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คำ�นำ�
 สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานแนวทาง ให้กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมสุภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ เร่งพัฒนาวิชาการและสื่อ
เทคโนโลย ีเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานของเครอืขา่ยชมรม TO BE NUMBER ONE และ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า ๓ แสนแห่ง สู่เป้าหมาย
การพฒันาคณุภาพสมาชกิใหเ้ปน็คนเกง่และดี มคีวามมัน่คงทางจิตใจ และปลอดภยัจาก
ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมรอบด้าน
 ในโอกาสทีป่ระเทศไทย จะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ในป ี๒๕๕๘ ดว้ยความกังวล
ว่า เยาวชนวัยรุ่น สมาชิก TO BE NUMBER ONE อาจเกิดปัญหาการปรับตัวภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงนี้ คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชนเรื่อง “ก�รเตรียมตัวเข�้สู่
ประช�ชนอ�เซียน” จึงเป็น ๑ ใน ๓ เรื่องสำาคัญ ที่กรมสุภาพจิต กำาหนดให้เร่งพัฒนา
จัดทำาเป็นคู่มือ เพื่อเผยแพร่ให้กับ แกนนำาชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ได้มีความรู้ และมีแนวทางในการแก้ปัญหาทั้งกับตัวเอง หรือให้คำาแนะนำา 
ข่วยเหลือเพื่อนๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสนองแนวทางพระราชทานขององค์ประธาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE
 ในนามกรมสุขภาพจิต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญของแกนนำา TO BE NUMBER ONE ในการทำาหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือ
เพื่อนๆ ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในระยะอันใกล้นี้

     นายแพทย์เจษฎา โชคดำารงสุข
                อธิบดีกรมสุภาพจิต
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บทนำ�
 ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยและ 9 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และเวียดนาม จะเข้าสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งย่อมมีผลต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทุก

ประเทศอย่างแน่นอน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน เช่น 

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษา ฯลฯ เพราะต้องมีการติดต่อสื่อสาร หรือการ

เคลือ่นยา้ยแลกเปลีย่นประชากรของประเทศต่างๆ ทำาใหเ้ราต้องอยูร่่วมกบัเพ่ือนบา้นทีม่า

จากชาติต่างๆ มากขึ้น ดังนั้น เราทุกคนต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 

เพื่อให้เราสามารถปรับตัวรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

 วัยรุ่นและเยาวชนเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ทัง้โอกาสด้านการศกึษาต่อ การหางานทำา และการปรับตวัภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสงัคม

วัฒนธรรม ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลมาจากประเทศต่างๆ ซึ่งการเตรียม

ใหว้ยัรุน่และเยาวชน ไดม้โีอกาสเตรยีมตวัและพัฒนาตนเองในเรือ่งท่ีจำาเปน็สำาหรบัการเตรยีม 

พร้อมที่เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง ที่จะทำาให้วัยรุ่นและเยาวชน

สามารถดำาเนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ไม่เกิดปัญหาด้านการปรับตัวหรือปัญหาพฤติกรรม

อื่นๆ ตามมา จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาทักษะของเยาวชน เรือ่ง “ก�รเตรยีมตัวเข้�สูป่ระช�คม

อ�เซียน” สำาหรับอาสาสมัคร/แกนนำาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นคู่มือที่นำา

เสนอแนวทางสำาหรับอาสาสมคัร/แกนนำาศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUNBER ONE จดักจิกรรม

เพือ่พฒันาทกัษะของสมาชกิทีม่าใชบ้รกิารในศนูยฯ์ หรอืสมาชกิอืน่ๆ ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมของ

ชมรม TO BE NUMBER ONE สำาหรับเตรียมตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน โดยเนื้อหาประกอบด้วยชุดกิจกรรม 5 ชุด ได้แก่ 1) การค้นหาตนเอง

และเขา้ใจเป้าหมายชวีติของตนเอง 2) การคดิวเิคราะหแ์ละการแกไ้ขปญัหา 3) การยอมรบั

ความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง 4) มุมมองเชิงบวกต่อประชาคมอาเซียน 5) ความรู้ 

เรื่อง “ประช�คมอ�เซียน”
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��วัตถุประสงค์

 1. เปน็แนวทางสำาหรับอาสาสมคัร/แกนนำาศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE จดั

กิจกรรมใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะของสมาชกิ เพือ่ “เตรยีมตวัเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีน”

 2. เป็นแนวทางสำาหรับอาสาสมัคร/แกนนำาศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิก

สามารถค้นหาตนเองและเขา้ใจเปา้หมายชวีติของตนเอง แกไ้ขปญัหาโดยผา่นกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ มีมุมมองเชิงบวกต่อ

ประชาคมอาเซียน และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

��กลุ่มเป้�หม�ย

 1. อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

 2. แกนนำา TO BE NUMBER ONE 

��ขอบข�่ยเนื้อห�ส�ระของคู่มือ

ประกอบด้วย 5 ชุดกิจกรรม

 m ชุดกิจกรรมที�่1
      การค้นหาตนเองและเข้าใจเป้าหมายชีวิตของตนเอง

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกรู้จักวิธีค้นหาตัวตน เข้าใจ ยอมรับตัวเอง ทั้งด้านที่

เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง 

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

 1. กิจกรรม “ค้นหาตนเองให้เจอ”

 2. กิจกรรม “เส้นทางชีวิต”
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	 m ชุดกิจกรรมที่�2
      การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และสามารถเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

 1. กิจกรรม “แก้ปัญหาพาสนุก”

 2. กิจกรรม “ฝึกคิดวิเคราะห์”

	 m ชุดกิจกรรมที่�3
	 					การยอมรับความเปลี ่ยนแปลงและความแตกต่าง

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้สมาชิกเตรียมความพร้อมสำาหรับการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ในการ

เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน เรยีนรูแ้ละยอมรบัในความเหมอืน ความต่าง เพ่ืออยูร่่วมกนัในสังคม

อย่างมีความสุข และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ

เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

 2. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการคิดแบบเหมารวม และรู้จักมองผู้อื่น

ในมุมมองด้านบวก โดยพิจารณาตามความเป็นจริง ก่อนตัดสินบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

 1. กิจกรรม “เปลี่ยนแปลงไม่ยาก”

 2. กิจกรรม “รู้เขา.......รู้เรา” 
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 m ชุดกิจกรรมที่�4�
      มุมมองเชิงบวกต่อประชาคมอาเซียน

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการคิดแบบเหมารวม และ

รู้จักมองผู้อื่นในมุมมองด้านบวก โดยพิจารณาตามความเป็นจริง ก่อนตัดสินบุคคลหรือ

กลุ่มคนอื่น

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

 1. กิจกรรม “การคิดแบบเหมารวม (Stereotype)”

 2. กิจกรรม “มหาเศรษฐีอาเซียน”

 m ชุดกิจกรรมที่�5�
      ความรู้	เรื่อง	“ประชาคมอาเซียน”

 วตัถปุระสงค ์: เพือ่ให้สมาชกิมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนทีถู่กต้อง

และให้สมาชิกตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาอังกฤษ และวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่

เหมาะสมกับตัวเอง

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

 1. กิจกรรม “คำาถามน่ารู้..สู่อาเซียน”

 2. กิจกรรม “English is fun”

��โอก�สในก�รจัดกิจกรรม

 1. อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมสำาหรับสมาชิก

ที่มาใช้บริการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

 2. แกนนำา TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมสำาหรับสมาชิกทั่วไป ที่มาเข้าร่วม

กิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

10



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 11

การค้นหาตนเอง
และเข้าใจเป้าหมายชีวิตตนเอง�

ประกอบด้วย�2�กิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่

1
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กิจกรรมที่ 1 
“ค้นห�ตนเองให้เจอ”
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��วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกรู้จักวิธีค้นหาตัวตนในด้านต่างๆ

 2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจและยอมรับตนเองมากขึ้น ทั้งด้านที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน

��ระยะเวล�

 45 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 การเรียนรู้ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการทำาจุดมุ่งหมายในชีวิตให้สำาเร็จ อีกทั้งช่วยให้

สมาชิกสามารถปรับตัว และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนในด้าน

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ตนเองนั้นมีหลายด้าน เช่น นิสัย อาชีพในฝัน ความชอบ 

ความสนใจ สิ่งที่สำาคัญคือ เรียนรู้ทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตัวเอง เพื่อรู้จุดเด่นที่ตนเองถนัด

และทำาได้ดี และรู้ว่าสิ่งไหนที่ตนเองต้องพัฒนา

 การค้นหาตนเองสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น การสำารวจตนเอง การทำาแบบทดสอบ

ความถนดั การรบัฟงั ความคดิเหน็ของคนอืน่ นอกจากนีก้ารทีส่มาชกิมบีคุคลทีเ่ปน็แรงบนัดาล

ใจ จะชว่ยทำาใหส้มาชกิมตีน้แบบ และมแีรงจูงใจทีจ่ะทำาความคดิความฝันของตัวเองใหเ้ปน็จริง 

รวมทัง้การเปดิโอกาสใหต้นเองทำากจิกรรมทีห่ลากหลายทำาใหไ้ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเองมากขึน้

ในด้านต่างๆ

��ก�รประเมินผล

 จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 15

“ท�ยบุคลิกและคว�มสัมพันธ์”

1. ห�กโลกกำ�ลังจะแตกคุณจะเลือกช่วยสัตว์ชนิดใด ?

 ก) กระต่าย   ข) แกะ   ค) กวาง   ง) ม้า

2. ห�กคุณได้เดินท�งเพื่อไปเยี่ยมชมเผ่�พื้นเมืองแห่งหนึ่งในแอฟริก� ข�กลับเข�จะ

   ให้สัตว์อย่�งหนึ่ง เพื่อเป็นที่ระลึก คุณจะเลือกตัวอะไร?

 ก) ลิง   ข) สิงโต   ค) งู   ง) ยีราฟ

3. ถ้�คุณได้ทำ�ผิดแล้วถูกพระเจ�้ลงโทษส�ปให้เป็นสัตว์คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร ?

 ก) สุนัข   ข) แมว   ค) ม้า   ง) งู

4. ถ้�คุณมีอำ�น�จคุณอย�กจะเสกให้สัตว์ชนิดใดห�ยส�บสูญไปจ�กโลกตลอดก�ล ?

 ก) สิงโต   ข) งู   ค) จระเข้   ง) ฉลาม

5. คุณอย�กจะให้สัตว์ชนิดใดพูดภ�ษ�คนได้ม�กที่สุด ?

 ก) แกะ   ข) ม้า   ค) กระต่าย   ง) นก

6. ห�กต้องติดอยู่บนเก�ะร้�งกล�งมห�สมุทร คุณอย�กจะให้ใครไปอยู่เป็นเพื่อน ?

 ก) มนุษย์   ข) หมู   ค) วัว   ง) นก

7. ถ้�มีเวทมนต์คุณอย�กจะเสกให้สัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยง ?

 ก) ไดโนเสาร์   ข) เสือขาว   ค) หมีขั้วโลก   ง) เสือดาว

8. คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร ถ้�ห�กส�ม�รถแปลงเป็นสัตว์ได้ 5 น�ที ?

 ก) สิงโต   ข) แมว   ค) ม้า   ง) นกพิราบ

ใบกิจกรรม 1
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“ท�ยบุคลิก
และคว�มสัมพันธ์”

ใบเฉลย

กิจกรรม 1

1) กระต่�ย
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คณุชอบคนทีร่กัสนัโดษ	มองภายนอกเป็นคน

สงบนิ่ง	ซึ่งต่างจากภายในที่ร้อนเหมือนไฟ

4) ม้� 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ

คุณชอบคนที่รักอิสระเสรี	 ไม่ชอบทำาอะไร

ตามกฎเกณฑ	์และเป็นตัวของตัวเอง

3) กว�ง 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณชอบคนบุคลิกด	ีสง่างามและดูภูมิฐาน

2) แกะ 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณชอบคนที่ดูอบอุ่นและเชื่อฟังคุณ

1. คุณส�ม�รถช่วยชีวิตสัตว์ได้หนึ่งชนิด
ห�กโลกจะแตกคุณจะเลือกช่วยอะไร?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

คนที่มีบุคลิคแบบใดที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด
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1) ลิง 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณชอบการจีบแบบสร้างสรรค์	 มีอะไรแปลกใหม่มาให้คุณ

ประหลาดใจอยู่เสมอ	เพราะนั่นจะทำาให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ

2. ห�กคุณได้เดินท�งเพื่อไปเยี่ยมชมเผ่�พื้นเมืองแห่งหนึ่งในแอฟริก�
ข�กลับเข�จะให้สัตว์อย่�งหนึ่งเพื่อเป็นที่ระลึก คุณจะเลือกตัวอะไร?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

การจีบแบบใดที่โดนใจคุณมากที่สุด

4) ยีร�ฟ
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คณุชอบการจบีแบบทีแ่สดงถงึความอดทนจรงิใจ	และพรอ้ม

ที่จะให้อภัยคุณได้ทุกอย่าง

3) งู 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คณุชอบการจบีแบบท่ีดูโลเลไมแ่น่นอน	บางครัง้เขาทำาเหมอืน

รักคุณมากมายแต่บางครั้งก็แกล้งทำาเหมือนไม่ใส่ใจคุณเลย

เพราะนั่นจะทำาให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายตลอดเวลา

2) สิงโต 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณชอบการจีบแบบตรงไปตรงมา	หากรักก็บอกว่ารักกันไปเลย
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1) สุนัข 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

ความซื่อสัตย์	ความมั่นคง	และจริงใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

3. ถ้�คุณได้ทำ�ผิดแล้วถูกพระเจ้�ลงโทษส�ปให้เป็นสัตว์
คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

สิ่งใดที่ทำาให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขา

4) งู 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

ความเป็นคนง่ายๆ	สบายๆ	และไม่เรื่องมากของเขา

3) ม้�
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

การมองโลกในแง่ดีของเขา

2) แมว
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

ความโก้เก๋	ความมีรสนิยมในตัวเขา
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1) สิงโต 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

การถือตัว	หยิ่งยโสและชอบดูถูกคนของเขา

4. ถ้�คุณมีอำ�น�จ คุณอย�กจะเสกให้สัตว์ชนิดใด
ห�ยส�บสูญไปจ�กโลกตลอดก�ล?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

สิ่งใดที่คุณทนไม่ได้เลยหากคนรักของคุณทำานิสัยแบบนี้

4) ฉล�ม 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ

อาการขีว้ติกกังวล	และความไมม่ัน่ใจในตัวเองของเขา

3) จระเข้
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

ความก้าวร้าว	หยาบกระด้างของเขา

2) งู 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

อารมณ์ขึ้นๆ	ลงๆ	เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของเขา
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1) แกะ
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

สามารถเข้าอกเข้าใจกันได	้และสื่อสารกันด้วย

สายตาโดยไม่จำาเป็นต้องพูดออกมาและดำาเนิน

ความสัมพันธ์ไปเหมือนที่คนรุ่นพ่อแม่เคยปฏิบัติ

5. คุณอย�กจะให้สัตว์ชนิดใด
พูดภ�ษ�คนได้ม�กที่สุด?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

คุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักดำาเนินไปแบบไหน

4) นก 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนาน	เพราะคุณ

มองไปถึงการสร้างอนาคตร่วมกันด้วย

3) กระต่�ย
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

มีสัมพันธภาพที่อบอุ่นและรักกันหวานชื่นตลอดเวลา

2) ม้� 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ

สามารถเปิดอกพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง

โดยไม่มีความลับต่อกัน
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1) มนุษย์
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณเป็นคนแคร์สังคมและศีลธรรม	คุณจะไม่คิด

นอกใจหลังจากแต่งงานแล้วเด็ดขาด

6. ห�กต้องติดอยู่บนเก�ะร้�งกล�งมห�สมุทร 
คุณอย�กจะให้ใครไปอยู่เป็นเพื่อน?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

คุณมีแนวโน้มแค่ไหน	เรื่อง	“การนอกใจ”

4) นก 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณไม่มีความอดทน	ดังนั้นมีโอกาสที่จะกระทำา

สิ่งที่ไม่เหมาะสมหากมีแรงยั่วยุ

3) วัว�
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณมีความอดทนอดกลั้นดีเยี่ยม	คุณพยายามที่จะ

ไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

2) หมู 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณทนต่อการยั่วยุไม่ค่อยได้	ดังนั้นมีแนวโน้ม

ที่คุณจะคิดนอกใจ



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

22

1) ไดโนเส�ร์ 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ

คุณเป็นคนมองโลกแง่ร้าย	ไม่อยากแต่งงาน

7. ถ้�มีเวทมนต์คุณอย�กจะเสกให้สัตว์ชนิดใด
เป็นสัตว์เลี้ยง

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง	“การแต่งงาน”

4) เสือด�ว 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ

คุณอยากแต่งงานทั้งๆ	ที่ความจริงแล้วคุณไม่รู้อะไร

เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่เลย

3) หมีขั้วโลก 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณกลัวการแต่งงาน	เพราะคิดว่ามันอาจทำาให้คุณ

หมดอิสระ

2) เสือข�ว
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่มีค่า	ถ้าได้แต่งงาน

คุณจะประคับประคองชีวิตคู่ให้คงไว้ตลอดไป
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1) สิงโต 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณมักจะเหนื่อยเสมอในเรื่องของความรัก	เพราะคุณ

ยอมทำาไดท้กุอยา่งเพือ่คนทีร่กั	แต่ก็ใช่วา่คณุจะตกหลมุ

รักใครง่ายๆ

8. คุณจะเลือกเป็นตัวอะไร
ถ้�ห�กส�ม�รถแปลงเป็นสัตว์ได้ 5 น�ที?

