
สรุปโครงการผูนําเยาวชนเอเชียตะวันออก 
ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 

  

กรอบความรวมมืออาเซยีน+3 (จีน ญีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหล)ี 
เร่ิมตนข้ึนในป 2540 ในชวงทีเ่กิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
โดยไดมีการหารือกันระหวางผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และผูนําของจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) เปนครั้งแรก 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เม่ือเดือนธันวาคม 2540 
กรอบความรวมมือดังกลาวมีพัฒนาการกาวหนาเปนลําดับ  
ครอบคลุมความรวมมือ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
อันจะนําไปสูการการขับเคลื่อนภูมิภาคใหมีความผาสุกและรุงเรืองในอนาคต 
 

 

ความเปนมา  
        กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการตางประเทศไดรวมมือกันจัดโครงการผูนํา
เยาวชนเอเชยีตะวันออกขึ้น ระหวางวนัที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550  เพ่ือรวม

ฉลองวาระครบรอบ10 ป กรอบความรวมมืออาเซียน + 3 โดยผูนําเยาวชน อายุระหวาง 15 – 
22 ป จากประเทศเอเชียตะวันออก ประกอบดวย บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ไทย จีน สาธารณรัฐเกาหลี และญีปุ่น รวม 117 
คน ครูผูดูแลนักเรียน 16 คน เยาวชนพี่เลี้ยง 13 คน รวม 146 คน ไดเดินทางสูประเทศไทย
เพ่ีอเขารวมโครงการ และกิจกรรมตางๆ ทั้งในเชิงวชิาการ สันทนาการ และวฒันธรรม ซึ่งมี
จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู และทักษะที่จําเปนของ
เยาวชนที่จะสามารถขับเคลือ่นเอเชียตะวนัออกสูการเปนประชาคมทีมี่ความผาสุกอยางยั่งยืน
ในอนาคต  
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การปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการ 
ระหวางวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2550  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการปฐมนิเทศเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ  
วันที่ 24 พฤศจิกายน  2550 เปนการอบรมเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ และ

เยาวชนพี่เลี้ยงจากประเทศไทย ประกอบดวยการใหความรูเกี่ยวกับการโครงการฯ 
วัตถุประสงคและความคาดหวังในการดําเนินโครงการฯ โดยนางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา 
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ การใหความรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันและ
การปฏิบัติตนในระหวางการเขารวมโครงการฯ โดยนางสาวพรทิพย กาญจนนิยต 
ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิฟุลไบรท ประเทศไทย  ความรูเกี่ยวกับกรอบความรวมมือ
อาเซียน+3 โดย นายไพศาล หรูพาณิชยกิจ ผูแทนกองอาเซียน 2 กระทรวงการ
ตางประเทศ   และความรูเกี่ยวกับการทักษะและศักยภาพการเปนผูนําที่ ดี โดย   
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ และอาจารยประจําจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่ดี 4 ประการ ไดแก การมีจิตใจใฝหา
ความรู (inquisitive mind) การรูจักวิเคราะหสิ่งตางๆ (critical mind) การกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็น หรือมีความคิดที่แตกตางจากผูอ่ืน (assertive mind) และการมีจิตใจที่ใฝ
คุณธรรม (nobility) นอกจากนี้ เยาวชนจากประเทศไทยยังไดรับความรูเกี่ยวกับความ
เปนมาของอา เซี ยน  ความรู เ กี่ ย วกับประ เทศไทยและวัฒนธรรมไทยโดย   
นางสาวพิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 เปนการอบรมผูเขารวมโครงการทั้ง 13 ประเทศ 
โดย นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา ผู อํานวยการสํานักความสัมพันธตางประเทศ   
นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิฟุลไบรท ประเทศไทย และ   
นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ผูอํานวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กระทรวงการ
ตางประเทศ ไดรวมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการผูนําเยาวชนเอเชียตะวันออก 
การปฏิบัติตนในระหวางการเขาประชุม และความรูในกรอบอาเซียน + 3 ใหแกผูเขา
ประชุมทุกคน และในชวงค่ําไดจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือสรางความคุนเคย
ระหวางผูเขารวมโครงการฯ ดวย 
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พิธีเปดการประชุม 
  พิธีเปดโครงการผู นําเยาวชนเอเชียตะวันออกเร่ิมข้ึนในวันที่   

