ครอบครัว กับ ประชาคมอาเซี ยน
อาเซียน (Asean)
อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations :
ASEAN) เป็ นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ไทย
บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนาม
วัตถุประสงค์การก่อตั้งอาเซียน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น ในด้ า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม ยกระดับ
รายได้ แ ละความเป็ น อยู่ ข องประชาชน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
สันติภ าพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ ประเทศอื่ น และกั บ องค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศ โดยคาดหวั ง ว่ า การร่ ว มมื อ กั น จะท าให้ อ าเซี ย น
แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ข้อดี เช่น
 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเปิดกว้างมากขึน้
 เศรษฐกิจมีการขยายตัว เพราะการเปิดเสรีด้าน
การค้า จะทาให้ประชากรอาเซียน 10 ประเทศ
และอาเซียน+3 รวมทั้งอาเซียน+6 รวมอยู่ใน
ตลาดเดียวกัน
 กระจายความเจริญมากขึ้น จากการพัฒนาถนน
เชื่อมต่อกันระหว่างภูมิภาค
 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง จากการนาเข้า
วัตถุดิบปลอดภาษี และการนาเข้าสินค้าเกษตร
ราคาถูกจากประเทศสมาชิก
 ผู้ประกอบการไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศสมาชิกทีมีค่าแรงถูกกว่าได้ เพื่อลดต้นทุน
 แต่ละประเทศต่างได้รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน
ข้อเสีย เช่น
 พลเมืองไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่ง จะหางานยากขึ้น
 แรงงานต่างด้าวแย่งใช้บริการพื้นฐานของคนไทย
เช่น โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา
 มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จากการเปิดด่านชายแดนที่เดิน
เข้าออกสะดวก และประชากรไม่รู้ธรรมเนียมและ
กฎหมายของไทย รวมทั้งของพลเมืองอาเซียนของ
ชาติอื่น ๆ ด้วย
www.ประเทศอาเซียน.com

จากกระแสการเปลี่ย นแปลงของโลกที่มี อ ยู่เกือ บตลอดเวลา
และ จา กกา รที ่ ป ระ เทศไ ทย เ ข้ า สู่ ก า รเ ป็ น ประ ชา คมอาเ ซี ย น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวั นที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น
ทำให้ประเทศไทยต้องตระหนักถึงควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงจริงจังมำกขึ้น
เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ไปจนถึงสถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร
และแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเฉพำะตัวบุคคลเอง
ที่ต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ
กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว ในฐานะหน่ว ยงานรัฐ
ที่มีภ ารกิจ หนึ่งในการเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของสถาบัน ครอบครัว
ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ จึง มีน โยบาย
ส่ง เสริม การทาบทบาทหน้า ที่ข องครอบครัว ในการดูแ ลเลี ้ย งดูแ ละ
อบรมสั่งสอนหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้กับบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนดี
มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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โดยได้ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาเรียนรู้และทาความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม (ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา/
ความรู้ และทักษะการใช้ชีวิต)
2. ให้การดูแลเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
ด้านร่างกาย : ดูแลความปลอดภัย และเลี้ยงดูให้เหมาะสมตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
ด้านจิตใจ
: ให้ความรักความอบอุ่น ให้เวลา และอบรมสั่งสอนปลูกฝังหลักคิดคุณธรรมกับเด็ก
ด้านสติปัญญา/ความรู้ : ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา
ด้านทักษะชีวิต : การตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์/ความเครียด วินัยเชิงบวก ทักษะการใช้ชีวิตที่จาเป็น
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4. ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียง
5. เป็นที่พึ่งของบุตรหลานและคนในครอบครัว
นอกจากแนวปฏิบัติข้างต้น คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง ยังควรต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมให้บุตรหลาน
มีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนมีทักษะในการปรับตัวในการดาเนินชีวิตในสังคมที่มี ความเป็นพลวัตได้
อย่างเข้มแข็ง
และในฐานะของสมาชิกของประชาคมอาเซียน ครอบครัวควรปลูกฝังและให้ความรู้แก่บุตรหลานเพิ่มเติม ดังนี้
 การปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 การปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย
 การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เกือบตลอดเวลา และปรับตัวกับสภาพสังคมที่จะมีชนชาติอื่น
เข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยมากขึ้น
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้การใช้ภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
 ศึกษาหาความรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกั บประเทศอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คนไทยต้ อ งรู้ จั ก การปรั บ ตั ว ในการจั ด การชี วิ ต ให้ ส ามารถดารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งปกติ แ ละรู้ เ ท่ า ทั น
ไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว
สาหรับผู้ที่ต้อ งการได้รับ ประโยชน์จ ากการเข้า สู่ป ระชาคมอาเซีย น จาเป็น อย่า งยิ่ง ที่จะต้อ งมีก ารเรีย นรู้
อย่างรอบด้าน และมีการพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ นอกจากนั้น
ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน รู้จักจัดการและแก้ไขปัญหา
และสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ คงไม่ต้องเป็นกังวลเกินไปว่า การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนจะส่งผลกระทบอย่างไร
เพียงแค่ทุกท่านรู้จักพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ เชื่อว่าคนไทยจะสามารถปรับตัวให้สามารถ
ดาเนิ น ชี วิ ต ประจาวั น ได้ เ ป็ น ปกติ และสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ถึ ง แม้ จ ะสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้หรือไม่ก็ตาม
แหล่งอ้างอิง
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