ความหมายแฝงเป็นนัยๆ ของคำาถามข้อนี้คือ 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ	“ความรัก”

4) นกพิร�บ 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณคิดว่าความรักนั้นคือการเปิดใจยอมรับที่จะใช้

ชีวิตคู่กับใครสักคน

3) ม้� 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณไม่ต้องการจะทุ่มเทอะไรมากมายเพื่อความรัก

แต่สิง่ท่ีคณุทำาไปทกุอย่างก็เพราะไม่อยากจะอยู่คนเดยีว

เพียงลำาพังในโลกใบนี้เท่านั้น

2) แมว 
เหตุผลทางจิตวิทยาของคำาตอบข้อนี้คือ 

คุณรักตัวเองมากกว่า	และคุณก็คิดว่าความรักเป็นแค่

อารมณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น

Credit: http://board.postjung.com/422647.html
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“พรสวรรค์และอ�ชีพ”

 แบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ เป็นคำาแนะนำาเบื้องต้นที่คุณจะค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ 

กา้วตอ่ไปยอ่มเป็นสิง่ท่ีคณุตอ้งจดัการตอ่ด้วยตนเอง อยา่ลมืว่าพรสวรรค ์ถา้ไมไ่ด้ฝกึฝน กอ็าจ

แพ้พรแสวงได้เหมือนกัน

A

D

B

E

C

F

ใบกิจกรรม 2

วิธีทำ�

แบบทดสอบ

บุคลิกภ�พนี้ ให้คุณเลือก

ภ�พด�้นล่�ง ที่คุณรู้สึกว�่

มันดึงดูดคุณที่สุด

ในขณะนี้
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 คุณเป็นคนที่อ่อนไหว และ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายดาย

 คุณมักแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ในครู่เดียว โดยไม่ต้องการข้อมูลอะไรมากมาย

 การตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายสำาหรับคุณ คุณมีสัญชาตญาณหยั่งรู้ที่เฉียบคม

 คุณรู้ชัดว่าอะไรคือหนทางที่ใช่ และคุณก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่น้อย

 พรสวรรค์ตามธรรมชาติของคุณนั้นคือมนุษยสัมพันธ์ และการเข้าใจผู้คน

 คุณมีความสามารถในการสื่อสารดีมาก และสามารถเชื่อมผู้คนที่แตกต่างเข้าด้วยกัน

 ความสุขุมของคุณช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

 ผู้คนรู้สึกดีและอยากที่จะพูดคุย และได้รับกำาลังใจจากคุณ

คว�มหยั่งรู้

ก�รเข้�ถึงผู้คน

แบบ A พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

แบบ B พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

A

B

แบบทดสอบบุคลิกภ�พ 
พรสวรรค์ที่ซ่อนในตัวคุณ

ใบวิเคร�ะห์

กิจกรรม 2
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 คุณเป็นนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ คุณมีวิธีพูดที่ดีจริงๆ

 คุณไม่เคยจนหนทางกับการที่จะต้องอธิบายสิ่งต่างๆ หรือความรู้สึกของคุณ

 ผู้คนจะพบว่ามันง่ายที่จะเข้าใจหรือเห็นใจคุณ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตาม

 เวลาที่คุณมีความสุข ทุกคนก็มีความสุขไปด้วย เมื่อคุณทุกข์ ทุกคนก็พร้อมทุกข์ไปกับคุณ

 คุณเป็นผู้รอบรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์

 คุณเต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆ และศักยภาพ

 ไอเดียของคุณอาจเปลี่ยนโลกก็ได้ หากคุณได้สร้างมันขึ้นมา

 ตราบที่คุณไม่หยุดทำาตามฝันของคุณ คุณก็จะไปถึงฝั่งฝันนั้นได้

ไหวพริบ

จินตน�ก�ร

แบบ C พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

แบบ D พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

C

D
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 คุณมีพลังที่จะโน้มน้าวใจคน และมีอิทธิพลต่อผู้อื่น

 คุณมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันสิ่งต่างๆ ได้

 ศักยภาพความเป็นผู้นำาของคุณซ่อนอยู่ตรงนั้น ตราบที่คุณไม่ใช้มันผิดวิธี

 ระมัดระวังจำาไว้เสมอว่า คุณมีพลังและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น มากกว่าที่คุณคิด

 คุณมีความสามารถในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ

 และแม้ว่ามันจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โต แต่มันก็อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

 คนแบบคุณเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางวัฒนธรรม

 และคุณมักอยู่เบื้องหลัง โดยไม่มีใครทันสังเกตเห็น

พลังดึงดูด

พลังปฎิวัติ

แบบ E พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

แบบ F พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของคุณ คือ

E

F

Credit: http://blog.eduzones.com/snowytest/85802
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“อ�ชพีทีใ่ชเ่ร�”

 การทีไ่ดท้ำางาน หรอื อาชพีทีถ่นดัและชอบนัน้เปน็ส่ิงทีเ่ราทกุคนปรารถนา เพราะจะ

เป็นส่วนสำาคัญทำาให้เกิดความสุขในชีวิต

 แบบทดสอบบุคลิกภาพอาชีพที่ใช่เราง่ายๆ นี้ จะบอกเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำางาน

ที่เราถนัด แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอาชีพ จะมีรายละเอียดปลีกย่อย อีกมากมายที่เราจะ

ต้องนำามาพิจารณา แต่แบบทดสอบนี้ ก็จะพอเป็นแนวทางบอกบุคลิกภาพด้านอาชีพได ้

ระดับเล็กๆ ระดับหนึ่ง ลองดู

แบบทดสอบ

บุคลิกภ�พ
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u คุณเป็นผู้ที่มีเหตุผล มีตรรกะ สุขุม และใช้ข้อมูลตัดสินใจ

u เมื่อสิ่งต่างๆ ยุ่งเหยิงคุณก็ยังคงความมีเหตุผลได้ สำาหรับคุณ เหตุผลคือสิ่งที่สำาคัญที่สุด

u และเมื่อคุณทำาตามหลักเหตุผล คุณก็ไม่ได้เป็นทาสของมัน

u คุณยืดหยุ่นได้เมื่อจำาเป็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อทำาพลาด

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ทำางานด้วยฝีมือ (มือ)

    ... ทำางานด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : วิศวกร ช่าง สถาปนิก ช่างไม้

u คุณเป็นคนที่มีความห่วงใยและเมตตาผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

u คุณร่วมแก้ไขปัญหาของผู้อื่นเหมือนเป็นปัญหาของตัวเอง

u คุณไวต่อความรู้สึก เซนส์ดี และสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้คนเป็นอย่างดี

u การช่วยเหลือคนอื่นเป็นความสุขในชีวิตของคุณ คุณเปรียบมันเป็นเป้าหมายชีวิต

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ...ได้รับผิดชอบอะไรมากมาย

    ...งานที่คุณได้ทำา มีผลต่อชีวิตใครบางคนอย่างมากมาย

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ที่ปรึกษา แนะแนว

ห่วงใย ไวต่อคว�มรู้สึก

เหตุผล กลไก

B

A

แบบ

แบบ

แบบทดสอบบุคลิกภ�พ
อ�ชีพที่ใช่เร�

ใบวิเคร�ะห์

กิจกรรม 2
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u คุณเป็นคนมีพลัง ตั้งอกตั้งใจ และทำางานจริงจังมาก

u แมค้ณุจะเป็นคนท่ีตอ้งการอะไรแลว้จะตอ้งเอามาให้ได้ แต่คณุก็มคีวามเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ด้วย

u คุณมีความสามารถในการจัดสมดุลระหว่างสิ่งที่คุณต้องการ กับ ความต้องการของผู้อื่น

u เพื่อให้งานสำาเร็จแล้ว คุณลงทุนทำาทุกอย่างได้ แต่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหากับคนอื่น

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ทำางานร่วมกับผู้อื่น

    ... ทำางานในสภาพแวดล้อมที่กระฉับกระเฉงว่องไว

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : ทหาร ตำารวจ ครูใหญ่ CEO

u คุณเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม และมีเอกลักษณ์

u ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าคุณจะทำาอะไรต่อไป แต่มักเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ

u เพราะขี้เบื่อ คุณจึงไม่ชอบอะไรที่เป็นกิจวัตร หรือกฎระเบียบต่างๆ

u ตราบใดที่คุณสามารถคิดค้นอะไรใหม่ๆ หรือไม่ถูกควบคุมด้วยกฎอะไรมากมาย 

    คุณก็มักประสบความสำาเร็จอย่างดี

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ทำางานคนเดียว

    ... สามารถปลดปล่อยตัวตนของคุณผ่านการทำางานหรือผลงาน

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : ศิลปิน นักแสดง นักหนังสือพิมพ์

สร�้งสรรค์ ไร้กฎเกณฑ์

หนักแน่น จริงจัง

D

C

แบบ

แบบ
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u คุณเป็นคนที่มีระเบียบ มีแรงบันดาลใจ เป็นคนยุติธรรม และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ดี

u ดว้ยความเปน็ผูม้คีวามคดิตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความจริง คณุจึงสามารถเขา้ใจปญัหาต่างๆ     

    ได้รอบด้าน

u คุณมีงานเป็นเป้าหมาย เป็นคนที่ทำางานได้ดีเมื่อมีกำาหนดเวลา หรือแผนงาน

u เวลาที่เป็นหัวหน้างาน คุณจัดการกับลูกน้องได้ดี และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ทำางานที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียด

    ... มีหน้าที่ดูแลผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : ผู้จัดการ นักการเงิน นักบัญชี เลขาฯ ผู้จัดการส่วนตัว

u คุณเป็นคนมีความอดทน มองโลกในแง่ดี และอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดี

u คุณสามารถทำางานได้ดีกับคนทุกประเภท และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

u ความสำาเร็จ และการที่ผลลัพธ์ออกมาดี เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งสำาหรับคุณ

u คุณเป็นทั้งผู้นำาและครูที่ดี ผู้คนจะให้ความนับถือ และเชื่อฟังคุณ

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... รู้ว่าสิ่งที่คุณทำานั้น จะเกิดผลดี

    ... ได้สอนทักษะใหม่ๆ ให้กับใครๆ

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : ครู พยาบาล นักเขียนแนวสารคดี หรือ วิชาการ

แบบอย่�งที่ดี มีทักษะ

ยุติธรรม มีระเบียบ

F

E

แบบ

แบบ
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u คุณเป็นนักปฏิบัติ ฉลาด และ มีเซนส์ดีมากๆ

u ด้วยการคิดบวกและกระตือรือร้น คุณเป็นนักแก้ปัญหาที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

u คุณห่วงใย เอาใจใส่ และทำาให้ผู้อื่นรู้สึกมีความหวัง

u คุณปรับตัวได้ดี และเรียนรู้ไวมาก คุณรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

    ... ใช้ความรู้ของคุณในการแก้ปัญหาต่างๆ

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : หมอ นักบำาบัด นักสืบ

u ด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่น คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต และรู้ว่าจะไปถึงมันได้

    อย่างไร

u คุณเป็นคนหัวรั้น และจะยืนกรานในสิ่งที่เชื่อ แม้ว่าจะยังไม่มีใครเห็นด้วยก็ตาม

u แม้จะมีความคิดเห็นที่แน่วแน่ แต่คุณก็ไม่เคยพยายามครอบงำาคนอื่นด้วยความคิดของคุณ

u ด้วยเสน่ห์ภายในของคุณ ทำาให้คุณมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างลึกลับ พวกเขาจะค่อยๆ คิดตาม

   แบบที่คุณคิด

u คุณทำางานได้ดีที่สุดเมื่อ...

    ... ได้ทำางานในวิธีของคุณเอง

    ... รู้ว่าสิ่งที่คุณทำา จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

u ตัวอย�่งอ�ชีพ : นักการเมือง ทนาย พิธีกรทอล์คโชว์

มุ่งมั่น ดึงดูดใจ

หัวไว ใจดี

H

G

แบบ

แบบ

Credit : http://blog.eduzones.com/snowytest/87197
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1. บุคคลที่เป็นแรงบันด�ลใจของคุณ
	 [..........................................................................
	 [..........................................................................
	 [..........................................................................

2. สิ่งที่คุณทำ�ได้ดีแล้วมีคว�มสุข
	 [..........................................................................
 [..........................................................................
	 [..........................................................................

3. จุดดีของคุณ
	 [..........................................................................
	 [..........................................................................
	 [..........................................................................

4. สิ่งที่อย�กเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเอง
	 [..........................................................................
 [..........................................................................
 [..........................................................................

5. สิ่งดีๆ ที่คุณอย�กให้คนอื่นพูดถึงเกี่ยวกับตัวคุณ
	 [..........................................................................
 [..........................................................................
 [..........................................................................

