สรุปเนือ้ หา
โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพรอมสูป ระชาคมอาเซียน หลักสูตร “คนรุนใหม พรอมกาวไกล สู
AEC” ระหวางวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมจีระ บุญมาก ชัน้ 3 อาคารสยาม
บรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา )
1. ปาฐกถาพิเศษ : “คนรุน ใหม : บทบาทผูน าํ มืออาชีพของประชาคมอาเซียน”
โดย ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ผูอํานวยการ ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร (นิดา)
การเปนผูนํา (นักบริหาร) มืออาชีพของประชาคมอาเซียน จะตองเปน 1) มีวิสัยทัศนที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 2) มีความสามารถในการทําความสํ าเร็จ ให เป นที่ ประจั กษ 3) มีความสามารถในการจัดทําแผน
ยุท ธศาสตรที่ ท าทาย 4)มีความสามารถในการจัดทํ าแผนปฏิ บั ติก ารที่ส อดคล องและบรรลุ ผ ลได 5) มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 6) มีความสามารถในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงความสําเร็จ 7)
มีอั ตลั ก ษณ ในการทํ า งานเป นที ม 8) เป น แบบอย า งที่ ได รั บ การยกย อ งจากสาธารณชน 9) มี ร ะบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และประการสําคัญการเปนผูนํามืออาชีพของประชาคมอาเซียนจะตองมี
ความรูความเขาใจประชาคมอาเซียนในสามเสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Culture Community)
ความเขาใจเรื่องการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปนผูนํารุนใหมในประชาคมอาเซียน
จะตองมีการเตรียมตัวในเรื่องภาษาอังกฤษ ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และมีความรอบรูเกี่ยวกับ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. การบรรยายเรือ่ ง ““อาเซียน” ความสําคัญของความหลากหลายเชิงสถานภาพ : “ความรวมมือระหวาง
รัฐบาลในประเทศอาเซียน (ASEAN Inter-governments) VS ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)”
โดย คุณอรรถยุทธ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
2.1 ความสําคัญของอาเซียนตอประเทศไทย
อาเซียนมีศักยภาพในเรื่องประชากร ขนาดเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของโลก
สําหรับประเทศไทยมีประชากรจํานวน 67 ลานคน เปนอันดับ 4 ของอาเซียน มีผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ
(GDP) เปนอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย รายไดตอหัวเปนอันดับ4 การคารวม (นําเขาและสงออก) เปน
อันดับ 2 รองจากสิงคโปร มีการลงทุนจากตางประเทศเปนอันดับ 5 และมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเปนอันดับ
2 รองจากมาเลเซีย สําหรับศักยภาพดาน SME ประเทศไทยมีศักยภาพในดานความสะดวกในการจัดตั้ง
ธุรกิจเพียงอยางเดียว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มีศักยภาพในหลายๆ ดาน เชน สิงคโปรมีศักยภาพดานภาษา

เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน ความสะดวกในการจัดตั้ งธุรกิจ ความสะดวกในการขอสิ นเชื่อ และการ
สงเสริม SMEs โดยภาครัฐ เปนตน สําหรับประโยชนที่ไทยจะไดรับจากอาเซียน สามารถแบงออกเปน 3
ดาน ไดแก ด านการเมือ ง ทําให มี ความมั่นคงทางการเมือ ง มีคานิยมและทาทีรวมกันในเวทีร ะหวาง
ประเทศ สามารถรวมแกไขปญหาขามชาติรวมกัน และมีอํานาจตอรองในการเจรจากับตางประเทศเพิ่มขึ้น
ดานเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มตลาดการคา ลงทุน การคาบริการ ลดตนทุนการผลิต (วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน)
ขยายโอกาสดานเศรษฐกิจ FTA ระหวางกลุ ม และดานสัง คม พั ฒนามนุษยโ ดยรวม แกไขปญหาที่ มี
ผลกระทบตอสังคม เชนโรคระบาดตางๆ ยาเสพติด รวมมือกันในการลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม ภัย
พิบัติ และสรางอัตลักษณอาเซียน
2.2 โอกาสและความทายของประเทศไทยในอาเซียน
สินคาไทยที่ไดเปรียบสินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค เชน ขาว ธัญพืช ผลไมสดและแปรรูป อาหาร
สินคาหั ตถกรรม เชน ผาไหม ของตกแตง บาน สินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่อ งใชไฟฟา อิเ ล็กทรอนิก ส
รถยนตและชิ้นสวน สินคาที่ไทยเสียเปรียบ สินคาที่มีขอกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาใน
อาเซียน เชน น้ํามันปาลม (มาเลเซีย) เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพราว (ฟลิปปนส) และชา (อินโดนีเซีย)
ภาคบริการที่ไทยไดเปรียบ คือ การทองเที่ยว ภาคบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว อาทิ รานอาหาร และ
โรงแรม บริการดานสุขภาพ เชน โรงพยาบาล บริการสปา นวดแผนไทย บริการที่ไทยเสียเปรียบสาขาที่มี
ขอกังวลวาจะไดรับผลกระทบ เชน โลจิสติกส โทรคมนาคม สาขาที่ตองใชเงินลงทุน และเทคโนโลยีสูง ธุรกิจ
สถาปนิกขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับประเด็นที่ทาทายของอาเซียน ประกอบดวย 1) ความแตกตาง
ดานเชื้อชาติ ศาสนา ระดับการพัฒนา 2) ความแตกตางสถาบันการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 3) การแขงขัน
ของมหาอํานาจสหรัฐ รัสเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุน 4) การแขงขันเพื่อแยงชิงทรัพยากร แรงงาน ตลาด เงินทุน
5) ความผันผวนของระบบการเงินและเศรษฐกิจและการจัดทา FTA 6) ความผันผวนของระบบการเงินและ
เศรษฐกิจ และการจัดทา FTA และ7) ผลประโยชนแหงชาติ ที่ทําใหเกิดการแขงขันในภูมิภาคและเกิดความ
ไมไวใจซึ่งกันและกัน
2.3 การเตรียมพรอมสําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) สรางการรับรูและความเขาใจขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) วิเคราะหผลกระทบ ทั้งบวกและลบ
3) กําหนดยุทธศาสตรรองรับ
4) สรางความเขาใจ การรับรูสูประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุม ผลกระทบ เพื่อปรับตัว
5) ขยายผลสําหรับกลุมที่มีโอกาส ใชจุดแข็งที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
6) พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนของประเทศ
8) สรางเครือขายรวมภาครัฐ เอกชน เพื่อรวมดําเนินการตางๆ

3. การอภิปรายเรือ่ ง “ชีวติ การทํางานในตางแดน (ประเทศอาเซียน) : บันไดสูก ารเปนผูน าํ มืออาชีพ”
โดย คุณอภัยชนม วัชรสินธุ รองกรรมการผูจ ัดการอาวุโส ดานประสานกิจการสัมพันธ
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน), ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานคณะอนุกรรมการดานทุน
มนุษย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และคุณนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาธุรกิจไทยอินโดนีเซีย
3.1 การเตรียมพรอมสําหรับการทํางานในตางแดน
จะต อ งมีความตั้งใจในการทํางานในต างประเทศ ตอ งรูจัก ตัวเอง องคก รที่ทํางาน คานิยม
วัฒนธรรมองคกร และสังคมวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปทํางาน และจะตองมี การเตรียมพรอมดาน
