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ÊÒÃºÑÞÊÒÃºÑÞ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñ

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô

   º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§àÂÒÇª¹·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐà·ÈªÒµÔ  ñ
   º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§àÂÒÇª¹·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐà·ÈªÒµÔ ò  
   ¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹  ø
  ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹ã¹¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹  ñô
  ¼Å·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ñö

    ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ¡Ñº¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§ä·Â ñù
   ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â òð
   ÍíÒ¹Ò¨Í¸Ô»äµÂ òô
   á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁº·ºÑÞÞÑµÔã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô
   àÊÃÕÀÒ¾ áÅÐË¹ŒÒ·Õè óô
  
   ¡®ËÁÒÂ¤ŒØÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤Å ó÷
    ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡®ËÁÒÂ¤ŒØÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤Å   óø
    ¡®ËÁÒÂ¤ŒØÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤Å·ÕèÊíÒ¤ÑÞ   óù
   »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ¤ŒØÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤Å   õô

    ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·ÂáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ
   µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ õ÷
   ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ õø
   ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â õù
   ¤ÇÒÁ¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§áÅÐ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â
   ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ öó
   ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡Ñº»˜¨¨ÑÂã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÍÑ¹´Õ ÷ð
   ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ÷ö



สาระการเรียนรู้แกนกลาง

● บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม และ
ประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทาง
สังคม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน

● วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น

● ผลทีไ่ดจ้ากการเคารพสทิธิเสรภีาพของตนเอง
และผู้อื่น

ตัวชี้วัด

● ระบคุวามสามารถของตนในการทาํประโยชน
ต่อสังคมและประเทศชาติ (ส ๒.๑ ม.๑/๒)

● แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น (ส ๒.๑ ม.๑/๔)

หน่วยการเรียนรู้ที่	 ๑๑
บทบาทและหนาที่

ของเยาวชน
ที่มีตอสังคม

และประเทศชาติ

 ã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹ÊÑ§¤Áä´ŒÍÂ‹Ò§Ê§ºÊØ¢¹Ñé¹ ÊÁÒªÔ¡
ã¹ÊÑ§¤Á¨ÐµŒÍ§»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§ÊÑ§¤Á â´ÂàÃÔèÁ
µÑé§áµ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹à»š¹ÊÁÒªÔ¡·Õè´Õ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ªØÁª¹ áÅÐ
»ÃÐà·ÈªÒµÔ â´Âà©¾ÒÐàÂÒÇª¹¼ÙŒ«Öè§à»š¹¡íÒÅÑ§ÍÑ¹ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈªÒµÔã¹ÀÒÂË¹ŒÒ ÍÕ¡·Ñé§¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·Õè»ÃÐ¾ÄµÔµ¹
à»š¹¾ÅàÁ×Í§´Õ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÁÕ Ô̈µÊÒ¸ÒÃ³Ð ÃÙŒ Ñ̈¡
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ àËÁÒÐÊÁ 
à¤ÒÃ¾ã¹ÊÔ· Ô̧àÊÃÕÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒËÅÑ¡
¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÁÒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹ä Œ́ à¾×èÍ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Áä·ÂãËŒÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒáÅÐà¾×èÍ¡ÒÃ
ÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢



๑.	บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

	 ๑.๑	ความส�าคัญของเยาวชน
	 เยาวชนเป็นประชากรส�าคัญกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย	 เป็นกลุ่มบุคคลที่ประเทศชาติจ�าเป็น 

ต้องพึ่งพา	 ซึ่งถ้าเยาวชนมีคุณภาพ	 การจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าก็สามารถกระท�า 

ได้โดยง่าย	

	 สิง่ท่ีสงัคมไทยคาดหวงัจากเยาวชนก็คือต้องเป็นคนด	ี มีความรูค้วามสามารถ	 มสีตปัิญญาด ี

มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีวินัยและความรับผิดชอบ	 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือสร้างความ 

เดือดร้อนร�าคาญให้กับสังคม

	 ด้วยเหตุที่เยาวชนไทยเป็นพลังของบ้านเมืองที่ส�าคัญ	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 ดังน้ัน