26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ 
โดยรอยโทอภินันท ณ ระนอง เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
กลาวตอนรับผู เขาประชุม และดร .วรากรณ สามโกเศศ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการกลาวเปดการประชุม โดยไดกลาวถึงความสําคัญของ เยาวชน
จากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกซึ่งจะมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดประชาคม
เอเชียตะวันออกที่มีความผาสุกและรุงเรือง นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ที่ไดรับพระราชทานหลักปรัชญาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บทบาทของเยาวชนที่จะชวยเหลือสังคม เชนเม่ือครั้งที่
เกิดภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิเม่ือป 2547 เปนตน ทั้งน้ี ไดมีเอกอัครราชทูตจากประเทศ
อาเซียน + 3 เขารวมในพิธีเปดการประชุม และรวมพบปะกับเยาวชนที่เขารวม
โครงการฯ ดวย  

จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาต ิ และวาที่เลขาธกิารอาเซียนไดใหเกียรติบรรยายพิเศษในหัวขอ “10 ป 

อาเซียน +3 การกาวสูประชาคมเอเชยีตะวันออก”  โดยไดกลาวถึงบทบาทสาํคัญ 

 
 
 
 
 
 
  

ของเยาวชนในการขับเคลื่อนการจัดตั้งประชาคมเอเชยีตะวันออก ซึ่งทําใหภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเปนภูมิภาคแหงความรุงเรืองและผาสกุ ประกอบดวยความรวมมือใน
ดานเศรษฐกิจและสังคม การเงินการคลัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม  
การพัฒนาทางดานเทคนิคและวทิยาศาสตร สารสนเทศและวัฒนธรรม ฯลฯ   
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นอกจากนี้ ในระหวางการประชุมฯ เยาวชนผูรวมโครงการฯ ไดมีโอกาส   
เยี่ยมชมกิจกรรมหองเรียนธรรมชาติปาชายเลนและการรักษาระบบนิเวศของ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ โดย ดร.สนิท อักษรแกว  ประธานสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายเรื่องการอนุรักษสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิ พรอมเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการไดรวมลงมือปฏิบัติจริงในการ
ปลูกปาชายเลน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในบริเวณโรงเรียนดวย    

 

การแสดงบทบาทสมมตเิร่ืองอาเซียน + 3 
ในชวงเวลา 15.45 น. เยาวชนผูเขารวมโครงการไดรวมแสดงบทบาทสมมติการ
เปนผูนําเยาวชนอาเชียน + 3  โดยจําลองรูปแบบการประชุมสุดยอดอาเชียน 

ในหัวขอการประชุมเรื่อง  “บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกอยางยั่งยืน”  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ โดยผูแทนเยาวชน
จากประเทศสงิคโปรทําหนาที่ประธานการประชุม และผูแทนประเทศไทยทํา
หนาที่รองประธาน ทั้งน้ี ผูแทนเยาวชนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พรอมทั้งไดกลาวถึงความสาํคัญในการรกัษา
สภาพแวดลอม การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีาชวยพัฒนาความรุงเรืองใน
ภูมิภาค การจัดตั้งเครือขายเยาวชนที่จะชวยผลักดันภูมิภาคใหมีความรุงเรืองและ
ผาสุก การใหความสําคญัตอการจัดการศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตางๆ การจัดโครงการแลกเปลีย่นเยาวชนภายใน
ภูมิภาค รวมทั้งจัดเวทีผูนําเยาวชนอยางตอเน่ือง การจัดตั้งเขตเสรกีารคาเพื่อให
เกิดบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค เปนตน 
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 การเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 
          