ภาษาอาเซียน ถาดานการผลิตและการสงเสริมภาษาถิ่นเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงานในการทํางาน
3.2 ปญหาการทํางานในตางแดน
ปญหาสวนตัว homesick หรือ ภัยธรรมชาติ พายุ น้ําทวม สําหรับการแกปญหา ปญหาทุก
ปญหามีทางออกซึง่ จะตองมีการสื่อสาร วาเกิดปญหาอะไรขึ้น เพื่อจะไดนําไปสูการชวยการแกปญหาและ
ควรมีน้ําใจชวยกันแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นรวมกัน
3.3 ปจจัยความสําเร็จสําหรับการทํางานในตางแดน
ปจจัยความสําเร็จ ขึ้นอยูกับความตั้งใจของตัวเองวาจะสามารถประสบความสําเร็จ (stepping
stone) จะตองสํารวจจุดแข็ง จุดออนของตนเอง มีการวางแผนชีวิตวามีจุดมุงหมายในการทําอะไร และ
ศึกษาหาความรู และวางแนวทางสําหรับการไปสูจุดหมาย และตองมีการเรียนรูตลอด เมื่อเกิดปญหา
จะตองหาทางในการแกไขปญหาที่ถูกตองและเหมาะสมแลวจะประสบความสําเร็จในชีวิต
4. บรรยายพิเศษ “เสนทางมืออาชีพสูค วามสําเร็จในการทํางานตางแดน”
โดย คุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผูจัดการดานทรัพยากรบุคคล CP Vietnam Corporation
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในองคกรที่อยูในเวียดนาม ที่ทําประโยชน
เพื่ อ สั ง คม โดยมี ป รั ช ญาการลงทุ น ที่ ยึ ดถื อ นโยบาย 3 ประโยชน ประกอบด วย การยึ ดถื อ หลัก ต อ
ผลประโยชนประเทศที่ไปลงทุน ประโยชนตอประชาชนในประเทศที่ไปลงทุน และประโยชนตอพนักงาน
และบริษัท สําหรับปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการทํางานนั้นคุณชิโนรส เบญจชวกุล ไดกลาวถึงมี
ประการแรก การเตรียมพรอมสําหรับการทํางานในตางแดน ไดแก การศึกษาความเปนอยู กฎหมาย และ
วัฒนธรรมประเทศที่จะไปทํางาน ประการที่สอง ภาษาของประเทศที่ไปทํางานในตางแดน ซึ่งภาษาเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการสื่อสารในการทํางานและการใชภาษาเดียวกันกับประเทศที่ไปทํางานทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในชวงแรกที่คุณชิโนรส เบญจชวกุล ใชลามในการสื่อสารการทํางาน
แทน แตตอมาไดเลิกใชลามและใชวิธีการสื่อสารเอง ซึ่งทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไดรับ
ความเชื่อมั่นจากลูกนอง ประการที่สาม การเรียนรูหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน หนวยงาน

ทองถิ่น หนวยงานรัฐและเอกชนของทั้งประเทศไทยและเวียดนาม ประการที่สี่ การทํางานจะสําเร็จขึ้นอยู
กับทีมงานในตางแดนและพันธมิตร ซึ่งจะตองอาศัยความสัมพันธของคนเปนที่ตั้ง ตองปรับตัวเขาหาคนใน
ประเทศนั้นๆ มากกวาใหเ ขาปรับตัวเขาหาเรา และจะตองมีการสรางความสัมพันธเพื่อประโยชนในการ
ทํางาน
5. อภิปราย “ประสบการณตรงจาก “คนรุน ใหมมอื อาชีพ” ทีไ่ ปทํางานในประเทศอาเซียน”
คนทํางาน-นักบริหารรุนใหมที่มปี ระสบการณตรงในการไปทํางานในประเทศอาเซียน
โดย คุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผูจัดการดานทรัพยากรบุคคล CP Vietnam Corporation
คุณไกรสินธุ วงศสุรไกร รองประธานคณะกรรมการ AEC Prompt สภาหอการคาแหงประเทศไทย
และคุณกษิดิ์เดช จันทรเจียวใช ทนายความ สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
คุณชิโนรส เบญจชวกุล ไดกลาวถึงประสบการณในการทํางานในประเทศเวียดนาม ซึ่งไดแสดงถึงความ
แตกตางกับการทํางานในประเทศ ซึ่งจะตองมีความเขาใจดานภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งทําใหเกิดมุมมองและ