ให้สม�ชิกตอบคำ�ถ�มในประเด็นต่อไปนี้

“นี่คือฉัน”ใบกิจกรรม 3
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กิจกรรมที่ 2 
“เส้นท�งชีวิต”
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  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้เป้าหมายของตนเอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่

    ประชาคมอาเซียน

 2. เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

��ระยะเวล�

 45 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

หม�ยเหตุ : จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มย่อยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มแจกใบกิจกรรม 1 และดินสอให้สมาชิกกลุ่ม หลังจากนั้นอธิบาย

   ขั้นตอนการทำากิจกรรม ดังนี้

   1.1 ให้สมาชิกกลุ่ม วาดรูปเกี่ยวกับอาชีพที่อยากเป็น ในกรณีที่สมาชิกไม่

        สามารถวาดได้ให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับ “ลักษณะอาชีพในอนาคตที่

        อยากเป็น”

   1.2 เมือ่วาดเสรจ็ให้สมาชกิตอบคำาถามตามประเดน็ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นใบกจิกรรม

- ใบกิจกรรม 1 “เส้นทางชวีติของ

  ฉัน”

2. ผู้นำากลุ่มแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน เพื่ออภิปรายถึงเส้นทาง

     ชวีติของตนเอง และสมาชกิคนอืน่เปรยีบเทยีบความเหมอืน ความต่างของ

   เป้าหมายและการเตรียมตัว/การพัฒนาตนเอง และเสนอแนะเพิ่มเติมใน 

   ประเด็นต่างๆ เหล่านี้

3. ผูน้ำากลุม่อธบิายในเรือ่งการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ตามใบความรู้ 1และ 2

   โดยอาจให้สมาชิกช่วยสลับกันอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง

	l ผลที่เกิดขึ้นจากการตั้งประชาคมอาเซียน

	l การเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC ในเรื่องการ 

      ประกอบอาชีพ

- ใบความรู้ 1 เรื่อง “ผลที่เกิดขึ้น

  จากการตั้งประชาคมอาเซียน”

- ใบความรู้ 2 เรื่อง “การเตรียม

  ความพร้อมของตนเองเพื่อปรับ

  ตัวเข้าสู่ AEC เรื่องการประกอบ

  อาชีพ”

4. ผู้นำากลุ่มแจกใบกิจกรรม 1 ให้สมาชิกวาด/เขียน อาชีพที่อยากเป็นตามใบ

   กิจกรรม 1 อีกครั้ง และสุ่มถามสมาชิก ประมาณ 4-5 คน ว่าอาชีพที่อยาก 

  เป็นเหมือนหรือต่างจากครั้งแรก พร้อมทั้งให้อธิบายเหตุผล

- ใบกิจกรรม 1 “เส้นทางชวีติของ

  ฉัน

5. ผู้นำากลุ่มสรุปแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
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 ให้วาดรูป “อาชีพที่ใฝ่ฝัน” โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะวาดไม่สวย หรือเขียนอธิบายเกี่ยวกับ

“ลักษณะงาน ในอนาคตที่อยากเป็น”

“เส้นท�งชีวิต”

เมื่อวาด/เขียนเสร็จแล้ว ช่วยอธิบายว่า

  เหตุผลที่ชอบงานลักษณะ/อาชีพนี้
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
  “ถ้าอยากจะเป็นอาชีพนี้ ต้องทำายังไงบ้าง”
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ใบกิจกรรม 1
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เรื่อง “ผลที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รตั้งประช�คมอ�เซียน”

ใบคว�มรู้ 1

 ASEAN จะรวมตวัเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและมผีลจรงิจงั ณ วนัที ่1 มกราคม 

2558 ณ วนันัน้จะทำาใหภู้มภิาคนีเ้ปลีย่นไปอยา่งมากอยา่งทีค่ณุคดิไมถ่งึ โดยในด�้นเศรษฐกจิ 

แต่ละประเทศใน AEC มีจุดเด่นต่�งๆ ดังนี้ 

 พม่� : สาขาเกษตรและประมง

 ม�เลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ

 อินโดนีเซีย : สาขาภาพยนตร์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้

 ฟิลิปปินส์ : สาขาอิเล็กทรอนิกส์

 สิงคโปร์ : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ

 ไทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)

 โดยจุดเด่นของแต่ละประเทศน้ีมีผลดีต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับจุดเด่น   

ดงักลา่ว เชน่ หากมคีวามสนใจเรือ่งวศิกรรมไฟฟา้ หรอืชา่งไฟฟา้ การไปทำางานด้านนีท้ีป่ระเทศ

ฟิลิปปินส์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
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ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้อย่�งชัดเจนใน AEC โดยอธิบ�ยให้เห็นภ�พเข�้ใจง่�ยๆ เช่น

 O การลงทุนจะเสรีมาก คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่มีคุณภาพของการศึกษาดี

หรือมีชื่อเสียง ก็อาจมาเปิดโรงเรียนในบ้านเราได้มากขึ้น

 O ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบิน เพราะว่าตั้งอยู่ตรงกลางของ

ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ไทยจะได้เปรียบในเรื่องการเป็นศูนย์กลางในเรื่องการ

คมนาคม การจัดการประชุม การแสดงนิทรรศการ ศูนย์กระจายสินค้า

 O การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะมีโอกาสเติบโตขึ้น เนื่องจากค่าบริการ

ทางการแพทย์ราคาไม่สูงและคุณภาพดีเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

 O ในภาคอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเปน็หลกั เช่น ภาคการเกษตรกอ่สรา้ง อตุสาหกรรม

สิง่ทอจะไดร้บัผลกระทบ เนือ่งจากฐานการผลติอาจยา้ยไปประเทศอืน่ทีผ่ลติสนิคา้ทดแทนได ้

และมีค่าแรงถูกกว่า

 O ภาษาองักฤษจะเป็นสิง่ท่ีสำาคญัอยา่งมาก เนือ่งจากในอนาคต ภาษาองักฤษจะเปน็

ภาษากลางที่ใช้สื่อสารใน AEC ส่วนสิ่งแวดล้อมนั้น สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น 

เมนูอาหาร ป้ายโฆษณา

 O การค้าขายบริเวณชายแดน อุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว ร้านอาหาร

จะคึกคักอย่างมาก เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพัฒนามากขึ้น

เรื่อยๆ
เรียบเรียงจาก : http://www.lpc.rmutl.
ac.th/plan/index.php?option=com_
content&view=article&id=115:aec-
&catid=1:latest-new
Credit ภาพจาก : http://www.google.com
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เรื่อง “ก�รเตรียมคว�มพร้อม
ของตนเองเพื่อปรับตัวเข�้สู่ AEC 
เรื่องก�รประกอบอ�ชีพ”

ใบคว�มรู้ 2

 การรวมกลุ่มประเทศเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทำาใหเ้กิดผลกระทบดา้นตา่งๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำางานใน

ประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ใน 8 สาขาอาชีพ คือ

 1. วิศวกรรม 2. นักสำ�รวจ 3. สถ�ปัตยกรรม

 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พย�บ�ล

 7. บัญชี  8. ก�รบริก�ร/ก�รท่องเที่ยว
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 อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานในประเทศ

แถบอาเซียนได้ทันที ไม่มีการปิดกั้น โดยเบื้องต้น มีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ในประชาคมคือ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเราควรตระหนกัในเรือ่งนีใ้ห้มาก จะตอ้งเรยีนใหเ้กง่จรงิ เมือ่เรยีนจบปรญิญาตรี

ต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ รู้ภาษาจีน รอบรู้

ประวัติศาสตร์ และรู้เทคโนโลยีด้วย

 ขณะนี้มีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่ำากว่าไทย ดังนั้น จะมีแรงงานต่างชาติเข้ามา

ทำางานในเมืองไทยอย่างแน่นอน คนไทยอาจจะไม่มีงานทำา ใน 4-5 ปีข้างหน้า 10 ประเทศก็

จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุนการค้า การบริการแต่ข้อเท็จจริงการเคลื่อน

ยา้ยแรงงานฝมีอืจะตอ้งมกีฎกตกิาตามเงือ่นไขทีต่กลงกนั ในประเด็น 8 สาขาวชิาชพี เมือ่มกีฎ

แลว้ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขของประเทศนัน้ๆ ดว้ย เชน่ วศิวกร จะไปทำางานทีป่ระเทศสงิคโปร์

ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์ด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยังไม่มีการตกลงเรื่องการ

ถ่ายเทแรงงาน

 คุณลักษณะที่จำาเป็นในการทำางานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ สมรรถนะ ความรู้

ความสามารถ (Competency) ในการบรกิาร การทำางานกบัเพือ่นรว่มงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ความสามารถในการปรับตัว ความเร็วในการทำางาน ความยืดหยุ่นในการทำางาน ดังนั้น เราจึง

ควรพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองสม่ำาเสมอ

เรียบเรียงจาก: http://gunceida.mimoproject.co.th/?p=141Credit

ภาพจาก http://www.tdri.go.t
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การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย�2�กิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่

2
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กิจกรรมที่ 1 
“แก้ปัญห�พ�สนุก”
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มอ่านสถานการณ์ใน ใบกิจกรรม 1 ให้สมาชิกฟัง - ใบกจิกรรม 1“รบัคนวนัฝนตก”

2. ผูน้ำากลุม่ถามสมาชกิ “จะทำาอย่างไรในสถานการณ์นัน้” และให้สมาชกิคดิ

   คำาตอบประมาณ 2 นาที จากนั้นจึงสุ่มถาม 2-3 คน

3. ผู้นำากลุ่มยกตัวอย่างทางเลือกในการแก้ปัญหาให้สมาชิกฟังและสรุปตาม

   สาระเบื้องต้นจากใบกิจกรรม 1

- ใบกจิกรรม 1“รบัคนวนัฝนตก”

4. ผู้นำากลุ่มนำาเข้าสู่กิจกรรม “คิดให้ดีมีทางออก”

   4.1 ให้สมาชิกแต่ละคน คิดถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันคนละ

        1 ปัญหา ที่น่าสนใจ และอยากหาแนวทางแก้ไข อาจเป็นปัญหาของ

        ตัวเองหรือเพื่อนก็ได้

   4.2 ให้ทุกคนเขียนปัญหาที่คิดได้บนบอร์ดหรือฟลิปชาร์ท

   4.3 ผู้นำากลุ่มและสมาชิกช่วยกันจัดกลุ่มปัญหาที่มีลักษณะเหมือนหรือ

        คล้ายกัน และเลือกปัญหาที่น่าสนใจมา 5 ปัญหา

   4.4 แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกปัญหา

        ที่คัดเลือกแล้ว กลุ่มละ 1 ปัญหาโดยไม่ซำ้ากัน

   4.5 สมาชิกกลุ่มย่อยระดมสมองช่วยกันหาสาเหตุและทางแก้ไขปัญหาที่ 

        สามารถทำาได้ ให้มากที่สุด ตามใบกิจกรรม 2 ใช้เวลา 15 นาที

    4.6 ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาจากการระดม

        สมองในกลุ่ม

   4.7 ผู้นำากลุ่มแนะแนวทางการคิดวิธีแก้ปัญหา จากใบความรู้ 1

- บอร์ดหรือฟลิปชาร์ท

- ใบกิจกรรม 2 “คิดให้ดีมี

  ทางออก”

- ใบความรู้ 1 “คดิให้ดมีทีางออก”

5. ผูน้ำากลุม่ให้สมาชกิทำากจิกรรม “เรยีนต่อทีไ่หนด”ีโดยแจกใบกิจกรรม 3 ให้

   สมาชิกคนละ 1 ชุด และให้สมาชิกทำาใช้เวลาประมาณ 5 นาที

- ใบกิจกรรม 3 “เรียนต่อ ที่ไหนดี”

6. หลงัจากนัน้ ให้สมาชกิรวมกลุม่ๆ ละ 5-7 คน เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกบั

   ทางเลอืกตามใบกจิกรรม โดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็

7. ผู้นำากลุ่ม สรุปตามแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม
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  สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 ทักษะการคิดแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาความ

สามารถของวยัรุ่น ทีส่ามารถคดิแก้ปญัหาไดด้ ีจะสามารถปรบัตวักบัสถานการณท่ี์เปลีย่นแปลง

ได้ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นคนที่มีศักยภาพทั้งการเรียนและการทำางานใน

อนาคต จะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

 การแก้ปญัหาทีด่ ีทำาไดโ้ดยการฝกึหาทางเลอืก การแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย สรา้งสรรค์

พจิารณาถงึผลด ีผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ สิง่สำาคญัคอืเมือ่เลอืกวิธกีารในการแกป้ญัหาวธีิใด วธิหีนึง่

แล้ว วัยรุ่นต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาด้วย

��ก�รประเมินผล

 จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก
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ใบกิจกรรม 1

 ในคืนวันหนึ่ง เป็นคืนที่ฝนตก 

หนัก คุณกำาลังขับรถอยู่ ขณะที่คุณกำาลัง

ขบัรถอยูน่ัน้ มคีน 3 คนยนือยูข่า้งทางและ

รอให้คุณรับขึ้นรถ

 คนที่ 1 เป็นคนป่วยหนักที่ต้อง

ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว

 คนที่ 2 เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคุณ

มากที่ให้การช่วยเหลือคุณมาโดยตลอด

 คนที่ 3 เป็นคนรักของคุณ

 คำาถามคือ คุณจะทำาอย่างไรเมื่อ

รถนั่งได้ 2 คนเท่านั้น และให้เหตุผลว่า

ทำาไมทำาเช่นนั้น
ส�ระเบื้องต้นจ�กกิจกรรม
 สถานการณ์นี้เป็นตัวอย่างของ

การแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหามีได้

หลายทาง วธิกีารแก้ปญัหาทีด่คีวรเร่ิมจาก

การหาวิธีการที่หลากหลาย สร้างสรรค์

ไมส่รา้งความเดือดรอ้นใหฝ้า่ยใดฝา่ยหนึง่ 

ตัวอย่างการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้

ที่หลายๆ คนอาจยังนึกไม่ถึง คือ ให้ผู้มี

พระคุณเป็นคนขับรถพาคนป่วยไปส่ง

โรงพยาบาล และคุณก็อยู่เป็นเพื่อนกับ

คนรักของคุณ เป็นต้น

“รับคนวันฝนตก”
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“คิดให้ดี มีท�งออก”
ใบคว�มรู้ 1

   ขั้นตอนก�รคิดแก้ปัญห�

 1. ระบุปัญห� / กำ�หนดปัญห�
 ถ้ามีปัญหาท่ีต้องแก้ไขหลายปัญหา ให้เลือกปัญหาที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนปัญหาอื่น โดยพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้

แก้ไขปัญหานั้นๆ

 2. ระบุส�เหตุของปัญห�
 การพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหามีความสำาคัญ เพราะจะนำาไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่

เหมาะสมและตรงจุด โดยอาจพิจารณาสาเหตุจากปัจจัยภายใน และภายนอก

 ปัจจัยภายใน ได้แก่ สุขภาพร่างกาย อารมณ์ ความคิด ลักษณะนิสัย ความชอบ 

ความคาดหวังของตนเอง เป็นต้น

 ส่วนปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อม บุคคลรอบข้าง สังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน ครู 

เมืองที่อาศัยอยู่ โรงเรียน สภาพอากาศ เป็นต้น

 3. ก�รเสนอแนวท�ง / วิธีแก้ปัญห�
 หลังจากที่พิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว ควรแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ อย่างไรก็ตาม 

การแก้ที่ปัจจัยภายนอก ในบางครั้งอาจเป็นไปได้ยาก เช่น เราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคน

อื่นได้ หรือเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างที่ต้องการได้ แต่เราสามารถจัดการกับตัวเรา

เองได ้เมือ่เกิดปัญหา เชน่ ควบคมุอารมณโ์กรธ ปรบัเปลีย่นการกระทำาของตนเองได ้ลดความ

คาดหวังลงหรือทำาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นได้ เป็นต้น
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 4. พิจ�รณ�ผลดี-ผลเสีย ที่ได้จ�กก�รแก้ปัญห�
 ปัญหาหนึ่งๆ อาจมีทางแก้ได้หลายทาง แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา อาจทำาได้

จากการพิจารณาถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมาจากวิธีการแก้ปัญหา สมาชิกควรเลือกวิธีการแก้

ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นน้อยที่สุด

 นอกจากนี ้สมาชกิสามารถเรยีนรูแ้นวทางการแกป้ญัหาของเพือ่นในกลุม่ ซ่ึงอาจเปน็

วิธีที่สร้างสรรค์และไม่เคยนึกถึงมาก่อนได้
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“เรียนต่อที่ไหนดี”

 สมมติว่าคุณกำาลังจะต้องศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือก

คณะ/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาได้ โดยมีคณะ/สาขาวิชา/ลักษณะงานที่สนใจอยู่ 3 อันดับ

 อยากให้คุณคิดถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อเลือกเรียนในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ เช่น 

ความถนัด ความก้าวหน้า ความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นต้น

หลังจากพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียแล้ว คุณควรตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะใด?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

หากยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ วิธีการในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพ/สาขาวิชาที่จะ

เรียนมีอะไรบ้าง?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบกิจกรรม 3

ท�งเลือก ผลดี ผลเสีย
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กิจกรรมที่ 2 
“ฝึกคิดวิเคร�ะห์”



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 55

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 2. เพื่อให้สมาชิกเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม

��ระยะเวล�

 45 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนทำาใหม้กีารหลัง่ไหลของขอ้มลูระหว่างประเทศมากข้ึน เชน่ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาสินค้า ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่

ก็ได ้เราจึงควรตัง้สตพิจิารณาและแสวงหาข้อเทจ็จรงิอยา่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจเชือ่สือ่นัน้ๆ 

ไม่ควรดว่นเชือ่ตามกระแสของคนหมูม่าก หรอืเชือ่เพราะมดีาราคนดังมาโฆษณาชวนเชือ่ หรอื

มีโปรโมชั่นราคาถูก

 ทกัษะการคดิวิเคราะหเ์ป็นทกัษะท่ีฝกึฝนได ้โดยพิจารณาเหตผุล ตัง้คำาถาม แสวงหา

ข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้ ก่อนที่จะเลือกเชื่อข้อมูลข่าวสารนั้น

��ก�รประเมินผล

 จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก

หมายเหตุ : 1) จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มย่อยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 2) อาจหาตัวอย่างสถานการณ์ในกิจกรรมเชื่อหรือไม่เพิ่ม เพื่อให้ผู้นำาสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับกลุ่มสมาชิกได้

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์
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“ก�รคิดวิเคร�ะห์”

 ก�รคดิวเิคร�ะห ์หมายถึง การประเมนิขอ้ความได้ถกูต้อง เปน็การคดิแบบตรกึตรอง

และมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ

 หลักก�รคิดวิเคร�ะห์
 1. ตั้งสติ อย่ารีบเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา เพราะอาจจะไม่จริงหรือเป็นความจริงแค่

เพียงบางส่วน

 2. รู้จักตั้งคำ�ถ�ม ถึงความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ได้รับรู้มา

 3. แสวงห�ข้อเท็จจริงและคว�มเป็นไปได้ อาจทำาได้โดยการหาข้อมูลแหล่งที่มา

ของสื่อ สืบค้นข้อมูล หรือสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

ใบคว�มรู้ 1

?

