


บทที ่ 1

มาเป็นพลเมืองดีกันเถอะ



คำว่า “พลเมือง” เป็นคำที่พวกเราได้ยินกันมานาน แต่ความหมายจริง ๆ   

คืออะไร และพลเมืองมีหน้าที่อะไรบ้าง ลองมาศึกษาไปพร้อม ๆ กันนะ

สงสัยจัง
ใครบ้างที่เราเรียกว่าเป็น

พลเมือง

	 หรือถ้าแปลอีกความหมาย “พลเมือง” คือบุคคลที่มีสัญชาติตามกฎหมายของประเทศ 

นั้น ๆ ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีสิทธ ิ เสรีภาพ และหน้าที่ภายใต้กฎหมายอีกด้วย 

	 พลเมืองที่ดีคือ บุคคลที่มีจิตสำนึกดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ดังนั้นพลเมืองที่ดีจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศนั่นเอง

	 คำวา่ “พลเมอืง” ในภาษาองักฤษคอื “citizen” มาจากภาษาละตนิวา่ “civitas”  
หมายถงึ คนทีร่วมกลุม่กนัอยูใ่นเมอืงหรอืในชมุชน เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกบัความเตบิโต 
ของเมืองและการถือกำเนิดของรัฐชาต ิ
 ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่ “พลเมอืง (citizen)” คอื คนทีอ่าศยัอยูใ่นรฐั โดยทำหนา้ที ่
เป็น “กำลังสำคัญ” ของรัฐนั้นในด้านต่าง ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย: คำว่า พลเมือง ในภาษาอังกฤษ

“พลเมือง” มาจากคำสองคำ ได้แก่

พล
(กำลัง) 

เมือง กำลัง
ของเมือง
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	 ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองคือ ผู้ที่ไม่มีสัญชาติของประเทศนั้น  ๆ หรือเป็น  

ผู้ไร้สัญชาติ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างจากพลเมือง อีกทั้งมีสิทธิ์ 

ไมเ่ทา่เทยีมกบัพลเมอืง เชน่ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ นกัธรุกจิชาวตา่งชาต ิ

ที่มาเป็นครั้งคราว คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศ เป็นต้น

“ราษฎร (subject)” คือ คนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยู่ในรัฐ 

“พลเมือง”  จึงหมายถึงผู้ที่มี  “จิตสำนึก”  ในสิทธิหน้าที่ของตนเอง  
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม  
และประเทศชาติ

“ประชาชน (people)” คอื คนของประเทศ เปน็บคุคล 
ที่ถือสัญชาติ และได้รับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองตาม 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ใครบ้าง...ที่ไม่ใช่พลเมือง

คำว่าพลเมืองแตกต่างจากคำว่าประชาชน
และราษฎรอย่างไร 
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หมายถึง ตำแหน่งของแต่ละบุคคลเมื่ออยู่ใน 

สังคมหรือในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยมีไว้เพื่อ 

สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมนั้น  ๆ แต่ละ 

บุคคลอาจมีหลายสถานภาพได้

•  สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด เช่น ลูก  

เพศชาย อาย ุ 18 ปี เป็นต้น

• สถานภาพทางสังคม เช่น ทหาร นักธุรกิจ  

นักเรียน เป็นต้น

หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ี 

ให้สอดคล้องกับสถานภาพของบุคคล  

ในแต่ละสถานการณ์

สถานภาพ บทบาท สิทธ ิ  
เสรีภาพ และหน้าที่คืออะไร

“สถานภาพ”
(status)

“บทบาท” 
(role)
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คือ อำนาจหรือผลประโยชน์อันชอบธรรมซึ่งได้รับการคุ้มครองและรับรอง 

ตามกฎหมายของแตล่ะบคุคล และจะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ เชน่ ณเดชน ์

มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่ออาย ุ 18 ปี ญาญ่ามีสิทธิ์ในการซื้อขายที่ดิน เป็นต้น

“สิทธิ” (right)