 
 
 
 
 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําผูแทนเยาวชนที่เขาประชมุเขาเยี่ยม
คารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ณ ตกึสันติไมตรี 
ทําเนียบรฐับาล โดยในโอกาสดังกลาว นาย Mexind Suko Utomo ผูแทนเยาวชน
จากประเทศอนิโดนีเซีย ไดเปนผูแทนกลาวถอยแถลงเสียงจากเยาวชนเพื่อการ
ขับเคลื่อนประชาคมเอเชยีตะวันออก ดังนี้  
       

 

 ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ที่เนนในเรื่องการดําเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง การมีเหตุผลและใช
ชีวติอยางไมประมาท และการสรางภูมิคุมกันตัวเองเพ่ือดําเนินชีวติไดอยางม่ันคง
ในอนาคต โดยไดยกตัวอยางพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวตัรในการพัฒนา
ประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประกอบการบรรยายดวย และใน
ทายสุดไดใหผูแทนเยาวชนแตละประเทศกลาวถึงตวัอยางโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนืในประเทศของตน 
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550  
 ดร. ปรียานุช พิบูลสราวุธ 
 หัวหนาโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ 

เยาวชนเอเชยีตะวันออก :  
การขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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การจัดทําขอเสนอ “เสียงจากเยาวชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื” 

 
เสียงจากเยาวชนเอเชียตะวันออก 
  ผูนําเยาวชนเอเชียตะวันออก ประกอบดวย บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุน 

และเกาหลีไดจัดทําขอเสนอ “เสียงจากเยาวชนเอเชียตะวันออกเพ่ือขับเคลื่อน
ประชาคมเอเชียตะวันออก” ในระหวางการเขารวมโครงการเวทผีูนําเยาวชนเอเชีย

ตะวันออก ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2550 ที่ประเทศไทย พรอมทั้ง

ไดนําขอเสนอดังกลาวตอ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีของไทยใน
ระหวางการเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ดังนี้ 

1. การสรางชุมชนแหงความเอื้ออาทร และรวมแบงปนกนั (One Caring, 

Sharing Community) เพ่ือใหเกิดการรวมตวัและผนึกความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาค  เพ่ือสรางภูมิภาคเอเชียตะวันออกใหมีความ
รุงเรืองและเปนหน่ึงเดียว โดยเนนการใหการศึกษาแกประชาชนทุกคน
ตั้งแตวัยเด็ก รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อลดชองวางความ
เหลื่อมล้ําและสงเสริมใหเกดิการพัฒนาในภูมิภาค 

 2. การสงเสริมอัตลักษณเอเชยีตะวันออก (Cultivating an East Asian  

  Identity) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสูความ 
  รุงเรือง สันติภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัย รวมทั้งการ แกไข 
  ปญหาที่ประชาคมโลกตองเผชิญในปจจุบนั   โดยใชภาษาและ วัฒนธรรม
  เปนสื่อสําคัญในการดําเนินการดังกลาว  
 3  การบูรณาการขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมในการดําเนินชีวิต    

  (Integration of Tradition and Culture in Our Lifestyle) เพ่ือ  
               เสริมสรางพลังแกเยาวชนดวยการจัดตั้งองคการอยางเปนทางการและ 
  สงเสริมการธาํรงไวของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
  ของประเทศในภูมิภาคเพื่อใหเกิดการสืบสานและถายทอดมรดกอันล้ําคา
  ขางตนสูเยาวชนในอนาคต 
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    4 การสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน (Fostering a Sense of    

    Community and the “We Feeling) ดวยการจัดตั้งเครือขาย 

     เยาวชนเอเชียตะวันออก เพ่ือสรางความแข็งแกรงและผนึกความรวมมือ 
    ระหวางกันในภูมิภาค 
  5. การใชดนตรีและภาพยนตรเปนสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมรวมสมัยของ 
  เอเชียตะวันออก (Impact of Music and Film on Development of  