?
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 ถ้าคุณถูกคนร้ายบังคับให้ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม คุณสามารถแจ้งตำารวจได้โดยการ

กดรหัสเอทเีอม็ยอ้นหลงั เชน่ ถ้ารหสัเอทเีอม็ของคณุคอื 1234 ใหค้ณุกด 4321 เครือ่งเอทเีอม็

จะจับได้ว่ารหัสบัตรเอทีเอ็มของคุณกลับ หลังจากบัตรเอทีเอ็มที่คุณสอดในเครื่อง เครื่องนั้น

จะยงัใหเ้งนิคณุตามจำานวนท่ีคณุถอน แตต่ำารวจจะสามารถมาชว่ยคุณได้ในทนัท ีโดยทีค่นรา้ย

ไม่ทันรู้ตัว

 ขอ้มลูนีอ้อกอากาศทางโทรทศันแ์ลว้ แตย่งัมคีนใชอ้ยูจ่ำานวนนอ้ย เนือ่งจากคนทัว่ไป

ยังไม่รู้วิธีนี้

ตัวอย�่ง คำ�ถ�มวิเคร�ะห์ในสถ�นก�รณ์ที่ 1 เพื่อพิจ�รณ�คว�มน่�เชื่อถือ เช่น

 - เครื่อง ATM จะส่งสัญญาณให้ตำารวจได้อย่างไร?

 - ในกรณีที่รหัสซ้ำาเช่น 1221 หรือ 4444 เครื่อง ATM จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นรหัส

ที่ย้อนกลับแล้ว?

 - แหล่งที่มาของข้อมูลมาจากไหน เชื่อถือได้หรือเปล่า?

ก�รกดรหัสบัตรเอทีเอ็มกลับหลัง

เรื่อง “เชื่อหรือไม่”

สถ�นก�รณ์ที่ 1

ใบกิจกรรม 1
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โฆษณ�สินค้�สถ�นก�รณ์ที่ 2

ตัวอย�่งคำ�ถ�มวิเคร�ะห์ สถ�นก�รณ์ที่ 2 

เพื่อพิจ�รณ�คว�มน่�เชื่อถือ เช่น

 - ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผิวขาวได้จริงภายใน 

   7 วันได้จริงหรือ?

 - อย.รับรองหรือไม่?

 - มกีารบอกสว่นผสมของผลติภณัฑ์หรือไม?่

 - แหล่งที่มาของข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่?

 - รปูทีใ่ชใ้นการโฆษณาเปน็รูปผูท้ีใ่ชจ้รงิหรอืไม?่ 

   มีการตกแต่งภาพหรือไม่?
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ตัวอย�่งคำ�ถ�มวิเคร�ะห์ สถ�นก�รณ์ที่ 3 เพื่อพิจ�รณ�คว�มน่�เชื่อถือ เช่น

 - ผู้ส่ง/หมายเลขที่ส่งข้อความมาน่าเชื่อถือหรือไม่?

 - เงื่อนไขในการโหลดเพลงฟรีหรือข้อความฟรีคืออะไร?

โฆษณ�ท�ง SMSสถ�นก�รณ์ที่ 3
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ทำ�ง�นผ่�นอินเตอร์เน็ตสถ�นก�รณ์ที่ 4

ตัวอย�่งคำ�ถ�มวิเคร�ะห์ สถ�นก�รณ์ที่ 4 เพื่อพิจ�รณ�คว�มน�่เชื่อถือ เช่น

 - บริษัทที่โฆษณามีความน่าเชื่อถือ/เป็นที่รู้จัก/ถูกกฎหมายหรือไม่?

 - ข้อความในรูปภาพและรูปภาพขัดแย้งหรือสอดคล้องกับข้อความในรายละเอียด?

 - คำาว่า “ดีที่สุดในโลก” มีความเป็นไปได้ มากน้อยเพียงไร?

 - ในรายละเอียด ได้กล่าวถึงลักษณะงานที่ทำาหรือไม่?

 - ทำาไมกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่ใช่คนที่เรียนจบแล้ว

 ร�ยละเอียด

 ระบบดีทีส่ดุในโลก ตอ้งการท่ีจะรบัสมคัรบุคลากรเพิม่เตมิทำางานผา่นระบบ Internet 

Website ในธุรกิจ Network (PART-TIME / FULL-TIME) - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !! - ชาย/

หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำา - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้ - อายุตั้งแต่ 

15 ปี ขึ้นไป - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา PART-TIME 5,000 - 

12,000 บาท / เดือน FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !! 

- ชาย/หญิง หรือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาและสนใจหางานทำา ต้องการงานเสริมนอกเวลา 

ช่วงปิดเทอม หลังเลิกเรียน หลังเลิกงาน นิสิต นักศึกษา เชิญทางนี้…

ทำ�ง�นผ่�นเน็ตง่�ยๆ ร�ยได้สูง ได้เงินจริง !!
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การยอมรับความเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่าง

ประกอบด้วย�2�กิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่

3



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

64

กิจกรรมที่ 1 
“เปลี่ยนแปลง...ไม่ย�ก”
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มเกริ่นนำาเข้าสู่บทเรียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราต้องเรียน

     ทำางาน และอยูร่่วมกบัเพือ่นบ้านทีม่าจากประเทศต่างๆ ทัง้ด้าน โดยเพือ่นๆ

    ที่มาจากประเทศต่างๆ ยอมมีความแตกต่างกับเราในหลายๆ ด้าน เช่น ภาษา

   ชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร วัฒนธรรม หรือการแต่งกาย ซึ่งอาจทำาให้การ

   ดำาเนินชีวิตประจำาวันของเรามีการเปลี่ยนแปลง เราจึงควรต้องเข้าใจและ

   ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว

2. ให้สมาชิกช่วยกันบอกชื่อประเทศกลุ่มอาเซียน

3. ผู้นำากลุ่ม เฉลย 1) ไทย 2) กัมพูชา 3) บรูไน 4) พม่า 5) ลาว 6) อินโดนีเซีย

   7) มาเลเซีย 8) ฟิลิปปินส์ 9) สิงคโปร์ 10) เวียดนาม

4. ผู ้นำากลุ ่ม แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ ่มย่อย 10 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน

   ให้สมาชิกทั้ง 10 กลุ ่มเลือกที่จะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่ม

   ประชาคมอาเซียน (เลือกก่อนได้ก่อน)

5. ผูน้ำากลุม่แจกใบกจิกรรม 1 ให้แต่ละกลุม่ตามประเทศของตนเอง “ลกัษณะ

   ประเทศของฉัน”

- ใบกิจกรรม 1 “ลักษณะ..........

  ประเทศของฉัน”

6. ผู้นำากลุ่มอธิบายกติกา กิจกรรม “เปลี่ยนแปลง ไม่ยาก”

     6.1 ให้ทกุกลุม่จำาลกัษณะประเทศของตนเองให้ได้ ตามใบลกัษณะประเทศ

       ของฉัน โดยแบ่งกันจำาคนละเรื่องเรียงตามข้อ

   6.2 ให้แต่ละกลุ่มนั่งเรียงเป็นแถวตอนลึกเรียงตามข้อที่จำา และเรียงกลุ่ม 

       ตามผังที่นั่ง A

   6.3 เริ่มกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รอบ

- ผังที่นั่ง A
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

รอบที่ 1

     ก) ผู้นำากลุ่มสุ่มเลือกประเทศ มา 1 ประเทศ จากนั้นสมาชิกกลุ่มประเทศ

       ที่ถูกเลือกต้องพูดเรียงตามลักษณะของประเทศของฉัน ให้ครบทุกคน

       โดยไม่หยุดและถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน ถ้ากลุ่มไหนพูดผิดหรือติดขัด

       จะไม่ได้คะแนน

    ข) จากนั้นสมาชิกคนสุดท้ายต้องเรียกชื่อประเทศอ่ืนและสมาชิกกลุ่ม

       ประเทศท่ีถูกเลือกต้องทำาซำ้าเหมือนข้อ ก) จนครบทุกกลุ่ม ทำาซำ้า

       ประมาณ 2-3 รอบ ผู้นำากลุ่มรวบรวมคะแนนของทุกกลุ่มเขียนใส่

       กระดาษฟลิปชาร์ท ตามใบคะแนน A

    ค) ผู้นำากลุ่มสรุปคะแนนของแต่ละกลุ่ม และสัมภาษณ์กลุ่มที่ได้คะแนน

        มากที่สุด ว่ามีวิธีทำางานอย่างไร และเริ่มกิจกรรมในรอบที่ 2

- ใบคะแนน A รอบที่ 1

- กระดาษฟลิปชาร์ท

รอบที่ 2

     ง) ผู้นำากลุ่มสุ่มเลือกสมาชิกคนที่ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่มออกมาและให้

        สลับกันระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกัน ดังนี้

        กลุ่ม 1 สลับ กับ กลุ่ม 6 , กลุ่ม 2 กับ กลุ่ม 7 , กลุ่ม 3 กับ กลุ่ม 8,

        กลุ่ม 4 กับ กลุ่ม 9 และกลุ่ม 5 กับ กลุ่ม 10 จากนั้นให้โอกาสสมาชิก

        ใหม่ของแต่ละกลุ่มจำาลักษณะของประเทศใหม่ของตนเอง ประมาณ

        30 วินาที

    จ) จากนั้นเริ่มกิจกรรมเหมือนข้อ ก) และ ข) ทำาซำ้าประมาณ 2-3 ครั้ง

         ผู้นำากลุ่มรวบรวมคะแนนของทุกกลุ่มเขียนใส่กระดาษฟลิปชาร์ท ตาม

       ใบคะแนน A

    ฉ) ผู้นำากลุ่มสุ่มเลือกสมาชิกคนที่ 1 และ 5 ของแต่ละกลุ่มออกมาและให้

           สลบักนัระหว่างกลุม่ทีอ่ยูต่รงข้ามกนั จากนัน้เริม่กจิกรรมเหมอืนข้อ ง)

       และ จ)

- ใบคะแนน A รอบที่ 2

- กระดาษฟลิปชาร์ท

7. ผู้นำากลุ่มสรุปคะแนนของแต่ละกลุ่ม และสัมภาษณ์กลุ่มที่ได้คะแนนมาก  

    ที่สุดว่ามีวิธีทำางานอย่างไร และสัมภาษณ์สมาชิกที่สลับไปอยู่กลุ่มอื่นว่ารู้สึก

    อย่างไร และมีวิธีปรับตัวอย่างไร

8. ผู้นำากลุ่มสรุปตามแนวคิดที่ได้จากการทำากิจกรรม
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 - การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำาให้พวกเราต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ในหลายด้าน เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน หลากหลายวัฒนธรรม เราในฐานะเจ้าบ้าน

นอกจากต้องเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับชีวิตประจำาวันของเราแล้ว เราก็

ควรต้อนรับและช่วยให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้

วิทยาการจากคนเหล่าน้ัน ซ่ึงก็เป็นสิ่งท่ีเราต้องการเช่นเดียวกัน หากต้องไปยังประเทศอื่นๆ 

(ใจเขาใจเรา)

 - การทำางานร่วมกันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ

สมาชิกในทมี การรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งสดุความสามารถ การชว่ยเหลอื

เพือ่นรว่มงาน การไมไ่ปโทษวา่ความล้มเหลวเกดิจากใครคนใดคนหนึง่ เพราะเราเองกเ็ปน็สว่น

หนึ่งของทีมที่มีโอกาสทำาสิ่งผิดพลาดได้เช่นกัน (รู้จักให้อภัย)

��ก�รประเมินผล

 สังเกตจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก

หม�ยเหตุ ถ้าสามารถทำาได้ ผู้นำากลุ่มอาจมีของรางวัล สำาหรับกลุ่มที่ได้คะแนนมาก
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ประเทศ

ลักษณะ.........ประเทศของฉันใบกิจกรรม 1

ไทย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คำ�ทักท�ย

ภ�ษ�ร�ชก�ร

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง 

ศ�สน� 

สกุลเงิน

เมืองหลวง 

ก�รทำ�คว�มเค�รพ 

ก�รแสดงประจำ�ช�ติ

ประเพณี

สวัสดี

ภ�ษ�ไทย

ร�ชอ�ณ�จักรไทย

ระบอบประช�ธิปไตย

พุทธ

บ�ท

กรุงเทพมห�นคร

ไหว้

โขน

สงกร�นต์
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กัมพูช�
ประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คำ�ทักท�ย

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

มรดกโลก 

ก�รปกครอง 

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

ก�รแสดงประจำ�ช�ติ

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง

ซัวสเด

ภ�ษ�เขมร

นครวัด นครธม

ระบอบประช�ธิปไตย

พุทธ

เรียล

ระบำ�อัปสร�

ดอกลำ�ดวน

อ�ม็อก

กรุงพนมเปญ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บรูไน
ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง 

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

เมืองหลวง 

สินค้�ส่งออก 

ก�รทักท�ย

อ�ห�รยอดนิยม

ซ�ล�มัด ด�ตัง

ภ�ษ�ม�เลย์

เนก�ร� บรูไน ด�รุสซ�ล�ม

ระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์

อิสล�ม

บรูไนดอลล�ร์

บันด�เสรี เบก�วัน

น้ำ�มันดิบ

จับมือกันเบ�ๆ

อัมบูยัต

 ด�รุสซ�ล�ม
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สหภ�พพม่�

ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

สถ�นที่สำ�คัญ 

บุคคลสำ�คัญ 

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

ชุดประจำ�ช�ติ 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ 

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง 

มิงกะละบ�

ภ�ษ�พม่�

พระบรมธ�ตุชเวด�กอง

อองซ�นซูจี

พุทธ

จ๊�ด

ลองยี

ดอกประดู่

หล�่เพ็ด

นครเนปิดอร์
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ล�ว
ประเทศ

คำ�ทักท�ย

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง

ศ�สน�

สกุลเงิน 

เมืองหลวง 

ก�รทักท�ย 

อ�ห�รยอดนิยม 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ

สะบ�ยดี

ภ�ษ�ล�ว

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

พุทธ

กีบ

นครเวียงจันทร์

พนมมือ

ซุปไก่

ดอกลีล�วดี
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อินโดนีเซีย
ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ 

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง 

สะบ�ยดี

ภ�ษ�ล�ว

ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

พุทธ

กีบ

นครเวียงจันทร์

พนมมือ

ซุปไก่

ดอกลีล�วดี

ซ�ล�มัตเซียง

ภ�ษ�อินโดนีเซีย

ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย

ระบอบส�ธ�รณรัฐแบบประช�ธิปไตย

อิสล�ม

รูเปียห์

เก�ะบ�หลี

ดอกกล้วยไม้ร�ตรี

ก�โด ก�โด

กรุงจ�ก�ร์ต�



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

74

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ม�เลเซีย
ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง 

