคิ ด
ให้ เ ยาวชนสามารถเข้ า มาร่ ว ม
และวิสัยทัศน์อยากเห็ นท้ อ ง
เรี ย นรู ้ เพื ่ อ พั ฒ นาตนเองกั บ
ถิ่นของพวกเขาเปลี่ยนแปลง
พรรคเพือ่ ไทย เป็นระยะเวลา 2 เดือน
ไปในทางที่ดีขึ้น สามารถ
โดยเยาวชนจะได้ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ ง
น า เ ส น อ ค ว า ม คิ ด แ ล ะ
ภาวะผูน้ � ำ ประชาธิปไตยสร้างสรรค์
วิ สั ย ทั ศ น์ ผ่ า นทางคลิ ป สั้ น
ความเท่าทันสือ่ หลักการทำ�งาน
ความยาว 2 นาที 20 วินาที
การคิ ด และออกแบบนโยบาย
เยาวชนอายุ 15-23 ทัวประเทศ
หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ภาพ
กระบวนการมีสว่ นร่วม ฝึกทักษะ
วาด การ์ตูน บทความ
เยาวชนอายุ 18-28 อุดมศึกษา การคิด การทางานเป็นทีม และฝึก
เป็นต้น โดยคัดเลือกเยาวชนจานวนหนึ่งมาเข้าค่าย เพื่อต่อยอด
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจน
วิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ พัฒนาเป็นนโยบายที่คนรุ่นใหม่คาดหวัง
เรียนรู้จากผู้แทนประชาชนและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ
และนาเสนอต่อพรรคเพื่อไทย

สถาบันเยาวชนเพือไทย เพือ่ อนาคตของ คนรุน
่ ใหม่...
บทสัมภาษณ์ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเยาวชนเพือ่ ไทย โดยสำ�นักเลขาธิการพรรคเพือ่ ไทย

แนวคิดการก่อตั้งสถาบันเยาวชนเพื่อไทยคืออะไร
ความจริงสถาบันเยาวชนเพื่อไทยนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน
โดยสถาบันนีไ้ ม่ได้เป็นสถาบันทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มาใหม่ แต่เป็นสถาบันทีม่ รี ากฐานมาจาก
สภาเยาวชนเดิม ซึ่งเป็นเวทีสร้างกิจกรรมที่เราดำ�เนินการร่วมกับเยาวชน
มาโดยตลอดในสมัยตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย จะเห็นได้วา่ ไม่วา่ เราจะผ่าน
สถานการณ์ทางการเมืองในรูปแบบใดมาก็แล้วแต่หรือเปลีย่ นแปลงชือ่ พรรคมา
หลายครัง้ แต่เราก็ยงั คงให้ความสำ�คัญกับเยาวชนอยู่ โดยปรัชญาเดิมของการทำ�งาน
ร่วมกับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์กย็ งั ไม่เคยเปลีย่ นแปลง เราเชือ่ ว่ากลุม่ เยาวชน
และช่วงวัยเริม่ ต้นของการทำ�งาน เป็นกลุม่ คนสำ�คัญในการขับเคลือ่ นประเทศ
เรามองว่า กลุม่ คนกลุม่ นีย้ งั ไม่คอ่ ยได้มโี อกาสทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น แสดง
ศักยภาพ ช่วยผลักดันกิจกรรม หรือนโยบายทีส่ �ำ คัญของประเทศเท่าไรนัก ทัง้
ทีเ่ ป็นกลุม่ คนทีม่ ศี กั ยภาพ มีพลังทางความคิด และอยากเห็นประเทศก้าวเดิน
ไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม...
“เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้คนกลุม่ นี้ เราจึงอยากเห็นโครงการในลักษณะ
ดังกล่าวดำ�เนินต่อไป โดยสถาบันนีจ้ ะสร้างกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่กจิ กรรม
ทางการเมือง เวทีนจ้ ี ะเป็นเวทีทเ่ ี ยาวชนสามารถปลดปล่อยพลังสมอง ปลดปล่อย
ศักยภาพทีพ่ วกเขามีอยู่ โดยพรรคเพือ่ ไทยจะมีหน้าทีส่ านต่อเพือ่ ทำ�ให้พลัง
และศักยภาพนีถ้ กู นำ�ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ วันนีเ้ ราจึงคิดว่าเราพร้อมแล้ว
ที่จะประกาศการทำ�งานของสถาบันอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า
สถาบันเยาวชนพรรคเพื่อไทย โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนอายุ
15-28 ปี จากทั่วประเทศ...