เยาวชนจึงต้องศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่างๆ	 มีการประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

อนัดงีาม	เพือ่จะได้เป็นผูท้ีมี่ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน	เพือ่ประโยชน์ส่วนตนและประเทศชาติ	 

เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	

ช่วยกันธ�ารงรักษาบ้านเมืองให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

	 สิ่งที่เยาวชนต้องได้รับการฝึกฝนอบรม	 ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติประการหนึ่ง	 ก็คือ	

“ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ”	 (public	 mind)	 หมายถึง	 การมีส�านึกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทางสังคม	รับรู้สิทธิ	เสรีภาพ	และหน้าที่ของตนและของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมเป็นสังคมเดียวกัน

	 ๑.๒	การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
	 ค�าว่า	 “จิตสาธารณะ”	 อาจจ�าแนกคุณลักษณะจิตใจและการกระท�าที่ส�าคัญออกได้เป็น	 ๓	

ประการ	คือ

	 ๑.	 การมีจิตส�านึกที่มองเห็น	 “คุณค่า”	 หรือการให้คุณค่าทางสังคมหรือส่ิงต่างๆ	 ที่

เป็นสิ่งสาธารณะ	ที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน	โดยไม่

คิดจะท�าลาย	แต่ร่วมกันรักษา	ปกป้อง	และอนุรักษ์

	 ๒.	การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการใช้สิทธิและ

เสรีภาพ	และการปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	การแสดงออกและลงมือปฏิบัติ	เพื่อรักษาประโยชน์ของสังคมส่วนรวม	หรือของ

ประเทศชาติ
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	 วิธีปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	สามารถปฏิบัติได้	ดังนี้

 ๑)	 เคารพกฎกติกาของสังคม	 กฎกติกาของสังคมมีไว้เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข	ไม่ให้มีการข่มเหง	

เอารัดเอาเปรียบ	 หรือสร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญให้แก่กัน	 เพราะไม่มีใครจะมีความสุข 

อยู่ได้ถ้าสังคมเดือดร้อน	

	 ดงันัน้	เยาวชนจงึต้องประพฤตติน 

เป็นคนสุภาพเรียบร้อย	 ไม่ประพฤติตนท่ีท�าให้ 

ผู้อ่ืนเดือดร้อน	 ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข	 

ไม่ตดิเกมคอมพวิเตอร์	ไม่ท�าตวัก่อความร�าคาญ 

ให้แก่สังคม	ไม่หนีโรงเรียน	ไม่ท�าลายสาธารณ- 

สมบัติและสิ่งแวดล้อม

 ๒)	ปฏิบั ติตนตามกฎหมาย 
เยาวชนต้องปฏิบัติตนตามที่กฎหมายก�าหนด	

ไม่กระท�าในสิ่งที่ท�าให้ตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	หรือ

ประเทศเกดิความเดือดร้อนเสยีหาย	เช่น	ไม่ข่มขู่

ท�าร้ายร่างกายผูอ้ืน่	 ไม่ยกพวกก่อการทะเลาะววิาทกัน	 ไม่แข่งรถบนถนนหลวง	 เคารพสิทธิผู้อื่น	 

ไม่กระท�าความผิดในทางเพศ	หรือเมื่อพบเห็นผู้อื่นอยู่ในภยันตรายก็ให้ความช่วยเหลือ	

	 การท่ีเยาวชนปฏิบัติตนตามกฎหมาย	 ไม่แค่เพียงมีส่วนท�าให้การอยู่ร่วมกันมีความ 

สงบสันติ	 แต่ยังจะช่วยให้สังคมมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน	 มีความสมานฉันท์	 รวมทั้ง 

เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม	 เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	และเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้น 

ไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง

 ๓)	ใฝ่เรียนรู	้ บุคคลจะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้	 จะต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญา 
ใฝ่หาความรู้	 จะท�าให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ	 ซึ่งเยาวชนต้องใช้เวลาในช่วงที่ก�าลังอยู่ใน 