  Contemporary Culture of East Asia) โดยเสนอใหรัฐบาลของ  
  ประเทศตางๆ  ดําเนินโยบายเพื่อสรางความเขมแข็งของ  
   อุตสาหกรรมภาพยนตรโดยสงเสริมใหมีการเผยแพรภาพยนตรของ 
  ประเทศตางๆ ในภูมิภาค 
 6.การสงเสริมภาวะผูนําเพื่อนําไปสูการเชือ่มโยงเครือขายดานการศึกษา 
   และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Linking Education and Cross- 

   Culture with Leadership) ดวยการสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  
   และนอกระบบโรงเรียน ควบคูไปกับการสงเสริมมิตรภาพและความ 
   รวมมือระหวางกันในภูมิภาค 

 7.การสงเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมอยาง    
    ยั่งยืน (Role of Youth in Environmental Sustainability) ดวยการ 
    ดําเนินการทั้งทางดานกฎหมาย และรณรงคใหเยาวชนตระหนักถงึ 
    ความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใช   
    การศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกใหมีการรักษา     
    สภาพแวดลอมในภูมิภาค 

 8.การพัฒนาเครือขายผูนําเยาวชนระดบัภูมิภาคดานสิ่งแวดลอม     
   (Development of Regional Network of Youth Leaders on     
   Environment) ดวยใหองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอิสระได 
   เขามามีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมในการพิทักษ   
   สิ่งแวดลอมดังกลาว 

          9.การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Ideal Education for Promoting  

   Sustainable Development) ดวยการสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดรับ 
   การศึกษาอยางเทาเทียมกัน สงเสริมใหมีเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วธิีคิดที่จะ 
   สามารถนําไปปฏิบตัิในชวีติประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม  
         10 การบูรณาการดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Economic  

   Integration in East Asia) สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจใน   
   ระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยใหเยาวชนมีบทบาทสนับสนุนการ   
   ดําเนินการดังกลาวในลักษณะของการจัดตั้งองคการเศรษฐกิจของ  
   เยาวชน รวมทั้งการจัดประชุมเชิงวชิาสําหรับเยาวชนเพื่อแบงปนความรู    
            เกี่ยวกับการดําเนนิการเรื่องดังกลาว 
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           11.  การสงเสริมใหเกิดการคาเสรี และการปกปองสิทธิของลูกคาและ 
              ขยายโอกาสทางธุรกิจ (Free Trade, Customer Protection and 

                 Business Opportunity) โดยใหรัฐบาลขยายการลงทุนดานการศึกษา 

              และใหความชวยเหลือแกหนวยงาน บริษทั เพ่ือใหเกิดการแขงขัน อันจะ 
              นําไปสูการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวม 

              ชวยเหลือสังคมและรับผิดชอบทางสังคมในการแกไขผลกระทบ ซึ่งอาจ   
              เกิดขึ้นจากการคาเสรีดังกลาว 

          12. การขับเคลื่อนเยาวชนเอเชยีตะวันออก (Mobility of Youth in East 

                  Asia) สงเสริมใหเยาวชนรวมแบงปนความคิดและมีเปาหมายรวมกัน  
               ดวยการสรางเครือขายและนําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

               รวมกัน ภายใตการสนับสนุนขององคกรภาครัฐและเอกชน  
           13 การสรางสันติภาพ ความมั่นคง และความผาสุกรุงเรือง (Regional 

                   Peace, Stability and Prosperity) โดยใหการศึกษาเปนพลังสําคัญใน 

               การแกไขปญหาความขัดแยงทางความคิด คุณภาพทางการศึกษา ปญหา 

               สิ่งแวดลอม และสังคม 

               ในภูมิภาค 
 

 
 
 
 