เยาวชนทีเ่ ข้ามาร่วมโครงการมีแรงบันดาลใจอะไรในการเข้ามาร่วม
“เราเชื่อว่าเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับความเป็นไปของ
ประเทศชาติ แต่มไี ม่กช่ี อ่ งทางทีพ่ วกเขาจะได้เข้ามามีสว่ นร่วม เข้ามาแสดง
ความคิดเห็น และเข้ามาแสดงศักยภาพของพวกเขา สถาบันฯ จะ
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเวทีให้เยาวชนได้มสี ว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็นรวมถึง
ร่วมคิดร่วมแก้ปญั หา นอกจากนีส้ ถาบันฯก็ยงั จะเปิดเวทีให้เยาวชนได้
แสดงความสามารถ ซึง่ เราต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่าการทำ�งานเพือ่
สังคมเพือ่ ประเทศชาติไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นการทำ�งานผ่านการเมือง
เพียงอย่างเดียว เราสามารถสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดย
ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ดนตรี กีฬา ศิลปะ
เป็นต้น ซึง่ เราต้องมองมุมนีใ้ ห้กว้างมากขึน้ การทีเ่ ราเปิด
กว้างและเสนอโครงการทีห่ ลากหลายอย่างนี้ ทำ�ให้เยาวชนที่
อยากพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ความสนใจ สิง่ ทีท่ า้ ทาย
สำ�หรับสถาบันเยาวชนเพือ่ ไทยก็คอื ต้องทำ�ให้เยาวชน
ค้นพบศักยภาพของตนเอง เมือ่ เขาค้นพบและเชือ่ มัน่
ในตนเองเขาก็จะมีจติ ใจสาธารณะอยากสร้างประโยชน์
ให้กบั ส่วนรวมและประเทศชาติ...
“ส่วนในด้านการเมืองนัน้ ก็อาจมีเยาวชนบาง
กลุ่มที่มีความสนใจในด้านงานบริหารและงานนิตบิ ญ
ั ญัติ
โดยเฉพาะเช่น แนวทางการบริหารประเทศ การดำ�เนิน
งานของแต่ละกระทรวง การผลักดันนโยบายของพรรคไปสู่
การปฎิบตั ิ การนำ�เสนอกฎหมายเป็นต้น เราก็จะส่งเสริมให้เกิด
โอกาสการเรียนรูแ้ ละแบ่งปันประสบการณ์ในด้านนีเ้ ช่นกัน...
ทำ�ไมพรรคเพือ่ ไทยจึงให้ความสำ�คัญของเยาวชน
“เราอยากให้สงั คมเห็นความสำ�คัญของเยาวชนซึง่ มีมากถึง 1
ใน  3  ของประเทศ  เรามีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรปู การศึกษาของเยาวชน
มากมาย แต่เรายังต้องปฏิรูปความคิดของผู้ใหญ่ด้วย ว่าต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของเยาวชนมากขึน้ เพราะต้องระลึกไว้เสมอว่าโลกไม่ได้มแี ต่ผใ้ ู หญ่
เท่านั้นแต่กลับเต็มไปด้วยความคิดที่หลากหลายของเยาวชนเป็นเสียงของ
อนาคตซึง่ บางทีความคิดเห็นซึง่ เป็นการมองแบบผูใ้ หญ่เพียงด้านเดียวอาจไม่
ครอบคลุมถึงการแก้ปญั หาอย่างเข้าใจและเข้าถึง เพราะฉะนัน้ สถาบันฯ นีก้ จ็ ะ
เป็นเวทีเพือ่ ดึงศักยภาพในตัวเยาวชนออกมาพัฒนาประเทศ แต่กอ่ นจะมีเพียง ผูใ้ หญ่
คิดผูใ้ หญ่ท�ำ จากวันนีเ้ ราอยากเห็น เด็กและผูใ้ หญ่ ร่วมกันคิดและร่วมกันทำ�...