วัยเรียน	 ใฝ่เรียนรู้ในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ	 โดยไม่จ�ากัดอยู่แต่การเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน 

เท่านั้น	แต่ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	รอบตัวด้วย	

	 เมื่อเยาวชนมีปัญญา	 มีความรู้ความสามารถก็จะเห็นแนวทางที่จะน�าความรู้ไปใช ้

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	และประเทศชาติต่อไป

เยาวชนที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย เช่น 
กฎหมายจราจร ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและผู้อื่น
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 ๔)	มีความซื่อสัตย์สุจริต		เยาวชนต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติทัง้ทางใจและการปฏิบตัิ
ทางกาย	 กล่าวคือ	 เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ	 มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท�าในส่ิงที่ไม่ดี	 

ในปัจจุบันมีปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศมาก	 ก็คือการทุจริตฉ้อราษฎร ์

บังหลวงหรือคอร์รัปชัน	 ซึ่งแพร่ขยายไปทุก

วงการ	ส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินสูญหายเป็น

จ�านวนมาก	

	 ดังนัน้	เยาวชนจึงต้องปฏบิติัตนให้

เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตนับตั้งแต่เยาว์วัย	 

เช่น	ไม่ทุจริตในการสอบ	ไม่น�าสิ่งของของผู้อื่น

หรือฉกฉวยสาธารณสมบัติมาเป็นของตน	

เป็นต้น

 ๕)	มีระเบียบวินัย	 ระเบียบวินัย
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้

เจรญิก้าวหน้า	เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยท�าให้ผูค้นกระท�า

ในส่ิงที่ควรท�า	 และละเว้นไม่กระท�าในสิ่งที่ 

ไม่ควรกระท�า	เยาวชนที่มีระเบียบวินัยย่อมจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ	

	 ตัวอย่างท่ีเยาวชนพึงประพฤติปฏิบัติ	 เช่น	 ไม่มาโรงเรียนสาย	 ไม่หนีเรียน	 ท�างาน 

เสรจ็เรยีบร้อยตรงตามก�าหนดเวลา	ไม่เท่ียวเตร่กลางคนื	ไม่ใช้จ่ายเงนิฟุ่มเฟือย	ไม่ใช้สทิธิเสรภีาพ 

จนเกินขอบเขต	จนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	เป็นต้น

 ๖)	 มีคุณธรรมจริยธรรม		เยาวชนจะต้องประพฤติปฏบิติัตนตามหลักธรรมค�าสอน 
ของศาสนาทีต่นนบัถอื	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	ซึง่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกนัในสงัคมเป็นไปอย่างสนัติสุข	 

ไม่เกิดการท�าร้ายเบียดเบียน	 เอารัดเอาเปรียบกัน	 สาเหตุของปัญหาสังคมที่เกิดมาจากเยาวชน	 

ปัจจัยหนึ่ง	 ก็คือการละเลยไม่สนใจและเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ	 ไม่เห็นคุณค่า 

ของหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	 จึงขาดสติย้ังคิด	 น�าพาตนเองไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 เช่น	 

เสพสิ่งเสพติด	ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน	ก่อการทะเลาะวิวาท	หมกมุ่นในเรื่องเพศ	เป็นต้น

	 ดังน้ัน	 เยาวชนจึงต้องประพฤติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม	 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้าง

ความสุข	ความเจริญก้าวหน้าให้กบัชวีติตนเองแล้ว	ยงัเป็นการช่วยสร้างสนัติสขุให้เกดิขึน้ในสังคม

อีกด้วย

การสอนให้รู ้จักเก็บออม เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน 
ได้รู้จักการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงิน
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๗)	มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	 สังคมจะพัฒนาได้ก็เม่ือสมาชิกในสังคม

ร่วมมือร่วมใจกัน	ดังนั้น	เยาวชนจึงไม่ควรอยู่นิ่งดูดาย	ควรหาโอกาสเพื่อเข้าร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ

ทางสงัคม	เช่น	การบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์	ช่วยรณรงค์ต่อต้านสิง่เสพตดิ	เข้าร่วมศาสนพธิตีาม