ในระหวางโครงการฯ เยาวชนไดมีโอกาสศึกษาดูงาน เรียนรูและแลกเปลีย่น

วัฒนธรรม ณ ศูนยศลิปาชีพบางไทร และโครงการกอสรางศิลปาชีพ เกาะเกิด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนสถานที่ซึ่งเยาวชนจะไดมีโอกาสเรียนรูเรื่อง
เกษตรกรรม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการดํานา รวมทั้งมีโอกาสสัมผัสชีวติความ
เปนอยูของกลุมเศรษฐกรในโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมทั้งไดชื่นชมศลิปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย รวมทั้งชื่นชมการแสดงนาฏยศาลา หุนละครเล็ก “โจหลุยส” ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยดวย  
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กอนที่เยาวชนจากอาเซียน + 3 จะเดินทางกลับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงการตางประเทศไดจัดเวทีอําลาผูรวมโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 
เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เขตพระนคร ดวยการแสดงทางวัฒนธรรม
ของแตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย  และการนําเสนอภาพกิจกรรมโครงการ  

โดยดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีปดโครงการ
เวทีผูนําเยาวชนดังกลาว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
           สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                                                    http://www.bic.moe.go.th

  
             

  

http://www.bic.moe.go.th/


The Voice of the Youth on East Asia 
Community Building 

 
 
After having gathered together in the 2007 East Asia Youth Leadership forum, from the 
24th to the 30th of November 2007 in Bangkok, Thailand, We, the youth of East Asia 
which consist of, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao P.D.R., Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Japan, and R.O. Korea 
propose a document that present our voice to promote the East Asia Community. 
 
One Caring, Sharing Community. A caring, sharing community is where each and 
every country in the East Asian region can help out and support each other and be united. 
To realize this we need to educate children at a young age on the importance of 
community, to make the youth network stronger. Workshops and meetings are also 
necessary to narrow the gaps and promote development. Furthermore, we should create a 
welfare fund that can aid countries in emergency situations. To share common concerns 
and cultures is also vital in integrating effectively.  
 
Cultivating an East Asian Identity.  Our view of East Asian identity is the way we 
think of ourselves and how others view us. It is pertinent to cultivate a distinctive identity 
for economic integration that aids prosperity, peace, stability and security, and facilitate 
solving of common global problems. Knowing our similarities and recognising our 
differences help in building strong friendships and networks. Languages and cultures 
should be taught to young children in schools to retain our roots. Should these be 
achieved, East Asia would be on our way towards closer cooperation for a more 
prosperous and stable region.  
 
Integration of Tradition and Culture in Our Lifestyle. There are over 12 languages 
and 40 dialects in the 13 countries in East Asia and its strong culture of historical heritage 
should not be lost. Empowering youths, through the establishment of a formal 
organisation that promotes the preservation of tradition and culture in a country, the full 
richness of tradition and culture could be successfully passed down to future generations. 
The organisation will act as a platform and offer opportunities in which youths can 
leverage on, allowing them to reach out to the masses. 
 
Fostering a sense of Community and the “We Feeling”. In a region of diverse beliefs 
and cultures, it is imperative in today’s East Asia to develop a “we feeling.” We propose 
the establishment of East Asia Youth Network (EAYN) for the purpose of growing and 
strengthening mutual concern among the younger generation of the neighbouring states 
of East Asia. One body in the youth network will tackle the issues of poverty and 
disasters under Aid Cooperation. Another body, the Exchange Committee, will be 
responsible for spreading the vision of EAYN to the public through the mass media and 
by introducing East Asian studies in East Asia schools as a subject.  
 
 
Impact of Music and Film on Development of Contemporary Culture of East Asia.  
Governments should adopt policies to strengthen the film industry by encouraging local 
TV networks to show more films from East Asian countries. In addition, policies against 
piracy must be enforced more strictly to strengthen film production in each country. 
Meanwhile, government should set up funds for film industry. Film networking system 
should be reflected as well to ignite cultural exchange. For example, each government 
can organize East Asian film festivals. 