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ 

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง 

ซ�ล�มัต ด�ตัง

ภ�ษ�ม�เลย์

ม�เลเซีย

สหพันธรัฐ

อิสล�ม

ริงกิตม�เลเซีย

ตึกแฝดเปรโตนัส

ดอกพู่ระหง

น�ชิ เลอมัก

กรุงกัวล�ลัมเปอร์



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 75

1

2
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ฟิลิปปินส์
ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร

ก�รปกครอง

ศ�สน�

สกุลเงิน

เมืองหลวง 

มรดกโลก 

อ�ห�รยอดนิยม 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ

กูมุสต�

ภ�ษ�ฟิลิปิโน และอังกฤษ

ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์

ระบอบส�ธ�รณรัฐ

คริสต์

เปโซ

กรุงมะนิล�

น�ขัน้บนัไดแห่งเทือกเข�ฟลิปิปนิส์

อโดโบ้

ดอกพุดแก้ว
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สิงคโปร์

ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง 

ศ�สน�

สกุลเงิน 

สถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง

หนีห�่ว

ภ�ษ�ม�เลย ์จนีกล�ง ทมฬิ และองักฤษ

ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์

ระบอบส�ธ�รณรัฐแบบรัฐสภ�

พุทธ

ดอลล�ร์สิงคโปร์

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ดอกกล้วยไม้กลุ่มแวนด�้

ลักส�

สิงคโปร์
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เวียดน�ม

ประเทศ

คำ�ทักท�ย 

ภ�ษ�ร�ชก�ร 

ชื่อท�งก�ร 

ก�รปกครอง 

ศ�สน� 

สกุลเงิน 

ชุดประจำ�ช�ติ 

ดอกไม้ประจำ�ช�ติ 

อ�ห�รยอดนิยม 

เมืองหลวง 

ซินจ่�ว

ภ�ษ�เวียดน�ม

ส�ธ�รณรัฐสงัคมนยิมเวยีดน�ม

ระบอบสังคมนิยม

ไม่มีศ�สน�ประจำ�ช�ติ

ด่ง

อ�่วหญ่�ย

ดอกบัว

เป�ะเปี๊ยะเวียดน�ม

กรุงฮ�นอย
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กลุุ่ม 7

กลุุ่ม 1

กลุุ่ม 6

กลุุ่ม 2

กลุุ่ม 3

กลุุ่ม 4

กลุุ่ม 5

กลุุ่ม 10

กลุุ่ม 9

กลุุ่ม 8

* ผังที่นั่ง A
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ใบให้คะแนน A

คะแนนรอบที่..........................................

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 รวม

1/ประเทศ...........................

2/ประเทศ...........................

3/ประเทศ...........................

4/ประเทศ...........................

5/ประเทศ...........................

6/ประเทศ...........................

7/ประเทศ...........................

8/ประเทศ...........................

9/ประเทศ...........................

10/ประเทศ.........................

กลุ่มประเทศ
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กิจกรรมที่ 2
“รู้เข�...รู้เร� 

เข้�ใจคว�มต่�ง”
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��วัตถุประสงค์

 เพือ่ให้สมาชิก ไดเ้รียนรูแ้ละยอมรบัในความเหมอืน ความตา่ง เพือ่อยูร่ว่มกนัในสงัคม

อย่างมีความสุข

� ระยะเวล�

 45 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 - การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำาให้พวกเราต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้าน หลากหลาย

วัฒนธรรม ซึ่งจะพบความแตกต่าง จากเดิมที่เราเคยอยู่ เราควรจะยอมรับความแตกต่างนั้น 

โดยมองมมุบวก ความต่างไม่ใชส่ิง่ท่ีสรา้งปัญหากบัเรา ถา้เราสามารถปรบัตัวยอมรบัความต่าง

นั้น สิ่งนั้นจะมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับเราในสิ่งที่เราอาจไม่เคยมี หรือเคยได้รับได้

 - การทำางานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกทุกคนมีความหมายและมีคุณค่า เพราะสมาชิก

แตล่ะคนจะมคีวามสามารถความชำานาญ ลกัษณะ นสัิย ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเปน็จุดเด่นของแต่ละ

คน ถ้าเรานำาเอาความต่างและจุดเด่นของแต่ละคน มาใช้ย่อมจะเกิดประโยชน์ และทำาให้การ

ทำางานของเราจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

��ก�รประเมินผล

 สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมของสมาชิก
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ใบให้คะแนน A

กลุ่ม/ประเทศ คะแนนจ�กแผ่นป�้ย

ชุดที่ 1

กลุ่ม/ประเทศ คะแนนจ�กแผ่นป้�ย

ชุดที่ 2

1/ประเทศ.................. 1/ประเทศ..................

2/ประเทศ.................. 2/ประเทศ..................

3/ประเทศ.................. 3/ประเทศ..................

4/ประเทศ.................. 4/ประเทศ..................

5/ประเทศ.................. 5/ประเทศ..................

6/ประเทศ.................. 6/ประเทศ..................

7/ประเทศ.................. 7/ประเทศ..................

8/ประเทศ.................. 8/ประเทศ..................

9/ประเทศ.................. 9/ประเทศ..................

10/ประเทศ................ 10/ประเทศ................
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“ม�รู้จัก
ประเทศสม�ชิก 

AEC”

ใบคว�มรู้
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ประเทศบรูไน ด�รุสซ�ล�ม 
(Brunei Darussalam)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า 

 ดินแดนแห่งความสงบสุข)

ที่ตั้ง  : ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเกาะบอร์เนยีว (ละติจูดที ่5 เหนอืเส้นศนูยสู์ตร) 

 แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และ

 เขต Tutong

พื้นที่   : 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน
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รฐัธรรมนญูฉบับวนัที ่1 มกราคม 2527 กำาหนดใหส้มเด็จพระราชาธบิดี

ทรงเป็นอธิปัตย์ คือ เป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันยังทรงดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลย์โดยกำาเนิด 

และจะต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประช�กร  : 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%) จีน (11%) และอื่น ๆ

 (23%) มีอัตราการ เพิ่มของประชากรปีละ 2 %

ภูมิอ�ก�ศ  : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิ

 เฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภ�ษ�   : ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลง

 มาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ศ�สน�   : ศาสนาประจำาชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%) ศาสนาอื่น ๆ  ได้แก่ ศาสนา

 พุทธ (13%) ศาสนาคริสต์ (10%) และฮินดู

สกุลเงิน  :  ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 

 22.9 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน (ขาย) 23.5 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน (มกราคม 

 2552) (ค่าเงินบรูไนมีความมั่นคงและใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงิน

 สิงคโปร์ และสามารถใช้เงิน สิงคโปร์ในบรูไนได้ทั่วไป) 

ระบอบก�รปกครอง  : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

88

ประเทศกัมพูช� 
(Cambodia)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง   : กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือ

 ติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์)

 และลาว (แขวง อัตตะปือและจำาปาสัก) ทิศตะวันออกติด เวียดนาม

 (จังหวัดกอนทุม) เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ 

 อนัซาง และเกียงซาง) ทศิตะวนัตกติดประเทศไทย (จังหวดัสระแกว้ จันทบรีุ

 และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย
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พื้นที่   : ขนาดกว้าง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั ้งหมด 181,035 

 ตารางกิโลเมตร หรอืมขีนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสน้เขตแดน

 โดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อ

 กับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง  : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

ประช�กร  : 14.1 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วย ชาวเขมรร้อยละ 94 ชาวจีนร้อยละ 4 

 และอื่นๆ อีกร้อยละ 2 มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี

ภูมิอ�ก�ศ  : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส

ภ�ษ�   : ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ อังกฤษ 

 ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

ศ�สน�   : ศาสนาประจำาชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย 

 คือ ธรรมยุตินิกาย และมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลาม

 และศาสนาคริสต์

สกุลเงิน  : เงินเรียล (Riel : KHR) อัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียลเท่ากับ 1 ดอลลาร์

 สหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เท่ากับ 1 บาท

ระบอบก�รปกครอง  : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้

 รัฐธรรมนูญ
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ประเทศอินโดนีเซีย
(Indonesia)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ที่ตั้ง   : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อ
 ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อม
 ระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำาให้อินโดนีเซียสามารถควบคุม
 เส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำาคัญต่างๆ 
 เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็น
 เส้นทางขนส่งน้ำามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
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พื้นที่   : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
 ในโลก ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที ่
 4 ส่วน คือ
 - หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
 - หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ
 เกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์
 - หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียน
 จายาบนเกาะ นิวกีนี
 - อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี
เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)
ประช�กร  : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม 
 ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
ภูมิอ�ก�ศ  : มอีากาศรอ้นช้ืนแบบศนูยส์ตูร ประกอบด้วย 2 ฤด ูคอื ฤดแูลง้ (พฤษภาคม-
 ตุลาคม) และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)
ภ�ษ�   : ภาษาราชการและภาษาประจำาชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa 
 Indonesia 
ศ�สน�   : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนา
 ครสิตน์กิายโปรแตสแตนท ์ร้อยละ 3.5 นบัถอืศาสนาคริสต์นกิายแคทอลกิ
 ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ
สกุลเงิน  : รูเปียห์ (Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท /
 1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552)
ระบอบก�รปกครอง  : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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ประเทศล�ว 
(Laos)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic 

 Republic)

ที่ตั้ง   : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศ

 ตะวนัตกเฉยีงเหนือตดิตอ่กับเวยีดนามทางทศิตะวนัออก ติดตอ่กบักมัพชูา

 ทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

พื้นที่   : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย) แบ่งเป็น

 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์)
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เมืองหลวง  : นครเวียงจันทน์ (Vientiane) (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวง

 เวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์)

ประช�กร  : 5.6 ล้านคน (ปี 2548) ประกอบด้วย ลาวลุ่มร้อยละ 68 ลาวเทิงร้อยละ

 22 ลาวสูงร้อยละ 9 รวมประมาณ 68 ชนเผ่า

ภูมิอ�ก�ศ  : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำาสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.

 ต่อปี ความชื้น 70-80 %

ภ�ษ�   : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ

ศ�สน�   : รอ้ยละ 75 นบัถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นบัถือผี ท่ีเหลือนบัถือศาสนา

 คริสต์ (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)

สกุลเงิน  : กีบ (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)

ระบอบก�รปกครอง : ระบบการปกครองแบบสงัคมนยิมคอมมวินสิต์ (ทางการลาวใชค้ำาวา่ ระบอบ

 ประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมอืงเดียวเปน็องค์กรช้ีนำาประเทศ 

 คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอำานาจสูงสุดตั ้งแต่ลาวเริ ่มปกครอง

 ในระบอบสังคมนิยมเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
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ประเทศม�เลเซีย 
(Malaysia)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : มาเลเซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง   : ตัง้อยู่ในเขตเสน้ศูนย์สตูร ประกอบดว้ยดนิแดนสองสว่น โดยมทีะเลจนีใตก้ัน้

 - ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดน

 ทิศเหนอืตดิประเทศไทย และทศิใตต้ดิกบัสงิคโปร ์ประกอบดว้ย 11 รฐั 

 คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน 

 ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส
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 - ส่วนที่สอง คือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว 

 (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบ

 ประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก

 - นอกจากนีย้งัมเีขตการปกครองภายใต้สหพนัธรฐัอกี 3 เขต คอื กรงุกวัลา-

 ลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่   : 330,257 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง  : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

ประช�กร  : 26.24 ล้านคน (ปี 2549) ประกอบด้วย ชาวมาเลย์กว่า 40% ที่เหลืออีก

 กว่า 33% เป็นชาวจีน อีก 10% เป็นชาวอินเดีย อีก 10% เป็นชน

 พื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว อีก 5% เป็นชาวไทย และอื่นๆ อีก 2%

ภูมิอ�ก�ศ  : ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภ�ษ�   : มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ

ศ�สน�   : อิสลาม (ศาสนาประจำาชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์ 

 (ร้อยละ 11.6) ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อื่นๆ (ร้อยละ 2.5)

สกุลเงิน  : ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 

 (ซื้อ) 9.25 บาท/1 ริงกิต (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552) 

ระบอบก�รปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)
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ประเทศพม่�
(Myanmar)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
ที่ตั้ง   : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ
 ภมูปิระเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำาให้มีชายฝั่ง
 ทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์
 - ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน
 - ทางตะวันออกติดกับลาว
 - ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับไทย
 - ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย
 - ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่   : 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
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เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางครั้งสะกดเป็นเนปีตอ (Nay 
 Pyi Taw) (มีความหมายว่า มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมือง
 ศูนย์กลางการบริหารของสหภาพพม่าที่ได้ย้ายมาจากย่างกุ้ง ตั้งแต่วันที ่
 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัตปแว (Kyatpyae) ทาง
 ทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย ์
 สภาพภมูปิระเทศเปน็ภเูขาโดยรอบ เมอืงนีเ้ป็นเมอืงเดียวของประเทศพมา่
 ที่สามารถใช้ไฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงเก่าย่างกุ้ง
 จะไฟฟ้าดบัอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เมอืงนีอ้ยูห่า่งยา่งกุง้ไปทางเหนอืประมาณ
 320 กิโลเมตร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งทางการพม่านั้นต้องการ เมืองนี้
 เริ่มมีการสร้างสิ่งต่างๆ บ้างแล้ว เช่น อพาร์ทเมนท์ ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมา
 ซือ้อยูอ่าศยั เริม่มปีระชาชนอพยพมาอาศยัอยูห่ลายหมืน่คน แต่เมอืงหลวง
 แห่งนี้ ยังไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซึ่งกำาลัง
 ก่อสร้างต่อไป
ประช�กร : ประมาณ 56 ล้านคน (พ.ศ.2548) มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย
 เชือ้ชาติหลกัๆ 8 กลุม่ คอื พม่า (รอ้ยละ 68) ไทยใหญ ่(ร้อยละ 8) กะเหร่ียง 
 (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย 
 (ร้อยละ 2)
ภูมิอ�ก�ศ  : สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและ
 ตอนเหนือของประเทศจะมอีากาศแหง้และรอ้นมากในฤดรูอ้น สว่นในฤดู
 หนาว อากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแมน่้ำาจะ 
 แปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ
 ทำาให้บริเวณนี้มีฝนตกชุก หนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของ
 ประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ข้อแนะนำาสำาหรับนักท่องเที่ยว คือ ควรเดินทาง
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก และอากาศไม่
 ร้อนจนเกินไปนัก
ภ�ษ�   : ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ศ�สน�   : ศาสนาพุทธ (พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำาชาติใน
 พ.ศ.2517) ร้อยละ 90 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
 3.8 ศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.05
สกุลเงิน  : จ๊าด (Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จ๊าดต่อ 1 บาท หรือ
 ประมาณ 1,300 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ (มิถุนายน 2549)
ระบอบก�รปกครอง  : เผดจ็การทางทหาร ปกครองโดยรฐับาลทหารภายใตส้ภาสนัตภิาพและการ
 พัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)
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ประเทศฟิลิปปินส์ 
(Philippines)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ที่ตั้ง   : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำานวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ 
 ตัง้อยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออก
 เฉียงใต้ ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเพียง
 หนึ่งเดียวทีม่ีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก
 - ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้
 - ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร
พื้นที่   : 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)
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เมืองหลวง  : กรุงมะนิลา (Manila)
ประช�กร  : 88.7 ล้านคน (พ.ศ.2550)
ภูมิอ�ก�ศ  : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลม
 พายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่นบริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็น
 เมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภ�ษ�   :  มกีารใชภ้าษามากกวา่ 170 ภาษา โดยสว่นมากเกอืบทัง้หมดน้ันเปน็ตระกูล
 ภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญ
 ได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด
 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษา
 อนิโดนเีซยี ภาษาซินด ์ภาษาปญัจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ โดย
 ฟิลิปปินส์นั้นมีภาษาประจำาชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ศ�สน�   : ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 
 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ มุสลิม
 ร้อยละ 5 พุทธ และอื่นๆ ร้อยละ 3 
สกุลเงิน  : เปโซ (Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ 
 (ขาย) 0.75 บาท/1 เปโซ (มกราคม 2552)
ระบอบก�รปกครอง : ประชาธปิไตยแบบประธานาธบิดเีปน็ประมุขและหัวหนา้ฝา่ยบริหาร (วาระ ๖ ป)ี
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ประเทศสิงคโปร์ 
(Singapore)