ศาสนาที่ตนนับถือ	 เป็นต้น	 เพราะการเข้าร่วม

กจิกรรมทางสงัคมไม่เพียงแต่จะช่วยท�าให้สงัคม

เจริญก้าวหน้าเท่านั้น	แต่ยังช่วยให้สมาชิกของ

สังคมได้รับประโยชน์ตอบแทนจากความเจริญ

ก้าวหน้าของสังคมนั้นๆ	ด้วย

๘)	มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ทรัพยากรธรรมชาติถือ
เป็นทรัพย์สินของประเทศและของประชาชน	

ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกของสังคม	จึงต้อง

เข้าไปมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งที่ปฏิบัติด้วยตนเอง	 เช่น	 ไม่ท้ิงขยะมูลฝอย

ลงในแม่น�า้ล�าคลอง	ไม่ท�าลายต้นไม้	ไม่จับปลาใน

ฤดวูางไข่	 หรอืเข้าร่วมกจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากร

เยาวชนควรมีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ถนนและเสาไฟฟาเป็นหน้าทีข่องทกุคนทีจ่ะต้องร่วมมอืกนั
ดูแลรักษา เพื่อจะได้ใช้ประโยชนได้อย่างยาวนาน

ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนตามแต่โอกาสจะอ�านวย	 เช่น	 การปลูกต้นไม้เพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน	การร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน	เป็นต้น

๙)	รกัษาสาธารณสมบตั	ิในทกุชมุชนมีสาธารณสมบติัทีท่กุคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั
เช่น	ถนน	โทรศพัท์สาธารณะ	ทีพ่กัรอรถโดยสาร	ไฟฟ้าส่องสว่างรมิทาง	สะพานข้ามคลอง	เป็นต้น	

ทั้งหมดที่เป็นสาธารณสมบัตินี้	 เป็นการน�าเงิน

ภาษีอากรมาใช้ในการก่อสร้างและบ�ารุงรักษา	

	 ดังนั้น	 เยาวชนพึงมีหน้าที่ช่วย

ท�านุบ�ารุงสาธารณสมบัติเหล่านี้ให้ใช้ประโยชน์

ได้คุ้มค่า	 โดยไม่ขีดเขียนและคงความสวยงาม

ตลอดไป	ไม่มีส่วนร่วมในการท�าลายให้เสียหาย	

หรือถ้าพบเห็นบุคคลมาท�าลายควรแจ้งให้

เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการจับกุม	 เพื่อให้สาธารณ-

สมบัติต่างๆ	สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน
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๑๐)	อนุรักษ์และสืบสานประเพณี	วัฒนธรรม	และภูมิปญญาที่ดีงามของไทย
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามมากมาย	และมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละภาค	แต่ละ

ท้องถิ่น	 จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ	เช่น	ภูมิปัญญาด้าน

การถนอมอาหารของชาวอีสาน	 เช่น	 การท�า

ปลาร้า	ภมูปัิญญาในการแกะและเชิดหนังตะลุง

ของชาวใต้	ภมูปัิญญาล้านนาของชาวภาคเหนอื	

เช่น	ประเพณีการสืบชะตาบ้านชะตาเมือง	และ

ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการละเล่นของภาคกลาง

เช่น	การแสดงล�าตดั	เป็นต้น	ซึง่ภมูปัิญญาต่างๆ	

เหล่านี	้ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ทีด่งีามของไทยทัง้สิน้	

	 ดงันัน้	ในฐานะเยาวชนทีด่จีะต้องตระหนกั

ในความส�าคัญของประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมทั้งมีส่วนร่วมอนุรักษ์

สืบสานเพื่อให้คงอยู่กับท้องถิ่นและสังคมไทย

ต่อไป

	 นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว	 สิ่งท่ีเยาวชนไทยควรตระหนักและปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้าง

ความมั่นคงให้กับประเทศชาตินั้นก็คือการรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ปฏิบัติตนตามสิทธิ	 เสรีภาพ	 และหน้าที่ของตนตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ	 และปฏิบัติตนตามสถานภาพที่เป็นอยู่	 เช่น	 เป็นนักเรียนจะต้องต้ังใจศึกษา