ความคิดใหม เชน ทีมงานมีความสําคัญมากกวาหัวหนาที่จะนําไปสูผลสําเร็จในการทํางาน ระบบการ
ทํางานของคนเวียดนาม คนเวียดนามวาเปนคนขยัน มีความตั้งใจในการทํางานสูง และมีการพัฒนาความรู
ผานระบบการศึกษา สําหรับการเตรียมตัวสําหรับการทํางานในตางแดน ประการแรก รูจักตนเอง จะตอง
รูจักตัวเองกอน มีเปาหมายที่ชัดเจนในชีวิตอยางไร และตองการประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 1) เตรียม
ความรูภาษา ทัก ษะในการทํางาน 2) จะตองมีใบอนุ ญาต อาทิ วุฒิก ารศึก ษา และประสบการณ การ
ทํางาน 3) การเตรียมพรอมดานจิตใจที่จะสามารถรับมือกับสถานการณในการทํางานตางๆ ได 4) การ
เตรียมพรอมดานสุขภาพและรางกาย และควรมีการวางแผนทางดานครอบครัว ประการทีส่ อง รูจักองคกร
ตองมองใหชัดวาองคกรที่จะทํางานมีวิสัยทัศน ภารกิจ และระบบการวัดผลอยางไรบาง การกําหนดตัวชี้วัด
เปาหมายผลงาน รูจักองคกรทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน ลูกคา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประการทีส่ าม
รูจัก ประเทศในด า นความรู ทั่ ว ไป อาทิ ประวัติศ าสตร วั ฒ นธรรม คา นิยม การเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และการติดตามขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
คุณกษิดิ์เดช จันทรเจียวใช ไดกลาวถึงประสบการณในการทํางานสายงานดานกฎหมายการคาการ
ลงทุนในประเทศพมา ซึ่งไดเ ตรียมตัวการทํ างานในประเทศพมาโดยการซื้อหนังสือภาษาพมาเพื่อเรียนรู
คําศัพทตางๆ สําหรับระบบการทํางานของคนพมาในปจจุบันมีการแขงขันสูง การทํางานในพมาซึ่งยังเปน
ประเทศที่ยังไมพัฒนา กฎระเบียบหรือกฎหมายจึงยังไมไดมีความสําคัญมากนัก แตสิ่งที่สําคัญในการทํางาน
คือ การสรางความสัมพันธ การทํางานในพมาจะตองพัฒนาไปพรอมกับประเทศ ดูวามีอะไรเปลี่ยนแปลง
บาง และมี ไหวพริบในการทํางาน นอกจานี้การทํางานในแตล ะประเทศจะตองคํานึ งวาแตละประเทศใน
อาเซียนจะมีความทาทายแตกตางกันขึ้นอยูกับวาเราตองการทํางานภายใตความทาทายในรูปแบบใด และสิ่ง
ที่สําคัญคือการหาความแตกตางใหแกตัวเองซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับการแขงขันในอนาคต จะตองมีการ
วางแผนในอนาคตวาตองการศึกษาตอหรือทํางาน จะตองตั้งเปาหมายใหชัดเจน มีความกระตือรือรนในการ

เรียนรูสิ่งใหมๆ ในการทํางานในตางแดน สรางความโดดเดนในองคกร และเมื่อมีโอกาสในชีวิตอยาปลอยให
หลุดมือไปและตั้งใจทําใหดีที่สุด
คุณไกรสินธุ วงศสุรไกร ไดกลาวถึงประสบการณในการทําธุรกิจในตางประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน
และประเทศอื่นๆ ไดเนนถึงภาษาวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสื่อสารในการทํางาน และไดเนนย้ําใหคนรุน
ใหมตองเตรียมพรอมสําหรับการทํางานในตางแดนตั้งแตตอนนี้ นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีตอประเทศอื่นๆ
จะเปนโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธและการทําธุรกิจ และตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูสําหรับการทํางานในอนาคต เริ่มพัฒนาตัวเองและเกี่ยวประสบการณใหไดมากที่สุดสําหรับ
การทํางาน ควรเรียนภาษาที่คิดวาจะเปนประโยชนในอนาคตสําหรับการทํางาน เพื่อใหประเทศไทยเปนทุน
มนุษยที่สําคัญในอาเซียน
6. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “คนรุน ใหมกบั ความพรอมเปน “พลเมืองอาเซียน” : ความรูค วามเขาใจ
ในสังคมวัฒนธรรมอาเซียน”