กิจกรรมเริ่มแรกสำ�หรับสถาบันเยาวชนเพื่อไทย มีอะไรบ้าง
“เราเปิดตัวสถาบันเยาวชนเพือ่ ไทยด้วยกิจกรรมเริม่ แรกทีห่ ลากหลาย
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม “Share to Change” โดยเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมนีจ้ ะ
สนใจว่าอนาคตของพวกเขาจะไปทางไหน มีแนวทางการศึกษาต่ออย่างไร แนวทาง
การประกอบอาชีพด้านไหนจึงจะเหมาะกับพวกเขา ซึง่ เราจะสร้างให้เยาวชนกลุม่
นีเ้ กิดแรงบันดาลใจจากผูใ้ หญ่หรือผูม้ ปี ระสบการณ์ในด้านต่างๆ มาแสดงความ
คิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ให้กบั เยาวชนฟัง อีกทัง้ ยังจะทำ�ให้เยาวชนค้น
พบแนวทางการดำ�เนินชีวติ ของตนเองอีกด้วย นอกจากนัน้ เรายังเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นด้วยว่า อยากฟังประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒหิ รือ
ของเพือ่ นๆในวัยเดียวกันในด้านไหน โดยเราวางแผนว่าจะเปิดตัวกิจกรรมนีใ้ นเดือน
มกราคม 2557...
“สำ�หรับกิจกรรม ‘เยาวชนนักคิด’ นัน้ เป็นกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจาก
กิจกรรม ‘Share to Change’ โดยเมือ่ เยาวชนได้รบั ฟังประสบการณ์ตา่ งๆ ใน
กิจกรรม Share to Change แล้ว เราก็จะสานต่อจากความคิดนัน้ ๆ เพือ่ มาสู่
การปฏิบตั ิ โดยจะมีลกั ษณะเป็นค่ายกิจกรรม โดยเยาวชนจะคิดกระบวนการ
จากความคิดนัน้ ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ รวมถึงการทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ ื ...
“จากนั้นเราก็จะก้าวไปสู่กิจกรรมที่กว้างขึ้นได้แก่ กิจกรรม
‘My City 2020’ โดยเราจะนำ�เยาวชนจากหลายๆ ส่วน หลายๆ จังหวัด
โดยให้เสนอความคิด วิสัยทัศน์ ผ่านทางคลิปสั้นๆ โดยเราจะคัดเลือก
เยาวชนจำ�นวนหนึ่งมาเข้าค่าย นำ�ไปสู่การระดมความคิดซึ่งจะพัฒนาเป็น
นโยบายที่คนรุ่นใหม่อยากได้ต่อไป...
“อีกหนึง่ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ กิจกรรม “เพือ่ ไทย New Gen”
ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พฒ
ั นาตนเองร่วมกับพรรคเพือ่ ไทย
โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ประชาธิปไตย
เชิงสร้างสรรค์ การรูเ้ ท่าทันสือ่ หลักการทำ�งาน และการคิดออกแบบ
นโยบาย รวมถึงการฝึกปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เป็นต้น...
ในภาพรวม มองว่าสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ยาวชนได้จากโครงการนีค้ อื อะไร
“สิ่งสำ�คัญที่สุดที่เยาวชนจะได้รับคือการค้นพบตัว
เอง มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ค้นพบศักยภาพของตนเอง จาก
นั้นจึงเป็นการนำ�ศักยภาพที่ค้นพบนั้นมาพัฒนา อีกทัง้ ยัง
ช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปันเพื่อสังคมด้วย.
โครงการนีส้ อดคล้องกับแนวปรัชญาของพรรคเพือ่ ไทย ซึง่ เป็น
พรรคสมัยใหม่ เปิดรับแนวคิดใหม่ๆ ของเยาวชนหรือไม่
“สำ�หรับพรรคเพือ่ ไทยแล้ว เราได้เดินมาในแนวปรัชญา
นีต้ ลอด โดยเราได้เน้นการมีสว่ นร่วม ให้ความสำ�คัญกับ
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ของคนทุกกลุม่ ทุกวัย โดยเรามี
ความเชื่อที่ว่าเยาวชนทุกคนมีความสามารถมีศักยภาพ
ซึง่ ถ้าเราสามารถดึงศักยภาพอันนีอ้ อกมาได้ โดยพรรคเพือ่ ไทย
จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นกลไกในการดึงศักยภาพอันนีอ้ อกมา...

“เราจะส่ ง เสริ ม เยาวชนเพราะเขาเหล่ า นั้ น จะ
เป็ น เรี ย วแรงสำ � คั ญ ในการผลั ก ดั น พั ฒ นาประเทศ
และความคิดเห็นต่างๆ ของเยาวชนเหล่านี้ เป็นสิ่งที่
พรรคเพื่อไทยให้ความสำ�คัญและพร้อมรับฟัง เพื่อนำ�
ไปปรับเป็นนโยบายในลำ�ดับต่อไป.”