คือ ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ตามที่ตนปรารถนา  

แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และอยู่ภายใต้กฎหมาย  

เช่น ปกรณ์ร่วมแข่งขันโต้วาทีที่โรงเรียน เบลล่าไปอบรม 

วิชาชีพประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้น

“เสรีภาพ”  
(freedom)

คือ ความรับผิดชอบท่ีแต่ละบุคคลต้องปฏิบัติ เช่น หน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีต้อง 

เลี้ยงดูลูก ชายไทยต้องเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น

“หน้าที่”
(authority)
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หมายถึง พลเมืองผู้สามารถปฏิบัติ “กิจที่ต้องทำ” และ
“กิจที่ควรทำ” ได้อย่างสมบูรณ ์ โดยประพฤติตนตาม  
หลักกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  
ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม เพื่อเสริมสร้างความ 
เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

เคารพกฎหมาย 
ของประเทศ

มีเหตุผล ใจกว้าง และ 
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ของผู้อื่นได้เสมอ

เคารพสิทธิและเสรีภาพ 
ของผู้อื่น

มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ทางการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น

มีความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาต ิ

และสังคมโลก

มีความกระตือรือร้น 
ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ของชุมชน ประเทศชาต ิ  
และสังคมโลก  

หรือองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู ่

พลเมืองดีมีคุณลักษณะดังนี้

พลเมืองที่ดีหมายถึงอะไร
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ทำไมเราต้องเป็นพลเมืองดี
	 การที่เราทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีนั้น จะสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประเทศชาติและตัวเราเอง  

หากประเทศใดมีคนส่วนใหญ่เป็นพลเมืองที่ด ี ประเทศนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมั่นคง

1.ด้านการเมือง
การปกครอง
เพราะพลเมืองดีจะใช้สิทธิ์และ 

หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่   

ตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญ 

บัญญัติไว้ โดยมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง เช่น ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  

เพื่อให้ประเทศคงไว้ซึ่งระบอบ 

การปกครองนั้น  ๆ และทำให้ 

ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า

3.ด้านเศรษฐกิจ
เพราะพลเมืองดีจะประกอบอาชีพสุจริต และใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ตนเอง  

มีฐานะมั่นคง และทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง พลเมืองบางคนอาจนำทรัพย์บางส่วนไปบริจาคช่วยเหลือ  

ผู้ยากไร ้ หรือตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น

2.ด้านสังคม
เพราะพลเมืองดีจะไม่ก่อความ 

วุ่นวายหรือสร้างความเดือดร้อน 

แก่ผู้ อื่ น  เพื่ อรักษาความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข 

แก่สังคม นอกจากนี้พลเมืองดี 

จะตักเตือนและปฏิบัติตนให้เป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่บุคคลบางส่วน 

ที่ยังหลงผิดประพฤติไม่ดีอยู่

พลเมืองที่ดีสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติดังนี ้
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เยาวชน
จะร่วมเป็นพลเมืองดีด้วยได้ไหม

