สัมมนา เอเชียตะวันออก: “Revisiting Asian Values”
โดย Eisenhower Fellowships
31 ตุลาคม 2558 โรงแรมเดอะเพนินซูล่า กรุ งเทพ
ที่มา: บริบทภูมิทศั น์ทางการเมืองที่กาลังเปลี่ยนแปลงในระดับเอเชียตะวันออก บทบาทของจีนที่มากขึ ้นใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง นโยบายของสหรัฐฯที่ต้องการ “ปั กหมุดในเอเชีย ” (Pivot to Asia)
ล้ วนแล้ วแต่เป็ น พลวัตที่ กาลังส่งผลต่อการเดิ นหน้ าเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ประชากร 600 ล้ านคนใน
อาเซียนต้ องปรับตัวเรี ยนรู้อย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ความเป็ นพันธมิตรของเอเชีย
ตะวันออกกับทังสองประเทศ
้
ส่งผลต่ออาเซียนอย่างไร จุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณค่าความเป็ นเอเชียคือ
อะไร เวที สัม มนาที่ ร่วมหารื อ โดยผู้นาจากหลากหลายวงการ ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นสมาชิ ก Eisenhower
Fellows จะระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน ประเมินจุดแข็ง และวิสยั ทัศน์ของความ
เป็ น “เอเชีย” ในยุคศตวรรษที่ 21
กาหนดการสัมมนา
09.00 - 09.10 น.

09.10 - 09.30 น.
09.30 - 10.50 น.

10.50 - 11.10 น.
11.10 - 12.30 น.

กล่าวต้ อนรับ
ดร. สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
TDRI George De Lama ประธาน Eisenhower Fellowhips
กล่าวเปิ ดงาน สุนทรพจน์ “Changing Asian Values”
ศ.วิทิต มันตาภรณ์ UN Commission of Inquiry on Syria
“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.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , Executive Director, Thailand Institute of Justice
(Thai fellow)
ดาเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน (Thai fellow)
พักรับประทานอาหารว่าง
“Asian Corporate and Economic Values”
Tan Sir Ramli Kushairi, Chairman of the Malaysian EF Association

12.30 - 14.00 น.

14.15 - 15.50 น.
15.50 - 16.00 น.

(Malaysia Fellow)
Mr. Douglas Foo, President of the Singapore Manufacturing Federation
(Singapore Fellow)
คุณรพี สุจริ ตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. (Thai fellow)
Mr. Nathan Sivagananathan, Chief Growth Officer, MAS Holdings (Pvt)
(Sri Lankan Fellow)
ดาเนินรายการโดย คุณตะวัน เทวะอักษร (Thai Fellow)
สุนทรพจน์ ช่วงรับประทานอาหารเที่ยง สนับสนุนโดย PEETP
“Envisioning Asia” โดย ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
พลังงาน
Unconference: “The future of Asian Values: Prospects and Challenges”
กล่าวปิ ดงาน
Mr. Derek Chilvers, Trustee of Eisenhower Fellowships
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย (Thai Fellow)

หมายเหตุ: งานสัมมนาเป็ นภาษาอังกฤษ และ Thai PBS ถ่ายทอดสดตลอดงานที่
www.webtvThaiPBS.com

แนะนา Eisenhower Felllowships
Eisenhower Fellowships เป็ นองค์ ก รซึ่ ง มี ส านั ก งานใหญ่ ตัง้ อยู่ ใ นนครฟิ ลาเดลเฟี ย สหรั ฐ อ เมริ ก า
Eisenhower Fellowships มี จุดประสงค์ในการพัฒ นาและสร้ างเครื อข่ายของผู้น ารุ่ นใหม่ จากประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อให้ ผ้ นู าเหล่านี ้มีขีดความสามารถสูงขึ ้นและวิสยั ทัศน์กว้ างไกลขึ ้น สามารถมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ และสร้ างสันติภาพในโลกได้ อย่างเต็มศักยภาพ
ในแต่ล ะปี จะมี ผ้ ูน ารุ่ น ใหม่ ซึ่ ง อยู่ใ นช่ ว งกลางของเส้ น ทางอาชี พ (mid-career) และมี อ ายุ 32-45 ปี
ประมาณ 25 คนจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่ได้ รับคัดเลือกเป็ น Fellow เดินทางไปสหรัฐอเมริ กา เป็ นเวลา
ประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นาในด้ านต่างๆ ที่ตนมี ความสนใจ ตาม
ก าหนดการที่ อ อกแบบเฉพาะส าหรั บ แต่ ล ะคน (individually designed program) ทัง้ นี ้ การคัด เลื อ ก
Fellow จากแต่ละประเทศนันจะด
้
าเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับสูงในแต่ละประเทศ และการ
คัดเลือกในขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการของ Eisenhower Fellowships ในนครฟิ ลาเดลเฟี ย
ที่ผ่านมา มี Fellow จากประเทศไทยเดินทางไปเข้ าร่วมโครงการแล้ ว 41 คน เช่น ฉลอง ปึ งตระกูล (1954)
ปรก อมระนันนท์ (1958) ศิวะวงศ์ จังคศิริ (1969) ประภาส อวยชัย (1971) ศรี สว่าง พัว่ วงศ์แพทย์ (1974)
โสภณ รัตนากร (1977) ปกรณ์ มาลากุล (1978) เกษม สนิทวงศ์ (1980) ปรี ดา วิบูลย์สวัสดิ์ (1982) กุสมุ า
สนิ ทวงศ์ (1983) เอกกมล คีรีวัฒ น์ (1987) จันทนา ชานนท์ (1988) พิสิฐ เจริ ญ วงศ์ (1989) วิระดา สม
สวัสดิ์ (1992) บัญชา พงษ์ พานิช (1994) สนิทสุดา เอกชัย (1995) เอนก นาคะบุตร (1996) ดาเรศ ชูศรี
(1997) รพี สุจริ ตกุล (2000) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2001) วิทิต มันตาภรณ์ (2002) ชฎามาศ ธุวะเศรษฐ
กุล (2002) อมรวิช ช์ นาครทรรพ (2002) ศรี ประภา เพชรมี ศรี (2004) เมธี พยอมยงค์ (2007) สุภิ ญ ญา
กลางณรงค์ (2007) สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ (2008) และสราวุธ เบญจกุล (2009) สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
(2013) ล่าสุดในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงปี 2013 ประเทศไทยมี ผ้ ูแทนเข้ าร่ วมโครงการอีก 5 คนคือ รัฐพล ภักดี
ภูมิ ปริ ญ ญา หอมเอนก วิรไท สันติป ระภพ สฤณี อาชวานันทกุล และณัฏ ฐา โกมลวาทิน ปี 2014
ตะวัน เทวะอักษร