เล่าเรียน	เชื่อฟังค�าสั่งสอนของครู	เป็นลูกก็ต้องปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี	เชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่	

พ่อแม่มีหน้าท่ีเล้ียงดูบุตรเมื่อยังเล็ก	 ดังนั้น	 เมื่อเติบใหญ่จะต้องช่วยเหลือ	 และเล้ียงดูพ่อแม่	

นอกจากนี้ในฐานะเป็นพลเมืองไทยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	เมื่อมีอายุครบ	๑๘	ป	ถ้าเป็นผู้ชาย

เม่ืออายุย่างเข้า	 ๒๑	 ป	 ก็ต้องไปรับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร	 เมื่อท�างานมีรายได้ก็ต้องมีหน้าที่

ในการเสียภาษีให้กับรัฐ	เป็นต้น

	 ดังนั้น	 ถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว	 จะส่งผลดีทั้งต่อบุคคลผู้ปฏิบัติและ

ประเทศชาติ	 จะท�าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 และมีส่วนช่วยท�าให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองต่อไป	 ทั้งนี้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน	 แม้จะมีข้อจ�ากัดที่ยัง

ไม่สามารถประพฤติตนตามท่ียกมาได้ท้ังหมด	กพ็งึปฏบิตัใินส่ิงทีต่นสามารถกระท�าได้	ให้เหมาะสม

กบัวยั	ค่อยๆ	เรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะเป็นเยาวชนที่ดี	ก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและ

ประเทศชาติในที่สุด

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอาจสูญหายไป 
ถ้าหากเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ร่วมสืบสาน
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 สังคมไทยจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างถาวรและผู้คนดํารงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกนั้น สังคมไทย
ควรจะต้องดําเนินไปสู่เปาหมาย ดังนี้

๑.	 สงัคมประชาธปิไตย หมายถงึ การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรม
ทางสังคมที่สําคัญ อันได้แก่ การร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน 
เช่น มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ของท้องถิ่น จัดทําบริการสาธารณะ เช่น บริการ
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชุมชน บริการทางด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้

กิจกรรมทางสังคมต้องนําเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสรรคสังคมประชาธิปไตย

ประชาชนในระ ดับฐานล่าง เ ป็น ผู้ เสนอ
ความคิดเห็นขึ้นมา
  ๒.	 สังคมเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่
มีฐานจากบุคคล ครอบครัว และประชาคมท่ี
อยู่ในท้องถ่ินน้ันๆ ผนึกกําลังกันรับผิดชอบ

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถ่ินทางด้านการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู การสาธารณสุข รวมทั้ง
การปองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

๓.	 สงัคมคณุธรรม หมายถงึ ชมุชนทีค่นในชมุชนใช้หลักธรรมคาํสอนของศาสนาทีต่นนบัถอืมาเป็นแนวทาง
ประพฤตปิฏิบตัใินการดาํเนนิชวีติ มคีวามเปน็ปกแผน่ รูร้กัสามัคคกีนั แม้จะนบัถอืศาสนาแตกตา่งกนั แตก่ด็าํรงชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข มีการส่งเสริมและนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายและทั่วถึง

๔.	 สังคมที่เอื้ออาทรกัน หมายถึง ชุมชนที่ผู้คนรักใคร่ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน มีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

    ถึงแม้ลักษณะสังคมดังท่ี
กล่าวมาข้างต้น ดูประหน่ึงว่า
จะเป็นสังคมในอุดมคติแต่ถ้า
ประชาชนทุกภาคสว่นรว่มมอืกนั
พัฒนาไปทีละเล็กละน้อย สังคม
ที่ เราอยากเห็นหรืออยากให้
เป็นก็มีโอกาสจะบังเกิดข้ึนได้

ไมม่กีารเอารดัเอาเปรยีบแกง่แยง่ชงิด ีผูย้ากไร ้คนชรา ผูพ้กิาร คนอนาถา
ได้รับการสงเคราะหเล้ียงดูตามสมควรแก่อัตภาพผู้คนมีจิตสาธารณะ