ธงช�ติ
ชื่อท�งก�ร  : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง   : เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1°17’

 35” เหนอื ลองจิจูด 103°51’20” ตะวนัออก ตัง้อยูท่างใตส้ดุของคาบสมทุร

 มาเลย์ อยูท่างใตข้องรฐัยะโฮร์ของประเทศมาเลเซยี และอยูท่างเหนอืของ

 เกาะรีเยา ของประเทศอินโดนีเซีย
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พื้นที่   : ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ 

 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะ

 สิงคโปร์ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก

 ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 

 23 กิโลเมตร

เมืองหลวง  : สิงคโปร์

ประช�กร  : 4.35 ลา้นคน (พ.ศ.2548) ประกอบด้วยชาวจนี 76.5% ชาวมาเลย ์13.8% 

 ชาวอินเดีย 8.1% และอื่นๆ 1.6%

ภูมิอ�ก�ศ  : ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

ภ�ษ�   : ภาษาทางราชการ คอื ภาษามาเลย ์(ภาษาประจำาชาต)ิ จนีกลาง (แมนดารนิ)

 ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะ

 จีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและใน

 ชีวิตประจำาวัน

ศ�สน�   : พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต์ 14.5% ฮินดู 4% ไม่นับถือศาสนา 

 25%

สกุลเงิน  : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 

 23 บาท/1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (ขาย) 23.5 บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร ์

 (มกราคม 2552)

ระบอบก�รปกครอง  : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดี

 เป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
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ประเทศไทย 
(Thailand)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง   :  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทาง

 ทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและ

 ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และ

 ทิศเหนือตดิกบัประเทศพมา่และประเทศลาว โดยมแีม่น้ำาโขงก้ันเปน็บางชว่ง

พื้นที่   : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 103

เมืองหลวง  : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ประช�กร  : 64.7 ล้านคน (2551)

ภูมิอ�ก�ศ  : เป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็น

 ฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง

 กลางเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคมเปน็ฤดฝูน สว่นในเดอืนพฤศจกิายน

 ถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออก

 เฉยีงเหนอืเปน็ฤดหูนาว ยกเวน้ภาคใต้ท่ีมอีากาศร้อนชืน้ตลอดท้ังปจีงึมแีค่

 สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝน

ภ�ษ�   : ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

ศ�สน�   : ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

 ซึ่งเป็นศาสนาประจำาชาติโดยพฤตินัย แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติใน

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม ศาสนาอสิลามประมาณร้อยละ 4 

 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น

 ประมาณร้อยละ 1

สกุลเงิน  : บาท (Baht : THB)

ระบอบก�รปกครอง  :  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
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ประเทศเวียดน�ม
(Vietnam)

ธงช�ติ

ชื่อท�งก�ร  : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง   : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน 

 ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตก และอ่าว

 ตังเกี๋ยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออก

พื้นที่   : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)
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เมืองหลวง  : กรุงฮานอย (Hanoi)

ประช�กร  : ประมาณ 86.1 ล้านคน (กรกฎาคม 2551) เป็น เวียด 80% เขมร 10 % 

 (บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำาโขงทางตอนใต้ของประเทศ) ต่าย 1.9% 

 ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% ฮั้ว (จีน ) 1.13% นุง 1.12% ม้ง 1.03%

ภูมิอ�ก�ศ  : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุม

 ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำาให้มีโอกาสรับลมมรสุมและ

 พายุหมนุเขตรอ้น จงึมฝีนตกชกุในฤดูหนาว สามารถปลกูขา้วได้ปลีะ 2 คร้ัง

 (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็น

 ประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84% ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 

 300 เซนติเมตร (47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5°C (41°F) 

 ถึง 37°C (99°F)

ภ�ษ�   : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2463 

 วงการวชิาการเวยีดนามได้ลงประชามติทีจ่ะใชตั้วอกัษรโรมนั (quoc ngu) 

 แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม

ศ�สน�   : ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานสูงถึงร้อยละ 70 

 ของจำานวนประชากร ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือนับถือลัทธิ

 ขงจื้อ มุสลิม

สกุลเงิน  : ด่ง (Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 461 ด่อง/ 1 บาท (มกราคม 

 2550)

ระบอบก�รปกครอง : ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
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ข้อ 2 ดอกไม้ประจำาชาติประเทศสิงคโปร์ คือ
............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................

แผ่นป้�ยชุดที่ 1
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ใบคำ�ตอบแผ่นป้�ยชุดที่ 1

ข้อ แผ่นป้าย คำาตอบ

ดอกไม้ประจำ�ช�ติสิงคโปร์

“ดอกกล้วยไม้กลุ่มแวนด้�”

อ�ห�รยอดนิยม

ของประเทศม�เลเซีย

“น�ซิ เลอมัก”
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ดอกไม้ประจำ�ช�ติบรูไน

“ดอก Simpor”

อ�ห�รยอดนิยม

ของประเทศสิงคโปร์

“ลักส�”
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แผ่นป�้ยชุดที่ 2
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ข้อ 4 ธงชาติประเทศ
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ข้อ แผ่นป้�ย คำ�ตอบ

1 เมืองหลวงของประเทศสิงค์โปร์ สิงคโปร์

2 อาหารยอดนิยมของประเทศเวียดนาม เปาะเปี๊ยะเวียดนาม

3 คำาทักทายของประเทศพม่า มิงกาลาบา

4 ธงชาติประเทศ........................................... ประเทศบรูไน

5 ธงชาติประเทศ........................................... ประเทศมาเลเซีย

6 ชื่อทางการของประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

7 วันชาติของประเทศไทย 5 ธันวาคม

8 อาหารยอดนิยมของประเทศกัมพูชา อาม็อก

9 ชุดประจำาชาติผู้ชายของประเทศบรูไน บาจู มลายู

10 อาหารยอดนิยมของประเทศลาว ซุปไก่
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มเกริ่นนำาเข้าสู่บทเรียน โดยถามสมาชิกว่า ในชีวิตเคยตัดสินหรือ 

   มองคนอื่นๆ ตามรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เชื้อชาติ ฐานะ การแต่งกาย

   และภูมิลำาเนาหรือไม่ อย่างไร

2. ผู้นำากลุ่มแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดม

   สมอง ว่าเวลาที่เรามอง/ตัดสินคนอื่นๆ ตามประเด็น ต่อไปนี้

     ก) รูปร่างหน้าตา เช่น คนอ้วน คนผอม คนผิวดำา คนผิวขาว คนเตี้ย

         คนสูง คนสวย คนหล่อ

     ข) เชื้อชาติ เช่น คนจีน ฝรั่งตะวันตก แขก นิโกร

     ค) ฐานะ เช่น เศรษฐี คนยากจน กรรมกร ขอทาน

     ง) การแต่งกาย เช่น ใส่เสื้อผ้าเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม ใส่ผ้าไทย

        โบราณ ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น

     จ) ภูมิลำาเนา คนเหนือ คนภาคกลาง คนอีสาน คนใต้จะทำาให้เกิดผลดี 

         ผลเสียอย่างไรต่อคนที่เรามอง และสิ่งที่เรามองนั้นเป็นความจริงหรือ 

         ไม่ คนเหล่านั้นเป็นไปตามที่เรามองหรือไม่ และให้แต่ละกลุ่มส่งตัว 

         แทนมานำาเสนอผลการระดมสมอง กลุ่มละประมาณ 1 นาที
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เชื้อช�ติ คว�มคิดแบบเหม�รวม

ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

บรูไน

ลาว

พม่า

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

กัมพูชา
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มุมมองแบบ Stereotype มุมมองท�งบวก

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนใจน้อย รักสบาย l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนไม่เครียด เป็นคนใจอ่อน

    ใจดี ขี้สงสาร

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนชอบทำาอะไรตามใจ 

   คนอื่น

l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนยืดหยุ่น โอนอ่อน 

    ผ่อนตาม

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนชอบเอาเปรียบ l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนรอบคอบละเอียดลออ

   รู้จักคิด หลายแง่มุม คิดอย่างมีชั้นเชิง

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนหลงตัวเอง l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง  

   เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนขี้ระแวง l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนเชื่ออะไรยาก เขาใช้หลัก

   กาลามสูตร ต้องพิสูจน์ความจริงให้ถ่องแท้

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนสอดรู้สอดเห็น

    ช่างสงสัย

l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็น  

   ช่างสังเกต สนใจใคร่รู้

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนไม่ยอมเสียหน้า l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนที่มีการเตรียมตัวดี  

   คิดและวางแผนรอบด้าน

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนที่ชอบสนุกสนานไป 

   วันๆ

l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนไม่เครียด สร้างบรรยากาศ

    ผ่อนคลาย เป็นคนยืดหยุ่น ในการผสมผสาน 

    วัฒนธรรม ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว และมี

    ความกระตือรือร้นในชีวิต

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนตื่นตัวเจ้าระเบียบ l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนกระตือรือร้นรอบคอบ 

    เคารพกฎเกณฑ์ และมีระเบียบวินัย

l จะมองผู้อื่นว่า เป็นคนชอบลอบกัดไม่น่าไว้

   วางใจ

l ทำาไมไม่มองว่าเป็นคนที่ทำางาน ซับซ้อนได้ดี 

    คิดสองชั้น และรู้จักป้องกันตัวเอง
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กิจกรรมที่ 2
“มห�เศรษฐีอ�เซียน”



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 131

��วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกให้สมาชิกรู้จักเห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจ และตัดสินใจบนพื้นฐานของการสร้าง

ประโยชน์ร่วมกัน

��ระยะเวล�

 50 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มเกริ่นนำาเข้าสู่บทเรียน

    - ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     (AEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการสร้างประชาคมอาเซียน มีใคร

     พอจะรู้บ้างสินค้าหลักของแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียนนั้นคือสินค้า

     อะไรบ้าง

  - สรุปตามชุดบัตรความรู้

- ชุดบัตรความรู้ สินค้าส่งออก

  กลุ่มประเทศอาเซียน

2. ผู้นำากลุ่มแจ้งกติกาการเล่น “เกมส์เสรีทางการค้า”

   - แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน

   - ให้สมาชิกทั้ง 4 กลุ ่มเลือกที่จะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่ม

     ประชาคมอาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า

     ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย)

   - ให้ทุกกลุ่มทำาการค้าระหว่างประเทศโดยมีกติกา ดังนี้

     ก) สินค้าที่ทำาการซื้อขายมี 2 ชนิด คือ เป็ด และ ไก่

     ข) แต่ละกลุ่มสามารถเลือกซื้อขายสินค้าได้เพียงชนิดเดียวในแต่ละรอบ

        การซื้อขายจะต้องเป็นความลับไม่แพร่งพรายให้กลุ่มอื่นล่วงรู้ โดย

        เด็ดขาด โดยให้เขียน “เป็ดหรือไก่” ลงในกระดาษขนาด 5x8 ซม.

        ที่เตรียมไว้ให้ (เขียนชื่อประเทศไว้ที่มุมกระดาษคำาตอบทุกใบ) โดยมี

        การซื้อขายทั้งหมด 7 รอบ

     ค) ในแต่ละรอบการซื้อขาย จะมีกติกาการได้กำาไร-ขาดทุน ดังนี้

- กระดาษขนาด 5x8 ซม. กลุม่ละ

  7 แผ่น

- ปากกาเคมี 4 สี

- Power Point ตารางกติกาการ

  ได้กำาไร-ขาดทุน ในการซื้อขาย
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วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

     ง) กติกาการแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 รอบ โดยที่

รอบที่ 1-3  ให้ซื้อขายกันตามปกติ

รอบที่ 4-5 ก่อนทำาการซื้อขายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเจรจาตกลงร่วม 

     กันว่า กลุ่มตนเองจะซื้อขายอะไร แล้วนำาข้อสรุปจากการเจรจาที่ได้ไป

     หารือกับกลุ่มของตนเองก่อนทำาการเลือกซื้อขายเป็ดหรือไก่ (กลุ่มไม่จำาเป็น

     ต้องทำาตามมติของที่ประชุม แต่ตัวแทนต้องพยายาม โน้มน้าวให้เข้าใจ

     เหตุผลของมติที่ได้จากการเจรจาตกลงที่เกิดขึ้น)

รอบที่ 6-7 ก่อนทำาการซื้อขายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเจรจาร่วมกัน 

     ว่ากลุ่มตนเองจะซื้อขายอะไรสามารถเปลี่ยนตัวแทนมาเจรจาได้ และมี

     เงินโบนัสพิเศษสำาหรับกลุ่มที่สามารถทำาคะแนนได้เป็นบวก เป็นเงิน

     จำานวน 20 และ 30 ล้านตามลำาดับ

     จ) ผู้ช่วยผู้นำากลุ่มคอยรวมเงินและแจ้งยอดเงินที่ได้ในการซื้อขายแต่ละ

        รอบให้กับทีมทราบ

     ฉ) ทีมที่มีจำานวนเงินสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

     ช) ผู้นำากลุ่มถามความรู้สึกสมาชิกแต่ละกลุ่ม เช่น

         - รู้สึกอย่างไรกับผลคะแนนที่ออกมา

         - รู้สึกอย่างไรที่ได้เงินน้อยกว่าเพื่อน

         - รู้สึกอย่างไรที่เห็นเพื่อนไม่ทำาตามกติกาที่ตกลงกันไว้

         - รู้สึกอย่างไรที่ชนะเพื่อนได้โดยที่เราไม่ทำาตามกติกา

         - ได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมกิจกรรมนี้

         - เราจะเลือกคบเพื่อนกลุ่มไหน พร้อมอธิบายเหตุผล

3. ผู้นำากลุ่มสรุปตามแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม

6 ถ้าทุกกลุ่มเลือกเป็ด ทุกกลุ่มจะขาดทุน 1 ล้านบาท

6 ถ้ามี 3 กลุ่มเลือกเป็ด และอีก 1 กลุ่มเลือกไก่

    กลุ่มที่เลือกเป็ดได้กำาไร 1 ล้านบาท

    กลุ่มที่เลือกไก่ขาดทุน 3 ล้านบาท

6 ถ้ามี 2 กลุ่มเลือกเป็ด และอีก 2 กลุ่มเลือกไก่

    กลุ่มที่เลือกเป็ดขาดทุน 4 ล้านบาท

    กลุ่มที่เลือกไก่ขาดทุน 4 ล้านบาท

6 ถ้ามี 1 กลุ่มเลือกเป็ด และอีก 3 กลุ่มเลือกไก่

    กลุ่มที่เลือกไก่ขาดทุน 1 ล้านบาท

    กลุ่มที่เลือกเป็ดได้กำาไร 3 ล้านบาท

6 ถ้าทุกกลุ่มเลือกไก่

    ทุกกลุ่มจะได้กำาไร 1 ล้านบาท
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 การแข่งขันกันทำาการค้าในเกมส์เสรีทางการค้าเสมือนภาพจำาลองการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเราต้องเรียนรู้ทักษะหลายอย่าง ดังนี้

 ก)  สัมพันธภาพที่แท้จริงและยั่งยืนควรอยู่บนมิตรไมตรีจิต การเห็นอกเห็นใจเพื่อน

     สมาชิกในกลุ่มอื่น การยอมเสียผลประโยชน์บางอย่าง เพื่อแลกกับความสัมพันธ์

     ที่ดีหรือมิตรภาพ การรู้จักให้และรู้จักรับ การยอมเสียสละและรู้จักพอเพียง

 ข)  การทำางานร่วมกันในระดับใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือ

      ประเทศ เป็นการพิสูจน์ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกัน การเคารพและทำาตามข้อตกลง

      ทีม่รีว่มกนั ซึง่เราควรใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งดงักลา่วมากกวา่เรือ่งของผลประโยชน์

 ค) หัวใจของการแข่งขันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะกัน แต่ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่

      จะนำามาซึง่มติรภาพนัน้อยูท่ีก่ารทีท่กุฝา่ยตา่งไดผ้ลประโยชนร่์วมกัน (Win-win) 