โดย ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ นักวิชาการและผูท รงคุณวุฒิดาน South East Asian Studies
6.1 ความสําคัญของกาเปนพลเมืองอาเซียน
การสรางความเปนพลเมืองอาเซียนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียนจะ
เกิดขึ้นไมไดถาขาดการรวมแรงรวมใจ และอาเซียนตกลงวาจะตองจรรโลงรักษาความแตกตางหลากหลาย
ทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมในอาเซียนใหเปนอัตลักษณเฉพาะของอาเซียนรวมกันเปนหนึ่งเดียวกัน
ทุกชาติทุกกลุมวัฒนธรรมธรรมในทองถิ่นตางๆ ของอาเซียนก็จะตองมีจิตสํานึกรวมอัตลักษณเดียวกันใหได
สําหรับแนวทางการสรางความเปนพลเมืองอาเซียน จะตองมีการสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนพลเมือง
อาเซียน และสรางกระบวนการในการสรางเสริมความเปนพลเมือง
6.2 คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
2) มีทักษะในการสื่อสาร
3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
4) มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองอาเซียน ความภาคภูมิใจ
6.3 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมเปนพลเมืองอาเซียน
1) การเตรียมความพรอมทางดานภาษา
2) กระบวนการทํางานที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
3) เรียนรูวฒ
ั นธรรม ปราศจากอคติ

4) เรียนรูวฒ
ั นธรรมองคกร
5) ลดอคติ หรือแนวคิดในการปดกั้นชาติเพื่อนบาน
7. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “คนรุน ใหมกบั บทบาทยุวทูตอาเซียน : ทักษะการสือ่ สารขามวัฒนธรรม
และการเจรจาทางการทูต”
โดย รศ.เมตตา วิวัฒนานุกุล อาจารยประจําสาขาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ท ามกลางกระแสโลกาภิ วัตน ที่มี ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ในฐานะคนรุ น ใหม จ ะต อ ง
เตรียมพรอมสําหรับการเปนพลเมืองโลกและพลเมืองอาเซียนไปพรอมๆ กัน สิ่งสําคัญจะตองพัฒนาทักษะ
การสื่อ สารอยางไรในฐานะที่ เราเปนยุวทูต เปนทุนมนุษยที่สําคัญสําหรับ การพัฒนาประเทศ และเปน
ตัวแทนทางวัฒนธรรม ซึ่งคนรุนใหมจะตองมีทักษะการสือ่ สารในสองดาน ไดแก ทักษะการสื่อสารระหวาง
วัฒ นธรรม (Intercultural communication competence : ICC) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มี
วั ฒ นธรรมที่ ต า งกั น และทั ก ษะการสื่ อ สารท า มกลางสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
(Multicultural communication competence : MCC) เปนการปรั บตัวในสังคมที่มีความเป น
พหุวัฒ นธรรม ซึ่ ง คนรุ นใหม ต อ งมี ทั ก ษะ 3 ดานที่ สําคั ญ ประกอบด วย 1) ความรูความเข าใจเรื่อ ง
วัฒนธรรมและภาษา (cognitive domain) ไดแก ความรูความเขาใจรูปแบบความสัมพันธของคนและ
คานิยม รวมทั้งภาษาของแตละประเทศ ที่จะสะทอนรูปแบบและวัฒนธรรมของแตละสังคม 2) ทัศนคติ
อารมณ และความรูสึก (affective domain) ถาไปอยูรวมกับคนตางวัฒนธรรมจะตองมีทัศนคติ อารมณ
และความรูสึกที่เปนบวก 3) มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เหมาะสม (behavioral domain) ยอมรับ
ความแตกตางของคนตางวัฒนธรรม ซึ่งทักษะทั้งสามดานนี้คนรุนใหมจะตองมีทักษะในสามดานไมเฉพาะใน
ดานใดดานหนึ่ง
สําหรับทิศทางการปรับตัวตอการอยูรว มกันในอาเซียน ประการแรก ตองเขาใจวาวัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงและความซับซอน มีวัฒนธรรมยอย มีความแตกตางทางดานศาสนา ตองศึกษาวัฒนธรรมมา
จากอะไรและเมื่อไร เพราะจะมีแนวคิดที่แตกต างกั นและมาจากมุ มมองที่ แตกตางกัน ประการที่ส อง