และยึดเอาประโยชนส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง
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๒.	การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข	และมีรฐัธรรมนญู

เป็นกฎหมายสูงสุดใช้ในการปกครองประเทศ	รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็ได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนชาวไทยไว้ต่างๆ	 กัน	 	ดังนั้น	 การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น	 

จะท�าให้เมื่อเยาวชนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบบ้านเมือง	 รู้จัก 

รบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเองและดแูลสงัคม	จะได้เกดิความรู้ความเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพ 

อะไรบ้าง	 และพึงปฏิบัติตนอย่างไร	 เพื่อจะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	 ทั้งนี้เพื่อการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	และมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างเจริญก้าวหน้า

	 ๒.๑	ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
 สิทธิ	 หมายถึง	 ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคล	 ในการท่ีจะกระท�า 

การใดๆ	 หรือได้มาซึ่งสิ่งใดๆ	 โดยชอบด้วยกฎหมาย	 เช่น	 สิทธิในทรัพย์สิน	 สิทธิในการได้รับ 

การศึกษา	สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์	สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	เป็นต้น

 เสรีภาพ	 หมายถึง	 ความมีอิสระที่จะกระท�าการใดๆ	 โดยไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 

ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม	เช่น	เสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต	

เสรีภาพในการนับถือศาสนา	เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	เป็นต้น

	 ๒.๒	สิทธิ	เสรีภาพ	ของประชาชนชาวไทย
	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	เป็นกฎหมายสูงสุดทีใ่ช้ปกครองประเทศ	โดยในทกุฉบบั

ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนไทย	 เพ่ือความมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน	 

ซึ่งในปัจจุบันรัฐธรรมนูญได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสงัคมมากขึน้	มกีารบญัญัตเิพิม่สทิธ	ิเสรภีาพให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ	และพยายาม

ให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจถึงสิทธิ	เสรีภาพที่ตนมีอย่างกว้างขวาง	รวมทั้งยังจะต้องตระหนักว่า	

การใช้สิทธิเสรีภาพของตนนั้นจะต้องไม่ไปล่วงล�้าสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วย	สรุปได้ดังนี้

 ๑)	การรบัรองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	กล่าวคือ	ห้ามการปฏบิติัต่อมนษุย์ด้วยกนั 
เยีย่งสตัว์หรอืเยีย่งทาส	การใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐทกุองค์กรจะต้องค�านงึถงึศักด์ิศรีความเป็น 

มนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง

 ๒)	สทิธใินความเท่าเทียมกนั	ชาวไทยทุกคนย่อมมคีวามเท่าเทยีมกันตามกฎหมาย	
ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นก�าเนิดเชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	

อายุ	 ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	

8



ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน	 จะกระท�า

ไม่ได้	 เช่น	 คนไทยไม่ว่าจะมีสถานะใดก็มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้คนละ	 ๑	 เสียง

เท่าเทียมกัน	 ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ	 โอกาสเข้ารับการคัดเลือกเข้าท�างาน	

อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ	เป็นต้น

๓)	สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
บุคคลแต่ละคนถือเป ็นนายตัวเอง	 	ดังนั้น	

ประชาชนชาวไทยทกุคนย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพ

ในชีวิตและร่างกาย	 การทรมาน	 ทารุณกรรม	

การลงโทษด้วยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนษุยธรรม

จะกระท�ามิได้	 การจับกุมคุมขัง	 และการค้นตัว

บุคคลต ้องกระท�าตามที่กฎหมายบัญญั ติ	

นอกจากนี	้รฐัธรรมนญูยงัคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ	

ของบุคคลดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 ๑.	เสรีภาพในเคหสถาน	

เคหสถานอันเป็นที่อยู ่อาศัย	 ถือเป็นสถานที่

ประชาชนไทยมีสิทธิที่จะเดินทางไปไหนมาไหน
ในราชอาณาจักรได้อย่างเสรี

ส่วนตัว	 ผู้ใดผู้หนึ่งจะละเมิดเข้าไปยังอาคารบ้านเรือนของผู้อื่นโดยที่เจ้าของยังไม่อนุญาตมิได้	