     มากกว่ามีคนที่ได้และมีคนที่เสียหรือเสียหายกันทุกฝ่าย

 ง)  แต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนต่างมีจุดแข็ง (Strengths) เช่น

ประเทศไทย :  เป ็นฐานการผลิตสินค้าอ ุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร

   มีแรงงานจำานวนมาก และสามารถเชือ่มโยงการคมนาคมด้านต่างๆ

ประเทศล�ว :  มีค่าจ้างแรงงานต่ ำาเป็นอันดับที ่ 2 ในอาเซียน และการเมือง

   มีเสถียรภาพ

ประเทศสิงคโปร์ : รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 

   15 ของโลก และมีแรงงานที่มีทักษะสูง

ประเทศเวียดน�ม : มีปริมาณการสำารองน้ ำามันเป็นอันดับที ่ 2 ในเอเชียแปซิฟิก

ประเทศอินโดนีเซีย :  มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศกัมพูช� : มคีา่จา้งแรงงานต่ำาอนัดบัที ่1 ในอาเซียน และมทีรพัยากรธรรมชาติ

   ที่หลากหลายและสมบูรณ์

ประเทศม�เลเซีย : มีทรัพยากรปริมาณสำารองน้ ำามันเป็นอันดับที ่ 3 และปริมาณ

   ก๊าซธรรมชาติ เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียแปซิฟิก

ประเทศพม�่ :  มีพรมแดนเชื่อมต่อจีนและอินเดีย มีค่าจ้างแรงงานต่ำา มีน้ำามัน

   และก๊าซธรรมชาติจำานวนมาก
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ประเทศบรูไน :  การเมืองค่อนข้างมั ่นคง รายได้เฉลี ่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับ 2 

   ในอาเซยีน และเป็นอนัดับ 26 ของโลก เปน็ผู้ส่งออกและมปีริมาณ

   สำารองน้ำามันเป็น อันดับ 4 ในอาเซียน

ประเทศฟิลิปปินส์ : แรงงานทั่วไปมีความรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 จ) ข้อดีของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 -  เศรษฐกจิไทยเกดิการขยายตวัเพราะการเปดิเสรีด้านการคา้ และประชากรอาเซียน 

   10 ประเทศรวมอยู่ในตลาดเดียวกัน

 - ทุกประเทศต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ จากการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี

   ระหว่างกัน

 - มีความเจริญครอบคลุมมากขึ้น จากการพัฒนาถนนเชื่อมต่อภูมิภาค

 - ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถูกลง จากการนำาเข้าวัตถุดิบปลอดภาษี และการนำาเข้า

   สินค้าเกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิก

 - ผูป้ระกอบการไทยสามารถยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศสมาชกิทีม่คีา่แรงถกูกวา่

   ได้เพื่อลดต้นทุน

��ก�รประเมินผล

 - การอภิปรายร่วมกัน

 - การแข่งขันทำารายได้จากกิจกรรมมหาเศรษฐีอาเซียน
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ชุดบัตรคว�มรู้

สินค้�ส่งออกหลักของกลุ่ม

ประเทศอ�เซียน
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ความรู้เรื่อง�“ประชาคมอาเซียน”
ประกอบด้วย�2�กิจกรรม

ชุดกิจกรรมที่

5



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 139

กิจกรรมที่ 1
“คำ�ถ�มน่�รู้

สู่ประช�คมอ�เซียน”
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��วัตถุประสงค์

 เพื่อสมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

��ระยะเวล�

 45 นาที

��วิธีดำ�เนินกิจกรรม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มเกริ่นนำาเข้าสู่บทเรียน ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่

    ประชาคมอาเซยีน ซึง่พวกเราต้องเตรยีมตวัและต้องรูจ้กัประชาคมอาเซยีน

    มีใครพอจะรู้บ้าง ประชาคมอาเซียน คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับพวกเรา

   โดยถามสมาชิกสัก 2-3 คน

2. ผูน้ำากลุม่แบ่งสมาชกิเป็นกลุม่ย่อย 10 กลุม่ ตัง้ชือ่กลุม่ เป็นกลุม่ 1-10 และ

    แจกอุปกรณ์ กระดาษฟลปิชาร์ทกลุ่มละ 2 แผ่น ปากกาสเีมจกิกลุม่ละ 2 สี

- กระดาษ ฟลิปชาร์ท 2 แผ่น

- ปากกาสีเมจิก

3. ให้สมาชิกต่อกระดาษฟลิปชาร์ท 2 แผ่น เป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียว และให้

    แต่ละกลุม่หาทีน่ัง่เฉพาะกลุม่ของตนเอง รอบๆ ห้อง เรียงเป็นวงกลม ดงัรปู

- สก๊อตเทป

4. ผู้นำากลุ่มถามคำาถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 10 คำาถาม

   1) ประชาคมอาเซียนคืออะไร

   2) สัญลักษณ์และคำาขวัญของอาเซียนคืออะไร และมีความหมายอย่างไร

   3) เยาวชนอย่างเราเกี่ยวข้องอย่างไร กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ

      ต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      ของประเทศไทย

   4) การสื่อสารภายในประเทศประชาคมอาเซียน จะใช้ภาษาอะไร ภาษา

      อังกฤษ หรือต้องเรียน ภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเพิ่ม

   5) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีนักศึกษาจากหลายประเทศเข้ามา

      มากขึ้น จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาไทยหรือไม่ อย่างไร

   6) การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน จะช่วยให้ไปเทีย่วหรอืศกึษาต่อทีป่ระเทศอืน่

     ในกลุ่มอาเซียนได้ง่ายขึ้นและค่าใช้จ่ายจะถูกลงหรือไม่
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  สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 ความรู้ ความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน เปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้รามคีวาม

พร้อมในการเตรียมตัวและปฏิบัติตัว สำาหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

  ก�รประเมินผล

 สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมและการระดมสมองของสมาชิก

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

   7) การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ถ้าเรยีนจบแล้วจะช่วยให้หางานทำาได้ง่ายขึน้

      หรือเปล่า และจะทำาให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นหรือไม่

   8) เมื่อประเทศของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เราควรประกอบอาชีพ

      อะไร ที่จะมั่นคงและมีรายได้สูง

   9) เมื่อประเทศของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ถ้ามีความรู้น้อยกว่า

      คนอื่นในประชาคมอาเซียน เราจะตกงานหรือไม่ อย่างไร

  10) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง 

      วัฒนธรรมหรือการหลงลืมวัฒนธรรมของตนเองหรือไม่ อย่างไร

- ใบกิจกรรม 2 ความคิดแบบ

  เหมารวมต่อชาติต่างๆ

5. ให้แต่ละกลุ่มเขียนคำาถามลงในแผ่นกระดาษฟลิปชาร์ท กลุ่มละ 1 ข้อ

   ตามกลุ่มของตนเอง (เช่น กลุ่ม 1 เขียนข้อ 1 กลุ่ม 2 เขียนข้อ 2 ฯลฯ )

   จากนั้นติดกระดาษฟลิปชาร์ทกับพื้น

6. ให้เวลาสมาชิกแต่ละกลุ่มระดมสมองและเขียนคำาตอบลงในกระดาษ โดย 

   ให้เวลาระดมสมองและเขียนคำาตอบประมาณ 2-3 นาที

7. เมื่อหมดเวลาให้สมาชิกเปลี่ยนกลุ่มไปตอบข้อต่อไป โดยเวียนตามเข็ม 

   นาฬิกาตอบให้ครบท้ัง 10 ข้อ (เวียน 10 ครั้ง) เวลาเขียนคำาตอบถ้า

   คำาตอบนั้นมีอยู่แล้วไม่ต้องเขียนซำ้าและอย่าเขียนจนเต็มกระดาษให้เหลือ

   พื้นที่ให้กลุ่มอื่นเขียนด้วย

8. เมื่อสมาชิกตอบคำาถามครบทั้ง 10 ข้อแล้ว กลับมาอยู่กลุ่มของตนเอง

   ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำาเสนอคำาตอบของกลุ่มตัวเอง จนครบ

   ทั้ง 10 กลุ่ม

9. ผู้นำากลุ่มขออาสาสมคัรจากสมาชกิ ประมาณ 2-3 คน ให้จำาลองสถานการณ์

   เป็นรายการสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์เก่ียวกบัประชาคมอาเซยีน หรอืเป็นการ

  สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต

  เลขาธิการอาเซียน โดยให้อาสาสมัคร 1 คน แสดงเป็นผู้จัดรายการ และ

  อีก 1 คนแสดงเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ตามคำาถามและคำาตอบ

  ตามใบความรู้ 1

- ใบความรู้ 1 “คำาถามน่ารู้สู่

  อาเซียน
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“คำ�ถ�มน่�รู้สู่อ�เซียน”ใบคว�มรู้ 1

1. ประช�คมอ�เซียน คือ อะไร
 ประชาคมอาเซยีนแปรรปูมาจากสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ The 

Association of Southeast Asia Nations ตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตั้งที่ประเทศไทย 

เริ่มต้นมีสมาชิก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยลงนาม

รว่มกนั หรอืเรยีกวา่ ลงสตัยาบรรณ ในปฏิญญากรงุเทพ เพือ่เปน็ขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของทั้ง 5 ประเทศ ในรูปของสมาคม โดยเป็นความร่วมมือ

แบบหลวมๆ เพื่อให้เกิดอำานาจต่อรองกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก แต่หลังจากเวลาผ่านไปการ

แข่งขันทั่วโลกสูงขึ้น สมาคมรู้สึกว่าการเป็นสมาคมและร่วมมือกันแบบหลวมๆ ไม่มีอำานาจ

ต่อรองมากพอ จึงเปลี่ยนเป็นประชาคมอาเซียนคือ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนรัดกุมมากขึ้น เรียก

ว่า “กฎบตัรอาเซยีน” เพือ่เปน็กรอบความรว่มมอื สรา้งความเขม้แขง็ความมัน่คงของประเทศ

สมาชิก ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีสมาชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศ

ได้แก่ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม รวมเป็น 10 ประเทศ เพื่อให้มีอำานาจต่อรอง

กับประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศในทวีปยุโรป หรืออเมริกา มากขึ้น เพราะรวมแล้วประชากร

ของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีถึง 600 ล้านคน ซึ่งถ้าไม่รวมกันในแต่ละประเทศจะมี

ประชากรจำานวนน้อย ไม่มีอำานาจต่อรอง เช่น ประเทศไทย มีเพียง 60 ล้านคน

2. สัญลักษณ์และคำ�ขวัญของอ�เซียนคืออะไร และมีคว�มหม�ยว่�

   อย่�งไร
 สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น ผูกมัดรวมเข้าด้วยกัน เพราะทุก

ประเทศกินข้าวด้วยกันหมด ต้นข้าว 10 ต้น อารยธรรมข้าวมารวมกัน เป็นหนึ่งเดียว

 คำาขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ One Vision หนึ่งเอกลักษณ์ One Identity หนึ่ง

ประชาคม One Community

 หนึ่งวิสัยทัศน์ One Vision คือ ร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียน

 หนึ่งเอกลักษณ์ One Identity คือ ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอาเซียน

 หนึ่งประชาคม One Community อนาคตจะมีประชาคมอาเซียนเป็นส่วนสำาคัญใน

ประชาคมโลก
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3. เย�วชนอย�่งเร�เกีย่วขอ้งอย่�งไร กบัก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซียน และ

   ตอ้งปฏบิตัตินอย่�งไร เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัก�รเข�้สู่ประช�คมอ�เซยีน
 ประชาคมอาเซยีนสรา้งข้ึนเพือ่เยาวชนคนรุน่ใหม ่เพราะคนรุน่เกา่จะไมม่โีอกาสได้ใช้

ประโยชน์มากนัก อาเซียนเปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะย้ายถิ่นฐานไปแสวงโชค ไปผจญภัย 

มีทางเลือกและโอกาสในชีวิตมากขึ้น เช่น เป็นแพทย์ วิศวะ นักออกแบบ ฯลฯ ก็สามารถย้าย

ไปทำางานประเทศอืน่ได ้แตเ่ราตอ้งอยูภ่ายใต้การแขง่ขนัสูง เราต้องดีจริง เก่งจริง เปน็เลิศจริง 

นอกจากนีเ้ราในฐานะเยาวชนรุน่ใหมต่อ้งสามารถเปน็กองหนา้ในการต่อรองเพ่ือผลประโยชน์

ของประเทศในเวทีโลกได้ เพราะต่อไปนี้ผลประโยชน์ของประเทศจะต้องไปต่อรองกันในเวที

นานาชาติ

 ในฐานะเยาวชนไทย เราควรปฏบิตัติวัอยา่งไร เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน คือ อย่ากลัวอาเซียน เพราะอาเซียน คือกรอบเวทีที่สร้างเพื่อให้โอกาสคนที่มีความ   

มุ่งม่ันตัง้ใจ สรา้งความเปน็เลศิใหก้บัตัวเองเพราะถา้เราเปน็เลศิ มคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

เราจะได้รับประโยชน์มากมายจากอาเซียน และท่ีสำาคัญท่ีสุด เราต้องเปล่ียนแปลงค่านิยม 

ทศันคต ิวธิคีดิ วธิมีอง เพราะเราตอ้งอยูใ่นโลกของการแขง่ขนั ไมไ่ดอ้ยูใ่นโลกของการอปุถมัภ์

เหมอืนสว่นใหญท่ี่ผา่นมา ดงัน้ัน เราตอ้งทำาตวัเราใหม้คีณุภาพ คอื มคีวามพรอ้มกบัการแขง่ขนั 

พรอ้มทีจ่ะสูก้ระตอืรอืรน้ และพรอ้มท่ีจะยอมรบักฎเกณฑก์ติกาทีโ่ปรง่ใสชดัเจน เราต้องไมท่ำา

อะไรง่ายๆ เอาแต่สะดวก ลวกๆ และเดินทางลัด เพราะถ้าง่ายๆ ลวกๆ ไม่มีทางจะมีคุณภาพ 

และเปน็เลศิได ้เยาวชนคนรุน่ใหมจ่ะตอ้งเตรียมตวักนันาน เพราะตอ้งเดนิทางยาวไกล เตรยีม

ตัวเพื่อการแข่งขัน เพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอด
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4. ก�รสื่อส�รภ�ยในประเทศ ประช�คมอ�เซียนจะใช้ภ�ษ�อะไร ภ�ษ�

   อังกฤษ หรือต้องเรียนภ�ษ�ของประเทศต่�งๆ เพิ่มเติม
 การสื่อสารภายในประเทศประชาคมอาเซียน ภาษาใช้งาน (Working Language) 

ของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาใช้งาน คือ พูด จดบันทึก เก็บเอกสาร เป็นภาษาอังกฤษ 

ส่วนภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่สำาคัญที่ควรรู้ คือ ภาษามลายู เพราะครึ่งหนึ่งของ

ประชากรในอาเซียน พูดภาษามลายู ส่วนภาษาอื่นๆ ในประเทศอาเซียน ถ้าสามารถพูด อ่าน 

เขียนได ้กจ็ะเปน็ผลด ีไดเ้ปรยีบกวา่คนอืน่ และภาษาสำาคัญทีเ่ราควรรู้อกีภาษาหนึง่คอื ภาษา

จีน เพราะชาวจีนมีถึง 1,400 ล้านคน ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเรา

5. ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน จะมีนักศึกษ�จ�กหล�ยประเทศเข้�ม�

   ม�กขึ้น จะมีผลกระทบต่อนักศึกษ�ไทยหรือไม่ อย�่งไร
 มีผลกระทบ เพราะการแข่งขันจะสูงขึ้น การเรียนวิธีเดิมจะไม่เพียงพอ เราต้องใช้

ความพยายามมากขึ้น ไม่ใช่วิชาไหนยากก็ไม่เรียน และการเรียนโดยใช้ระบบท่องจำาก็จะไม่

เกิดประโยชน์ เราต้องเรียนให้สามารถคิด และวิเคราะห์เป็น เพื่อสามารถแข่งขันกับเยาวชน

จากประเทศอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้ามาศึกษาในประเทศเราได้
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6. ก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีน จะชว่ยให้ไปเทีย่ว หรอืศกึษ�ตอ่ท่ีประเทศ 

   อื่นๆ ในกลุ่มอ�เซียนได้ง่�ยขึ้น และค่�ใช้จ่�ยจะถูกลงหรือไม่
 จะช่วยให้ง่ายข้ึน เพราะการเปิดประเทศรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเหมือนประเทศ

เดยีวกัน การเขา้ออกตดิตอ่ระหวา่งประเทศกจ็ะงา่ยขึน้ และสำาหรบัเรือ่งการเรยีนทกุประเทศ

จะปรับหลักสูตร ตารางการเรียนการสอนระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนให้เป็นเหมือนกัน 

และจะสร้างมาตรฐานกลาง เพือ่เปน็มาตรฐานให้สถาบนัการศกึษาของแต่ละประเทศ สามารถ

รับนักศึกษาจากที่อื่นเข้าเรียนต่อได้

7. ก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีน ถ�้เรยีนจบแลว้จะชว่ยใหห้�ง�นทำ�ไดง้�่ย

   ขึ้นหรือเปล่� และจะทำ�ให้ครอบครัวมีฐ�นะดีขึ้นหรือไม่
 ถ้าเราเก่งจริง เรียนจบแล้วเราจะมีโอกาสเลือกงานได้มากขึ้น เพราะอาเซียนเปิด

โอกาสใหเ้ราสามารถไปแสวงโชค ไปแข่งขนัทีป่ระเทศอืน่ๆ ไดอ้กี และโอกาสทีจ่ะมรีายได้เพิม่

ขึ้นจะมีมาก เพราะลูกค้าของเราจะไม่ใช่แค่ 60 ล้านคน เฉพาะประเทศไทย แต่จะเป็น 600 

ล้านคนในประชาคมอาซียน

8. เมื่อประเทศของเร�เข้�สู่ประช�คมอ�เซียนแล้ว เร�ควรประกอบ

   อ�ชีพอะไรที่จะมั่นคง และมีร�ยได้สูง
 ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าอาชีพอะไร ถ้าเราเก่งจริง เราก็จะมีโอกาสมีรายได้ที่สูง 

และมั่นคง เช่น ถ้าเป็นแพทย์ไม่ว่าด้านไหน แต่เก่งจริง ลูกค้าของคุณ คือ คน 600 ล้านคน แต่

อาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพที่มีโอกาสมากกว่าอาชีพอื่น คือ ค้าขายหรือทำาธุรกิจ เพราะอาเซียน

ทำาให้โลกเราเปิดกว้างขึ้น โอกาสทางค้าขายหรือทำาธุรกิจก็จะเปิดกว้างขึ้นตามไปด้วย
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9. เมื่อประเทศของเร�เข้�สู่ประช�คมอ�เซียนแล้ว ถ้�มีคว�มรู้น้อยกว่�

   คนอื่น เร�จะตกง�นหรือไม่ อย่�งไร
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำาให้เกิดการแข่งขัน และคนท่ีเป็นเลิศ มีคุณภาพ จะ

มีโอกาสมากกว่าคนที่มีความรู้น้อย ดังนั้น เราจึงต้องพยายามและมุ่งมั่นที่จะเก่งจริง มีความ

สามารถจริง เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะโอกาสในการเลือกประกอบ

อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี

10. ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน จะทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งท�ง

     วัฒนธรรม หรือก�รหลงลืมวัฒนธรรมของตนเองหรือไม่ อย่�งไร
 การหลงลืม หรอืขัดแยง้ทางวฒันธรรม มนัข้ึนอยูท่ีว่่า เราม่ันคงแคไ่หน ถา้เราไดร้บัการ

อบรมมาให้มีของดีๆ อยู่ในตัวเรา ของดีๆ เหล่านั้นก็ยังอยู่กับเรา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หรือยอมรับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ไม่ได้ทำาให้เราสูญเสียความเป็นคนไทย เรายังพูดไทยชัด

ไหว้สวย เพียงแต่เราต้องพยายามเปลี่ยนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นในเวทีที่ต้องไปต่อสู้ 

ปกป้องผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับเขา เราก็ยังเป็นคนไทยที่ยิ้มตามแบบของเรา นอบน้อม 

สุภาพ แต่แกร่งและมั่นคง และสามารถเจรจากับเขาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ได้
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กิจกรรมที่ 2
“English is fun”



คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน
เรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” สำ หรับอาสาสมัคร/แกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

148

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สมาชิกตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

 2. เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตัวเอง

  ระยะเวล�

 45 นาที

  วิธีดำ�เนินกิจกรรม

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

1. ผู้นำากลุ่มให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้พบปะ พูดคุยกับคน

   ต่างชาติว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเขาได้ทำาอย่างไรในสถานการณ์นั้น

2. ผู้นำากลุ่มให้สมาชิกอภิปรายเรื่อง มีวิธีการใดที่ทำาให้วัยรุ่นไทยตระหนักถึง

   ความสำาคัญ และวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

3. ผู้นำากลุ่มเปิดคลิปวิดีโอเรื่อง “ความสำาคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน”

    (http://www.youtube.com/watch?v=mxOly0DLE8Y) เพื่อให้สมาชิก

   มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ มีกำาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจใน

   การเรียนภาษาอังกฤษ

- คลิปวิดีโอเรื่อง “ความสำาคัญ 

  ของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน”

4. หลังจากดูคลิปแล้ว ให้ผู้นำากลุ่มถามสมาชิกว่า

	l รู้สึกอย่างไรเมื่อดูคลิปเสร็จ

	l อยากพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษอย่างไร

5. ผูน้ำากลุม่ให้สมาชกิเขยีนเรือ่งแรงจงูใจในการเรยีนภาษาองักฤษของตนเอง

   ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

- กระดาษ A4 ครึ่งแผ่น

6. ผูน้ำากลุม่ขออาสาสมคัร 5-8 คน เพือ่นำาเสนอสิง่ทีไ่ด้เขยีนในข้อ 5. จากนัน้

   นำากระดาษของสมาชิกทั้งหมดมาติดไว้ที่บอร์ด

7. ผู้นำากลุ่มสรุป หลักการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามใบความรู้ 1 - ใบความรู้ 1 “การเรียนรู้ภาษา  

  ต่างประเทศ”
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��สรุปแนวคิดที่ได้จ�กกิจกรรม

 การเข้าสู่สมาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีผลกระทบต่อนักเรียนไทยอย่างมาก โดย

เฉพาะเรือ่งภาษาองักฤษซ่ึงต่อไปจะเป็นภาษากลางในการสือ่สารของประชาคมอาเซยีน อกีทัง้

ยังมีผลต่อโอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้

 การทีส่มาชิกไดท้ราบวธิสีรา้งแรงจงูใจและแนวทางการเรยีนภาษาองักฤษ จะชว่ยให้

เรยีนรูภ้าษาอังกฤษได้งา่ย และมคีวามสขุไดม้ากยิง่ขึน้ อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาตนเองเร่ืองการ

สื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพได้

��ก�รประเมินผล

 จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก

วิธีดำ�เนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์

8. ผู้นำากลุ่มแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 10 กลุ่ม และให้สมาชิก

   ระดมสมอง วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และออกมา

   นำาเสนอ กลุ่มละประมาณ 2 นาที

9. ผู้นำากลุ่มสรุป เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ ตามใบความรู้ 2 และสรุป

   กิจกรรมตามแนวคิดที่ได้จากกิจกรรม

- ใบความรู้ 2 “เทคนิคการฝึก 

  ภาษาอังกฤษ”
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เรื่อง “ก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต�่งประเทศ”ใบคว�มรู้

ธรรมช�ติในก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต�่งประเทศ
 คนเป็นจำานวนมากทีไ่มอ่าจเรียนภาษาตา่งประเทศไดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ล ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก

ลักษณะตามธรรมชาติดังต่อไปนี้

 1) ถ้าบุคคลใดก็ตามท่ีใช้ภาษาเดียวหรือเรียนรู้เพียงภาษาเดียวมาต้ังแต่เด็กจะมี

ลักษณะแนวความคิดที่สัมพันธ์กับลักษณะภาษานั้นๆ อยู่ตลอดเวลา ทำาการเรียนภาษาต่าง

ประเทศไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 2) มกัพบปญัหาทางดา้นวฒันธรรมและสถานการณท์ีต่า่งไปจากภาษาเดมิ ปญัหาทาง

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนั้น หมายถึง การจัดหมวดหมู่สิ่งของ คน ลักษณะอาการ เวลา ตลอดจน

สถานที ่เชน่ เมือ่พดูถึงอาหาร แนวคดิยอ่มแตกต่างกนัระหว่างภาษาเดิมและภาษาต่างประเทศ 

สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผล

 3) อายุ เมื่ออายุมากข้ึน บุคคลนั้นก็ต้องให้ความสนใจและพยายามมากขึ้น ทั้งน้ี

เน่ืองจากเกิดความเคยชินกับรูปแบบหรือโครงสร้างท่ีใช้ในภาษาเดิม และมักจะนำาไปใช้ใน

ภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ีเชือ่กนัวา่เดก็จะเรยีนไดด้กีวา่ผูใ้หญ ่กลา่วคอื ถา้เรยีนหลังวยัรุน่

ซึ่งมีวุฒิภาวะและการทำางานของสมองคงตัว ไม่ยืดหยุ่นอีกต่อไปการออกเสียงต่างประเทศ

มักกระทำาได้ไม่เหมือนเจ้าของภาษา อย่างไรก็ตามอาจมีข้อยกเว้น เรื่อง สภาพแวดล้อม เวลา 

การฝึกฝนแก้ไข เช่น ถ้ามีเวลาในการฝึกนาน ได้ฝึกฝนในส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ภาษาต่างประเทศ

นั้นๆ จริงจัง และมีผู้สอนหรือผู้ช่วยเหลือแก้ไขสม่ำาเสมอ ผู้ใหญ่ก็อาจจะออกเสียงคล้ายกับ

เจ้าของภาษาได้
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อิทธิพลด้�นต�่งๆ ที่มีต่อก�รเรียนภ�ษ�ต่�งประเทศ
 1. รูปแบบภ�ษ� การเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบคล้ายภาษาเดิม เช่น ภาษา

สเปนนิสกับชาวอิตาเลียน หรือภาษาเยอรมันกับชาวดัช ย่อมได้ผลดีกว่าการเรียนภาษาต่าง

ประเทศที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากภาษาเดิม เช่น ภาษาอังกฤษกับชาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากมี

ความแตกตา่งกันทางระบบเสยีง ไวยกรณ ์และความหมาย นอกจากนีย้งัมคีวามแตกต่างด้าน

วัฒนธรรมและสำานวนภาษาด้วย

 2. ด�้นสงัคม เนือ่งจากภาษามลีกัษณะทีเ่รยีกว่า ปรากฏการณท์างสงัคม ซึง่มอีทิธพิล

ต่อการเรียนรู้มาก คือ ได้มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศนั้น ติดต่อกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ใน

สถานการณ์ต่างๆ เช่น คนในบ้าน ในสังคม เพื่อนร่วมงาน หรือยังได้มีการติดต่อกับผู้ใช้ภาษา

ต่างประเทศนัน้ๆ มากเพยีงใด กจ็ะทำาใหก้ารเรยีนภาษาตา่งประเทศประสบความสำาเรจ็มากขึน้ 

นอกจากนี้ การดูหนัง ฟังวิทยุ และอ่านสิ่งตีพิมพ์ในภาษาต่างประเทศก็จะช่วยให้การเรียนดี

ขึ้น แต่สำาหรับประเทศไทยโอกาสในการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษในสังคมมีไม่

มากนัก ทำาให้การเรียนภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษ ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร

 3. ด�้นจิตวทิย� ความลำาบากในการเรยีนภาษาของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนั เนือ่งจาก

 3.1 อายุ คนที่มีอายุน้อยมีความสามารถที่จะเรียนภาษาต่างประเทศได้ดีกว่า

 คนที่มีอายุมาก ซึ่งเกิดจากสรีระของสมอง

 3.2 แรงจงูใจ การกระทำาสิง่ใดๆ ใหป้ระสบความสำาเร็จบคุคลนัน้ ต้องมคีวามตั้งใจ 

 ซึง่จะมมีากหรอืนอ้ยเพยีงใด ขึน้อยูก่บัแรงจงูใจนัน่เอง เช่น ถ้าเราตอ้งใชภ้าษา

 ต่างประเทศในการดำารงชีวิต (ไปอยู่ต่างประเทศ) หรือสาเหตุทางเศรษฐกิจ 

 เราย่อมมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากกว่าคนอื่น
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เรื่อง “เทคนิคก�รฝึกภ�ษ�อังกฤษ”
ใบคว�มรู้

เทคนิคก�รฝึกภ�ษ�อังกฤษ ประกอบด้วย
 u ขัน้แรก : เริม่จากการฟงั ใหฝ้กึฟังทกุวนั อยา่งนอ้ยทีสุ่ดวนัละ 1-3 ชัว่โมง เพ่ือให้

เคยชินกับสำาเนียงของภาษา เปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ให้เสียงดังพอ หรือใครจะใส่หูฟังก็ได้ เพื่อ

ที่จะได้ยินวิธีการพูดของเขาอย่างชัดเจนให้สังเกตวิธีการพูดว่าเขาออกเสียงอย่างไร ให้สังเกต

จังหวะในการพูด การขึ้นเสียงสูง เสียงต่ำาและการเน้นคำา

	 u ขัน้ทีส่อง : เมือ่ฝกึฟงัไปสกัระยะแล้วขัน้ต่อไป ใหฝึ้กทกัษะการพูดจากขา่ว เพลง 

หรือภาพยนตร์ที่มี scrip เขียนประกอบไว้ และควรฝึกอ่านออกเสียงดังๆ ด้วย ฝึกทุกวันอย่าง

น้อยวันละ 20-30 นาที

	 u ขั้นที่ส�ม : ศึกษาหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมจากหนังสือ ซี่งจะช่วยให้เข้าใจหลัก

ไวยากรณ์มากขึ้นและใช้ได้ถูกต้อง

	 u ขั้นที่สี่ : เมื่อฝึกพูดและปรับสำาเนียงภาษาอังกฤษได้แล้ว ต่อมาคือโต้ตอบได้

โดยทันควัน ให้เรียนด้วยวิธีฟังแล้วตอบคำาถาม วิธีนี้จะทำาให้คิดเร็วขึ้น และพูดภาษาอังกฤษ

ได้คล่องขึ้น ถ้าต้องการพูดได้แบบเจ้าของภาษาต้องฟังในส่ิงท่ีเขาฟัง เราต้องอ่านในส่ิงท่ีเขา

อ่าน อยากได้สำาเนียง อังกฤษ อเมริกัน ก็เลือกกันตามความชอบได้เลย และสิ่งที่ขาดไม่ได้

และสำาคัญที่สุดจะต้องมีเป้าหมายในการเรียน มีแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และความ

มั่นใจในตัวเอง ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเรียนไม่นานก็เบื่อ และเลิกฝึกฝนไปในที่สุด
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 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชนเร่ือง “ก�รเตรียมตัวเข้�สู่ประช�คม

อ�เซียน” เล่มนี้ เป็นการประมวลเนื้อหาจากข้อมูลเดิม ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และคณะ

ทำางาน ได้รวบรวม และจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วครั้งหนึ่ง โดยนำามาปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำา

เสนอ  และรูปเล่ม ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และคณะทำางานทุกท่าน ที่ได้

มีส่วนร่วมดำาเนินงานสนองแนวทางพระราชทาน องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ทำาให้ 

คูม่อืเลม่นี ้สำาเร็จ  สมบรูณ ์ พรอ้มนำาไปใช้ใหเ้กดิประโยชน ์และเกดิผลดีต่อการพัฒนาศกัยภาพ

เยาวชนไทย  จงึขอให้อำานาจแหง่คณุความดีนีส้ง่ผลให้ทุกทา่นประสบแต่ความสขุ  ความเจรญิ  

ตลอดไป

บทส่งท้�ย
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