ฝกความไวตอการตอบสนอง สังเกตการณเปลี่ยนตอคนตางวัฒนธรรมแสดงตอเรา ประการที่ส าม จะตอง
เรียนความเปนพลเมืองอาเซียนและความเปนพลเมืองโลกดวย เพราะในปจจุบันโลกเชื่อมโยงหมด และ
ประการสุดทาย การรักษาชาติพันธุของตนเอง เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนที่สามารถเขาสูแตละประเทศได
งาย อยาใหจักรวรรดิทางวัฒนธรรมสามารถกลืนกลายวัฒนธรรมอื่นๆ ได
8. สรุปกิจกรรม Workshop
กลุม ที่ 1: กัมพูชา
วิสยั ทัศน : “ประชาคมอาเซียน ประชาคมแหงศตวรรษที่ 21 ประชากรมีคุณภาพ เขาใจทุกเรื่องราว
เขาถึงทุกประเทศ พัฒนาเปนหนึง่ เดียว สูสากลอยางยั่งยืน”
วิธกี าร :

1. พัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะดานภาษา
2. พัฒนาชุมชนใหพัฒนาไปพรอมๆ กัน
3. สงเสริมดานการลงทุนและการทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวไทยมีสิ่งที่นาสนใจแล
4. ทําใหประเทศตางๆ มีความใกลชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
5. พัฒนาแรงงานของประเทศ
6. ใหประเทศในอาเซียนรวมมือกันและเดินไปพรอมกัน
กลุม ที่ 2: ลาว
วิสยั ทัศน : “กาวทันอาเซียน เรียนรูแบบบูรณาการ กาวสูค วามเปนสากล”
วิธกี าร :
1. การพัฒนาตนเองในดานภาษาในประเทศอาเซียน ปรับทัศนคติ และเรียนรูส ิ่งใหมๆ ในอาเซียน
2. ศึกษาขอมูล ความรูพื้นฐานแตละประเทศอาเซียน
3. ประชุมแลกเปลี่ยน ในกลุมประเทศอาเซียน มีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานความรูวิชาการและ
วัฒนธรรม
4. สงเสริมใหมมี ีความรวมมือกัน ใหมีความสามัคคี สงเสริมใหคนรุนใหมกลาคิดกลาทํา และรวมมือพัฒนา
แบบบูรณาการ
5. ประเมินทุกๆ 1 ป 5 ป และระยะยาว
กลุม ที่ 3: เมียนมาร
วิสยั ทัศน : “การเรียนตองการใหนักเรียนไดรบั การศึกษาทุกคน”
วิธกี าร :
1. ขยายโรงเรียนไปสูชนบทเพื่อใหเด็กในชนบทไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง
2. ใหความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระหวางประเทศอาเซียน
4. ปรับการปรุงระบบการศึกษาทุกป เพื่อใหทันตอการเปลีย่ นแปลง
กลุม ที่ 4: เวียดนาม
วิสยั ทัศน : “การศึกษาและการสื่อสารของคนรุนใหมเพื่อกาวสูสังคมโลก”
วิธกี าร :
1. การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา โดยใหเรียนเร็วขึ้น
2. สอนโดยเจาของภาษา
3. กลาพูดกลาแสดงออก
4. ปลูกฝงการพูด อาน และเขียน

5. เสริมสรางกิจกรรใหมากขึ้น
กลุม ที่ 5: ไทย
วิสยั ทัศน : “มุงเนนพัฒนาการศึกษา บุคลากร การสือ่ สาร และสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน เพือ่ นําพา
กลุมประเทศอาเซียนไปสูการมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
วิธกี าร :
1. กลุมอาเซียนชวยกันคิดพัฒนาระบบการสื่อสารใหเทาเทียมกัน
2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาศักยภาพของแรงงาน
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาทิ ประปา ในชนบทใหทดั เทียมกับในเมืองหลวง และพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง อาทิ ถนนและรถไฟ เพื่อใหการเดินทางสะดวกขึ้น
กลุม ที่ 6: มาเลเซีย
วิสยั ทัศน : “พัฒนาภาษา เศรษฐกิจกาวไกล เขาใจวัฒนธรรม”
วิธกี าร :
1. การเรียนรูดานภาษา เนนพื้นฐานโดยเนนภาษาอังกฤษ และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน สอน
การสือ่ สารของทัง้ 10 ประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งวัฒนธรรม
2. การพัฒนาเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงความคิดพัฒนาทักษะ พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
3. พันธะผูกพันในอาเซียน เรื่องของ core value ทําใหอาเซียนไปสูจุดมุงหมาย
ทําใหบรรยากาศเปนหนึ่งเดียวในการปรับตัว
กลุม ที่ 7: อินโดนีเซีย
วิสยั ทัศน : “มุง มั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และรับรองการบูรณาการของเศรษฐกิจโลกอยาง
ครอบคลุม”
วิธกี าร :
1. สงเสริมการศึกษาใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น เรียนรูวัฒนธรรม และภาษาพื้นฐานของประเทศในอาเซียน
2. ขจัดปญหาคอรัปชั่น และนําเงินมาพัฒนาประเทศ
3. ปรับทัศนคติใหเปนกลาง เปดรับสิง่ ใหม เพือ่ พัฒนาคุณภาพของประชาชนในทุกๆ ดาน
4. พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาคนใหมีความยืดหยุนเพื่อรองรับการบูรณาการ
5. มีนโยบายพัฒนาและชวยเหลือธุรกิจขนาดยอยเพื่อใหสามารถอยูรอดไดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุม ที่ 8: ฟลปิ ปนส
วิสยั ทัศน : “เติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณคาและความสําคัญทางธุรกิจ มุงสูก ารเปนผูนําระดับโลก”

วิธกี าร :
1. สรางความเชื่อมั่นในทางการคาของกลุมธุรกิจเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในประเทศยุโรป
2. พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหมเพื่อเอื้อตอการเติบโตขององคกรตางๆ อยางยั่งยืน
3. มุงเนนการใชทรัพยากรของแตละประเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางมั่นคง
กลุม ที่ 9: บรูไน
วิสยั ทัศน : “มุงเนนพัฒนาระบบการศึกษาของอาเซียน เพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ ีความรูความสามารถในระดับ
สากล”
วิธกี าร :
1. พัฒนาหลักสูตรระบบการศึกษารวมกันในอาเซียน เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรในทิศทางเดียวกัน ทั้งการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
2. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีความทันสมัย มุงพัฒนาการประเมินผลขอสอบใหมีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งอาเซียน
3. จัดระบบการศึกษาเปนแบบเปดตั้งแตระดับปฐมศึกษา เชน การสอนเปนไปตามธรรมชาติ เนื้อหาการ
สอนสอดคลองกับวัยของผูเรียน การสอนทีส่ อดคลองกับชีวิตจริง
4. การพัฒนาดานภาษา ภาษาอังกฤษ และอาเซียน โดยแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนตางๆ
กลุม ที่ 10: สิงคโปร
วิสยั ทัศน : “ประเทศจะพัฒนาไดตองเริ่มจาการพัฒนาจากความรู กลาคิดกลาทําอยางมั่นใจ”
วิธกี าร :
1. เปดมุมมองรับความรูร อบดานเพื่อปรับทัศนคติของตนเอง
2. พัฒนาระบบการศึกษา โดยดึงศักยภาพของผูเ รียนออกมาเพื่อพัฒนาความศักยภาพของผูเ รียน เนน
การศึกษาเฉพาะดานหรือการศึกษาวิชาชีพ
3. พัฒนาภาษาอังกฤษและเรียนรูภาษาของประเทศในอาเซียน
4. เนนความสามัคคีมากกวาการแขงขัน
คําถามชวงพบผูแ ทนจากสถานทูต
1. What are the characteristics of the Malaysian education system?
2. What have you learned from your experiences being around the ASEAN countries?
3. What are the additional occupations or professions than the ten already set?
4. What is your inspiration as a diplomat?
5. What kind of problem have you experienced in subculture?

6. How people in ASEAN can get connected with each other and make friends or create
friendship and relationship with each other?