	 เยาวชนคอืกำลงัสำคญัและเปน็อนาคตของชาต ิ และ 

การที่ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ไกลก็ต้องอาศัยเยาวชน 

ที่ปฏิบัติตนตามหลัก “หน้าที่พลเมือง” เพื่อสร้างสรรค์ความ 

เจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติสืบไป

มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว  

ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อน

มีจิตสำนึกดี กระทำความด ี  

มีความละอายต่อการทำชั่ว

มีระเบียบวินัย

รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง

มีความสามัคคี

ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่น

มีความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่คดโกงใคร

เยาวชนพลเมืองดีมีลักษณะดังนี ้

1

3

5

2

4
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1
3

2
4

หลักปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

การปฏิบัติตนในครอบครัว
 แสดงความเคารพรักและเชื่อฟังคำสอน 

ของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัว เช่น  

สวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียน เป็นต้น

 ช่วยงานพ่อแม่เท่าที่ทำได ้ เช่น กวาดบ้าน

และล้างจาน เป็นต้น

 ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย เช่น ซื้อของเล่น 

เยอะเกินไป เป็นต้น

 มีความสามัคคีต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง

การปฏิบัติตนในชุมชน
 ร่วมรักษาสุขลักษณะที่ดีของชุมชน เช่น  

รักษาความสะอาดในชุมชน และกำจัดน้ำขัง 

ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น

 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น  

ไม่พ่นสีสเปรย์ตามกำแพง และดูแลรักษา 

ต้นไม้ข้างทาง เป็นต้น

 ร่วมทำกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรม 

เดินวิ่งกับคนในชุมชน เป็นต้น

การปฏิบัติตนในโรงเรียน
 ตั้งใจเรียน และประพฤติตนตามระเบียบ

ของโรงเรียน

 ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอน

ของครูอาจารย ์

 มีความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์

 มีความสามัคคีกับเพื่อน ๆ ไม่ทะเลาะกัน

 แนะนำเพื่อนไปในทางที่ถูก เช่น ชวนกันไป

ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เป็นต้น

บทบาทกับประเทศชาติ
 เข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหลักสูตร 12 ปี

 ปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนด

เช่น ข้ามถนนตรงทางม้าลาย เป็นต้น

 ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของชาต ิ เช่น การไหว ้  

และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในประเพณ ี

วันสงกรานต ์ เป็นต้น

 เข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง 

ราชการ เช่น ร่วมงานวันเด็ก เป็นต้น

 มีความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร 

 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย  

ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น10



	 เพลงหนา้ทีเ่ดก็ (เดก็เอย๋เดก็ด)ี 
เป็น เพลงที่ ใช้ เปิด ในช่วงวัน เด็ก 
เป็นประจำทุกปี  ซึ่ง เนื้อ เพลงได้  
กลา่วถงึหนา้ที ่ 10 ประการของเดก็ด ี 
เพลงนีป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งโดยคณุชอุม่  
ปัญจพรรค์ และประพันธ์ทำนอง 
โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
มารู้จักเพลง

“หน้าที่เด็ก”
(เด็กเอ๋ยเด็กดี)

เนื้อเพลง “หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)”

นับถือศาสนา

รักษาธรรมเนียมมั่น

เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

วาจานั้น
ต้องสุภาพอ่อนหวาน

ยึดมั่นกตัญญู

เป็นผู้รู้รักการงาน

ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น 
ไม่เกียจไม่คร้าน

รู้จักออมประหยัด 

ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา

ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา

 เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที ่ 10 อย่างด้วยกัน

เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

1 6

3 8

5 10

2 7

4 9
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บทที ่ 2

หน้าที่พลเมือง
แห่งประชาคมอาเซียน 



มารูจ้กัประชาคมอาเซยีนกนักอ่น 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)

หรือ อาเซียน (ASEAN)

	 หากเปรียบประชาคมอาเซียนเป็นเหมือนประเทศ จะพบว่ามีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ 

และวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 600 ล้านคน อีกทั้งยังมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันอีกด้วย  

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2558 อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม (ASEAN Community)  

อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นทุกด้าน

เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
อันได้แก่

เพื่อประสานความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง 

กัมพูชา

มาเลเซีย

บรูไน

เวียดนาม

ไทย

ลาว

พม่า

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย
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องคป์ระกอบของประชาคมอาเซยีน

คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุน  

แรงงาน  สินค้าและบริการ  

รวมถงึการจดัตัง้ใหอ้าเซยีนเปน็ 

ตลาดเดียวและมีฐานการผลิต 

ร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

แก่ภูมิภาคอาเซียนในการเจรจา 

ธุรกิจกับภูมิภาคอื่น ๆ  

คือ ความร่วมมือกันเพื่อยก  

ระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์  

เช่น การคุ้มครองและสวัสดิการ  

สังคม  การสร้างอัตลักษณ์  

แห่งอาเซียน และความยั่งยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

คือ  ความร่วมมือเพื่อสร้าง 

ความสงบสุขในภูมิภาคอาเซียน  

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเคารพ 

ความแตกต่างทางความคิด  

และให้อาเซียนสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีกับประชาคมโลก

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก

หรือ 3 ประชาคมย่อย ได้แก่

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

(ASEAN Economic

Community: AEC)

ประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคง

อาเซียน
(ASEAN

Political-Security

Community: APSC)

ประชาคม
สังคมและ
วัฒนธรรม
อาเซียน

(ASEAN

Socio-Cultural

Community: ASCC)

1 2 3
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พลเมืองอาเซียน

 พลเมืองอาเซียน  (ASEAN Citizen) 
คอื พลเมอืงของประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ ซึง่อยูภ่ายใตก้ฎกตกิาของประชาคม 
อาเซยีนและกฎบตัรอาเซยีน มสีทิธ ิ หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบตามกรอบขอ้กำหนด 

ของประชาคมอาเซียน

	 ดังนั้น พลเมืองของอาเซียนจึงหมายถึง บุคคลของประเทศสมาชิกที่มีสิทธิและหน้าที่ภายใต้ 

กฎกติการ่วมกันของประชาคมอาเซียน
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1 2

4

คณุลกัษณะของพลเมอืงอาเซยีน 

พลเมืองต้องมีความภาคภูมิใจในการเป็น 

พลเมืองของอาเซียน หากพลเมืองอาเซียน 

มีความภูมิใจในตนเองว่ามีเกียรติ มีคุณค่า 

ในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะทำให้ 

พลเมืองมีแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันพัฒนา 

อาเซียนให้ยั่งยืนต่อไป

พลเมืองต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาความรู้ ทำ 

ธุรกิจการค้าและติดต่อสื่อสารกันในประเทศ 

สมาชิกอาเซียน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีไปใน 

ทางที่ผิด เช่น สร้างความแตกแยกในกลุ่ม 

ประเทศสมาชิก เป็นต้น

พลเมืองต้องมีทักษะที่ ดี ในการสื่ อสาร 

หลากหลายภาษา เพราะประเทศสมาชิก 

ในอาเซียนนั้นมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย  

พลเมืองอาเซียนจึงต้องศึกษาภาษาต่าง  ๆ   

เพื่อติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเมอืงตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบั 

อาเซียน เช่น ความเป็นมาของประชาคม 

อาเซียน องค์ประกอบ 3 เสาหลักของอาเซียน  

กฎบัตรอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมอาเซียน 

กับประเทศต่าง ๆ เป็นต้น

	 การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากบุคคลใน 

ประเทศอาเซียนขาดความตระหนักในการร่วมมือเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวกัน  

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง รวมไปถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม  

	 แม้ว่าพลเมืองอาเซียนอาจมีความหลากหลายในทางสังคม  

ความเชือ่และวถิชีวีติ แตด่ว้ยแนวโนม้ในอนาคตทีต่อ้งอยูภ่ายใตก้ฎกตกิา 

เดียวกัน ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจึงได้มีการร่วมกันพิจารณา 

ลกัษณะประจำของพลเมอืงอาเซยีน ซึง่จะตอ้งสง่เสรมิและพฒันารว่มกนั 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง

คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนม ี 4 ประการ ดังนี้
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พลเมืองดี
ของประชาคมอาเซียน 

1. เน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี  
เพื่อรักษาความสงบและเสถียรภาพ
อันดีของอาเซียน ไม่ก่อความขัดแย้ง
กับผู้อื่น

2. ใหก้ารเคารพสทิธแิละหนา้ที ่
ของผู้อ่ืน ภายใต้สภาพแวดล้อม 
และการปกครองที่แตกต่างกัน 
ในแต่ละประเทศสมาชิก

3. ปรับตัวได้ดีในการย้ายสายงานอาชีพ 
หรือถิ่นฐาน ดังนั้นพลเมืองต้องมี 
ความเชี่ยวชาญในอาชีพที่หลากหลาย 
ด้าน ไม่จำกัดเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
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4. มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
ยินดีช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงร่วมกัน 
สร้างสันติสุขแก่ประชาคมอาเซียน