 
Linking Education and Cross-Culture with Leadership. Leaders are people who play 
a major role and are in a position to kickstart initiatives to facilitate the education across 
cultures. Education, whether formal or informal, provides the basic knowledge. However, 
we believe that education alone is no longer sufficient in this globalised world where we 
are not self-sufficient. This highlights the importance of cooperation and friendship 
between countries, which can be achieved through citizens from different cultures and 
adopting an open mindset to learn and understand each others’ cultures. 
 
Role of Youth in Environmental Sustainability. The beautiful world is not only a 
heritage from our ancestors, but also a treasure that we should take care of. We play an 
important role in environmental sustainability by developing ourselves and being role-
models for our generation. Advocacies on law enforcement and awareness campaigns are 
also important in attaining environmental sustainability. Starting with ourselves, we can 
help inculcate good values in every person in our region through education to improve 
the condition of our environment.  
 
Development of Regional Network of Youth Leaders on Environment. Environment 
is the totality of the co-existence of living and non-living entities. The environment faces 
challenges that affect people’s lives because of the major problems, for example, 
industrialization, air pollution and waste management. To address these, government, 
non-government and individuals should contribute to promote environmental activities 
like tree planting, implementation of laws and policies that increase awareness of people, 
exercising the 3Rs- Reduce, Reuse and Recycle. With these in hand, there should be 
strong linkages or regional network of youths.  
 
Ideal Education for promoting sustainable development. After we shared about our 
education systems, we realised that each country has a different education system. To 
respect each other, we cannot expect everyone to be similar. We need to make the same 
perception in a statement to achieve the importance of increasing awareness of 
sustainable development. Individuals need to be equipped with global knowledge through 
proper education. To provide equal opportunities, it must be done in an affordable and 
cost effective method. We must also change our mindsets and attitudes to put what we 
have learnt into practical action in our daily lives.  
 
Economic Integration in East Asia. We wish to see increased and sustained prosperity 
in East Asia as one community. I believe our role to achieve this purpose is to participate 
in economic activities at both local and international levels. We should change our mind 
to the concept of one community and involve economic activities by forming a group and 
doing voluntary work. For example, we could have a youth economic organisation and a 
youth conference to share ideas. Therefore, we seek the government’s support in helping 
us achieve this vision. 
 
Free Trade, Customer Protection and Business Opportunity. We recognise that the 
benefits of free trade outweigh its demerits. Youths should be committed to minimise the 
negative effects by encouraging the government to increase its investments on education 
and help local companies to stay relevant and competitive. Best practices from better-
developed countries should be factored in when formulating trade policies by the 
developing nations. We strongly encourage private companies to practice Corporate 
Social Responsibility to help the parties that are adversely affected by Free Trade.  
 
Mobility of Youth in East Asia. Mobility of Youth is the movement of people with 
same ideas and objectives through networking, making use of technology having mutual 



understanding and gaining government and non-government support. Our strength is the 
development of communication skills, sense of community and voluntary work, values 
and vision. Thus, the existence of the youth’s strength and the driving factors to ensure 
successful mobility which in turn will lead to the better and more sustainable East Asia. 
We have identified the precautions and taking into consideration the differences of 
political systems, religions, beliefs and geographical set up. 
 
Regional Peace, Stability and Prosperity. We feel that provision of Education would 
solve the problems such as prejudices, lack of quality in education and environmental 
problems. That’s because education will promote peace when people are more tolerant 
and learned to accept each other. Also, education stabilizes society and reduces social 
problems. Lastly, when people are educated they can contribute to the economy and bring 
prosperity. 
 
 
At last, before assembling for the exchange of visions of the youth, we have a definition 
of the East Asia community as a family of countries connected by geographical 
proximity. However, today, after a great period of sharing and caring, we understand that 
we are connected more closely with heart-felt proximity. Therefore, let us move together 
with full confidence for the good of East Asia. In a nutshell, our cardinal objective is to 
form a strong and lasting friendship or network amongst East Asian youths, hence 
steering us forward with full confidence and allowing the world to hear our motto – 
Harmony in Diversity. 
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