
สัมมนา  เอเชียตะวันออก: “Revisiting Asian Values” 
โดย Eisenhower Fellowships 

31 ตุลาคม 2558   โรงแรมเดอะเพนินซูล่า กรุงเทพ 
 
ที่มา: บริบทภมูิทศัน์ทางการเมืองท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงในระดบัเอเชียตะวนัออก บทบาทของจีนท่ีมากขึน้ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง นโยบายของสหรัฐฯท่ีต้องการ “ปักหมุดในเอเชีย” (Pivot to Asia) 
ล้วนแล้วแต่เป็นพลวัตท่ีก าลังส่งผลต่อการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประชากร 600 ล้านคนใน
อาเซียนต้องปรับตวัเรียนรู้อย่างไรกับความเปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาค  ความเป็นพันธมิตรของเอเชีย
ตะวนัออกกบัทัง้สองประเทศ ส่งผลตอ่อาเซียนอย่างไร จุดแข็ง และจุดอ่อนของคณุค่าความเป็นเอเชียคือ
อะไร  เวทีสัมมนาท่ีร่วมหารือโดยผู้ น าจากหลากหลายวงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก Eisenhower 
Fellows จะระดมสมองเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกันประเมินจุดแข็ง และวิสยัทศัน์ของความ
เป็น “เอเชีย” ในยคุศตวรรษท่ี 21  
 
ก าหนดการสัมมนา  
09.00 - 09.10 น. กลา่วต้อนรับ 

ดร. สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย์ ประธานสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  
TDRI George De Lama ประธาน Eisenhower Fellowhips 

09.10 - 09.30 น. กลา่วเปิดงาน สนุทรพจน์ “Changing Asian Values” 
ศ.วิทิต มนัตาภรณ์ UN Commission of Inquiry on Syria 

09.30 - 10.50 น. “Asian Democratic and Social Values” 
Ms. Melli Darsa, Founder and Managing Director of Melli Darsa, Co. Law  
offices 
Dr. Mai Huu Tin, Member of Parliament (Vietnamese fellow) 
Ms. Camencita Abella, President, Ramon Magsaysay Awards Foundation  
(Philippines Fellow) 
ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารักษ์, Executive Director, Thailand Institute of Justice  
(Thai fellow) 
ด าเนินรายการโดย ดร.ณฏัฐา โกมลวาทิน (Thai fellow) 

10.50 - 11.10 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
11.10 - 12.30 น. “Asian Corporate and Economic Values” 

Tan Sir Ramli Kushairi, Chairman of the Malaysian EF Association  



(Malaysia Fellow) 
Mr. Douglas Foo, President of the Singapore Manufacturing Federation  
(Singapore Fellow) 
คณุรพี สจุริตกลุ เลขาธิการ ก.ล.ต. (Thai fellow) 
Mr. Nathan Sivagananathan, Chief Growth Officer, MAS Holdings (Pvt)  
(Sri Lankan Fellow) 
ด าเนินรายการโดย คณุตะวนั เทวะอกัษร (Thai Fellow)  

12.30 - 14.00 น. สนุทรพจน์ ชว่งรับประทานอาหารเท่ียง สนบัสนนุโดย PEETP 
“Envisioning Asia” โดย ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พลงังาน 

14.15 - 15.50 น. Unconference: “The future of Asian Values: Prospects and Challenges” 
15.50 - 16.00 น. กลา่วปิดงาน 

Mr. Derek Chilvers, Trustee of Eisenhower Fellowships 
ดร.วิรไท สนัติประภพ ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย (Thai Fellow) 
 
 

หมายเหต:ุ งานสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ และ Thai PBS ถ่ายทอดสดตลอดงานท่ี  
     www.webtvThaiPBS.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนะน า Eisenhower Felllowships 
Eisenhower Fellowships เป็นองค์กรซึ่งมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ในนครฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอ เมริกา 
Eisenhower Fellowships มีจุดประสงค์ในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของผู้ น ารุ่นใหม่ จากประเทศ
ตา่งๆ ทัว่โลก เพ่ือให้ผู้น าเหล่านีมี้ขีดความสามารถสูงขึน้และวิสยัทศัน์กว้างไกลขึน้ สามารถมีส่วนร่วมใน
การพฒันาประเทศ และสร้างสนัตภิาพในโลกได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
ในแต่ละปี จะมีผู้ น ารุ่นใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงกลางของเส้นทางอาชีพ (mid-career) และมีอายุ 32-45 ปี 
ประมาณ 25 คนจากประเทศต่างๆ ทัว่โลกท่ีได้รับคดัเลือกเป็น Fellow เดินทางไปสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา
ประมาณ 6 สปัดาห์ เพ่ือพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้น าในด้านตา่งๆ ท่ีตนมีความสนใจ ตาม
ก าหนดการท่ีออกแบบเฉพาะส าหรับแต่ละคน ( individually designed program) ทัง้นี  ้การคัดเลือก 
Fellow จากแต่ละประเทศนัน้จะด าเนินการโดยคณะกรรมการคดัเลือกระดบัสงูในแต่ละประเทศ และการ
คดัเลือกในขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการของ Eisenhower Fellowships  ในนครฟิลาเดลเฟีย 
 
ท่ีผ่านมา มี Fellow จากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแล้ว 41 คน เช่น ฉลอง ปึงตระกลู  (1954) 
ปรก อมระนนันท์ (1958) ศิวะวงศ์ จงัคศิริ (1969) ประภาส อวยชยั (1971) ศรีสว่าง พัว่วงศ์แพทย์ (1974) 
โสภณ รัตนากร (1977) ปกรณ์ มาลากลุ (1978) เกษม สนิทวงศ์ (1980) ปรีดา วิบูลย์สวสัดิ์ (1982) กุสมุา 
สนิทวงศ์ (1983) เอกกมล คีรีวัฒน์ (1987) จันทนา ชานนท์ (1988) พิสิฐ เจริญวงศ์ (1989) วิระดา สม
สวสัดิ์ (1992)  บญัชา พงษ์พานิช (1994) สนิทสดุา เอกชยั (1995)  เอนก  นาคะบตุร (1996)  ดาเรศ  ชศูรี 
(1997)  รพี สุจริตกุล (2000) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2001)  วิทิต มนัตาภรณ์ (2002) ชฎามาศ ธุวะเศรษฐ
กุล (2002) อมรวิชช์ นาครทรรพ (2002) ศรีประภา เพชรมีศรี (2004) เมธี พยอมยงค์ (2007) สุภิญญา 
กลางณรงค์ (2007)  สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์  (2008)  และสราวุธ เบญจกุล (2009) สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัดิ ์
(2013) ล่าสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2013  ประเทศไทยมีผู้ แทนเข้าร่วมโครงการอีก 5 คนคือ รัฐพล ภักดี
ภูมิ   ปริญญา หอมเอนก   วิรไท สันติประภพ  สฤณี อาชวานันทกุล  และณัฏฐา โกมลวาทิน ปี 2014 
ตะวนั เทวะอกัษร  
 
                  
 
         
          
          

 
 