การตรวจค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 ๒.	เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่	 แต่จะต้องไม่ครอบครองในที่

สาธารณะ	 ประชาชนคนไทยสามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามต้องการ	 จะเลือกท�าเลใด

ภายในประเทศเป็นถิ่นที่อยู่ก็ได้	โดยไม่มีใครมา

ขดัขวาง	นอกจากนี	้ยงัห้ามเนรเทศคนไทยออก

นอกประเทศไทย	 และการห้ามผู้ท่ีเป็นคนไทย

เข้ามาในราชอาณาจักร	ก็จะกระท�ามิได้

	 	 ๓.	สทิธขิองบุคคลในครอบครวั

เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 ความเป็นอยู ่ส ่วนตัว

รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองไว้	 ดังนั้น	

การกล่าวหา	หรือไขข่าวให้แพร่หลาย	ไม่ว่าจะด้วย

วิธีการใดก็ตาม	 ให ้ปรากฏแพร ่หลายต ่อ

สาธารณชน	 ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	

ครอบครัว	 ท�าให้เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 รวมถึง

เคหสถานถือเป็นสถานที่ส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของ ถ้าผู้ใด
เข้าไปโดยพลการ จะมีความผิดฐานบุกรุก

๙



ความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย	 จะกระท�ามิได้	 นอกจากนี้	 การน�าข้อมูล 

ส่วนบุคคลของผู้อื่นไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ก็จะกระท�าไม่ได้เช่นกัน

	 	 ๔.	เสรีภาพในการสื่อสาร	 ประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกัน	

รัฐธรรมนูญห้ามการตรวจ	การกัก	 เปิดเผย	หรือแอบลักลอบดักฟัง	อ่าน	 เพื่อให้รับรู้สิ่งสื่อสารที่

บุคคลต่างๆ	สื่อสารถึงกัน	จะกระท�ามิได้	ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาความมั่นคงของ

รัฐหรือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

	 	 ๕.	เสรีภาพในการนับถือศาสนา	 ประชาชนมีเสรีภาพอย่างบริบูรณ์ในการเลือก

นับถือศาสนา	 นิกายของศาสนา	 หรือลัทธินิยมในศาสนาตามที่ตนเองศรัทธา	 รวมไปถึงเสรีภาพ	

ในการปฏิบัติตนตามศาสนบัญญัติหรือตามพิธีกรรมความเชื่อ	 เม่ือไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมือง	 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม	โดยที่ผู้ใดจะมาขัดขวางมิได้

 ๔)	สทิธิในกระบวนการยุตธิรรม	เช่น	บคุคลไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่ได้กระท�า

การอันกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาทีก่ระท�านัน้บัญญัตเิป็นความผดิและก�าหนดโทษไว้	และโทษทีจ่ะลง

แก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้

	 	 ในคดีอาญา	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด	 ก่อนมี

ค�าพิพากษาอันถึงที่สุด	 แสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด	 จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น 

ผู้กระท�าความผิดมิได้

	 	 การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	 ให้กระท�าได้เท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อป้องกัน

การหลบหน	ี

	 	 ในคดีอาญา	จะบังคับให้บุคคลให้การอันเป็นปรปักษ์ต่อตนเองมิได้	

	 	 ค�าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก

หลักประกันจนเกินควรมิได	้การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ๕)	สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก	ทรัพย์สินที่แต่ละบุคคลหามาได้อย่างยาก

ล�าบาก	 ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์	หรืออสังหาริมทรัพย์	 ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ 

ผู้ใดจะมาบังคับ	 แย่งชิงหรือท�าลายให้เสียหายมิได้	 รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังได้ก�าหนดเกี่ยวกับสิทธิ

ของบุคคลในการสืบมรดก	 และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน	 หน่วยงานรัฐจะต้องระบุ

วัตถุประสงค์ในการเวนคืนและก�าหนดค่าทดแทนอย่างเป็นธรรม	 ชดเชยให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ ์

ไว้ด้วย
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