5. มจีติสำนกึในการรกัษาทรพัยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ  
วัฒนธรรมในภูมิภาค มุ่งสนับสนุน  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ในภูมิภาค 

6. มีความสามัคคีและมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือ 
กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค  
ด้วยความซื่อสัตย ์ โปร่งใส และไม่ปิดกั้น
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7. หมั่นศึกษา
หาความรู ้ และ
พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ

8. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน  
เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยพลเมือง 
อาเซียนจะส่งผลกระทบต่อ 
ส่วนรวมในประชาคมอาเซียนเสมอ

9. เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางสังคม  
ทั้งในด้านประเพณ ี ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ  
โดยเคารพความแตกต่างซึ่งกันและกัน เพื่อให ้
ประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน (มีเอกภาพ 
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 
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เยาวชนที่ดี
ของประชาคมอาเซียน

	 “การศึกษาและพัฒนาตนเอง” คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนไทย 

สามารถปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประชาคมอาเซียนเริ่มต้นขึ้น  

โดยการปลกูฝงัความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน  

จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของอาเซียนได้ เพื่อ 

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ประเทศชาต ิ และภูมิภาคอาเซียนต่อไป

1.ด้านความรู้
และความเข้าใจ

 เยาวชนควรมีความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎบัตร

อาเซียน

 เยาวชนควรมีความรู้และความ

เข้าใจข้อมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิก

อาเซียน ทั้งในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ

 ทักษะขั้นพื้นฐาน
  เยาวชนควรสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  

	 (ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในอาเซียน

	 อีก 1 ภาษา)

  เยาวชนควรมีทักษะและจิตสำนึกดีในการใช้

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เยาวชนควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

	 ได้อย่างมีความสุข

  เยาวชนควรใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ลักษณะเยาวชนที่ดีของประชาคมอาเซียน
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
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 ทักษะด้านพลเมือง
 เยาวชนควรมีความเป็นผู้นำ

 เยาวชนควรยอมรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านได้

 เยาวชนควรตระหนักถึงปัญหาของสังคม

และมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 ทักษะการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเอง

 เยาวชนควรเห็นคุณค่าความเท่าเทียมกัน

ของมนุษย์

 เยาวชนควรสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราว

ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล

 เยาวชนควรกล้าแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

 เยาวชนควรสามารถควบคุมตนเองได้ดี

3. ด้านเจตคติ
 เยาวชนควรภูมิใจในความเป็นไทย

และสมาชิกของอาเซียน

 เยาวชนควรมีจิตสำนึกรับผิดชอบ

ต่อประชาคมอาเซียน

 เยาวชนควรดำเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

 เยาวชนควรตระหนักในความเป็นอาเซียน

 เยาวชนควรมีวิถีชีวิตตามระบอบ

ประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาล และ 

ยึดถือสันติวิธี

 เยาวชนควรยอมรับความแตกต่างในการ

นับถือศาสนาของเพื่อนประเทศอาเซียน

	 “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) เป็นธรรมนูญแห่งอาเซียน ซ่ึง 
ใช้เป็นกฎเกณฑ์ กฎหมาย และข้อปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือการดำรงอยู่อย่างสมานฉันท์ 
ของประเทศสมาชิกท้ังหมด บรรดาผู้นำในอาเซียนต่างลงนามรับรองร่วมกัน 
เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.  2550 และกฎบัตรมีผลบังคับใช้จริงเม่ือวันท่ี  
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศได้ให้สัตยาบัน 
ต่อกฎบัตรครบทุกประเทศแล้ว 
	 กฎบัตรอาเซียนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของอาเซียนในหลาย ๆ  
ด้าน เช่น สร้างกลไกในการติดตามข้อตกลงต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม มีข้อกำหนด 
โครงสร้างการทำงานใหม่ ๆ และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย: กฎบัตรอาเซียนคืออะไร
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