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	 “ประเทศของเราก้าวเข้าสู่การเป็น	‘ประชาคมอาเซียน’	แล้ว...”	คุณครูก�าลังเริ่ม	'กิจกรรม
อาเซียนทอล์กหนึ่งนาที’	เหมือนทุกๆ	เช้า

 “Our country is becoming the ASEAN Community,” the teacher says to begin the 
daily ‘ASEAN one-minute talk’.
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	 มีเสียงฝีเท้าวิ่งตุ๊บตั๊บดังมาตามทาง	แล้วนิดหน่อยก็โผล่เข้ามาขออนุญาตเข้าห้องเรียน	เพื่อนๆ	
พากันหัวเราะคิกคักกับท่าทางลุกลี้ลุกลนกลัวความผิดของนิดหน่อย
	 “อ้าว!	วันนี้มาสาย	งั้นตอบครูมาซิว่า	ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประชาคมย่อยซึ่งเป็น
ความร่วมมือหลักๆ	3	ด้าน	มีอะไรบ้าง”	คุณครูตั้งค�าถามนิดหน่อย

 The sound of footsteps is heard. 
Nidnoi comes in and asks for 
permission to enter the classroom. 
Friends giggle at Nidnoi’s guilty body 
language.
“Well, you’ve come late. So answer 
me this: What are the three main 
councils that comprise the ASEAN 
Community?” the teacher asks.
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“เอ่อ...	มีประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน...ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน...ค่ะ”	นิดหน่อยตอบตะกุกตะกักผิดธรรมดา
“นิดหน่อยตอบถูกไหมแว่น”	คุณครูถามเมื่อเห็นแว่นท�าปากขมุบขมิบเอาใจช่วยนิดหน่อย

“Um … the ASEAN Political-Security Community, the ASEAN Economic Community … 
and the ASEAN Socio-Cultural Community,” Nidnoi stammers.
“Is Nidnoi’s answer correct, Waen?” the teacher asks, catching Waen trying to 
encourage Nidnoi.
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	 “อ๋อ...ถูกครับ	และความร่วมมือทั้งสามด้านนี้ก็คือ	สามเสาหลักของอาเซียน	โดยใช้ตัวย่อว่า	
‘APSC’,	‘AEC’	และ	‘ASCC’	ครับ”	แว่นตอบ
	 “ดีมาก	ท่าทางเธอจะสนใจเรื่องอาเซียนจริงๆ	นะนี่	ตอบได้ครบถ้วนกระบวนความจริงๆ	
เพื่อนๆ	ดูตัวอย่างเอาไว้นะ	เอ้า	นิดหน่อยไปนั่งที่ได้”	คุณครูบอกก่อนเริ่มสอนวิชาแรก

 “Well, that’s right. The three 
councils are the pillars of ASEAN and 
the acronyms are the ‘APSC’, ‘AEC’ 
and ‘ASCC’,” answers Waen.
 “Great, your answer’s quite 
good, It sound like you are very 
interested in ASEAN. The others 
should follow your example. Well, 
Nidnoi, you can take a seat,” the 
teacher says, before starting the 
first subject.
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	 “นิดหน่อย	ท�าไมวันนี้เธอมาสายล่ะ”	เก่งถามขึ้น	เพื่อนๆ	พากันท�าหน้าอยากรู้ไปด้วย
นิดหน่อยยิ้มแหยๆ	แล้วตอบว่า	“เอ่อ...เมื่อคืนฉันนอนดึกมาก	เพราะมัวคุยกับรวงข้าวเพลินไปหน่อย	
เมื่อเช้าเลยตื่นสาย	รีบแทบแย่เลย”
	 “นินทาพวกเราล่ะสิถึงเพลิน”	อ้วนแซว	แต่เมื่อเห็นสายตาเขียวปัดของนิดหน่อยก็เปลี่ยนเรื่อง	
“คุยเรื่องอาเซียนหรือ	เล่าให้ฟังบ้างสิ”

 “Nidnoi, why were you so late?” asks Keng. 
The friends are curious. Nidnoi smirks. “Um … I 
went to bed late last night because I was talking to 
Ruangkaow. I woke up late and had to rush here.”
 “You must have been gossiping about us, 

right?” Uan teases. When he sees anger in 
Nidnoi’s eyes, he changes the topic. 

“Did you talk about ASEAN? 
  Tell us about it.”
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	 “ก็เรื่องเตรียมตัวจะไป	‘กิจกรรมอาเซียนแรลลี’	ไงล่ะ	ฉันเลยได้ความรู้ที่น่าสนใจมาก	รู้มั้ยว่า
เมื่อรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว	จะมี	8	อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท�างานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี”	นิดหน่อยเล่า
	 “อาชีพอะไรบ้างล่ะ”	โจ้สนใจ

 “It was about preparing for ‘the ASEAN rally’,” Nidnoi says. “I learned something 
interesting. You know, when it’s integrated as the ASEAN Economic Community, eight 
careers can be performed freely throughout the member countries,” tells Nidnoi.
 Joe’s interest perks up. “What are those careers?”
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	 “ก็ม	ีแพทย	์ทันตแพทย์	พยาบาล	วิศวกร	สถาปนิก	นักส�ารวจ	นักบัญชี	และนักธุรกิจ	
การท่องเที่ยว-โรงแรม”
	 “เยี่ยมเลย	สถาปนิกรุ่นใหม่อย่างฉันคงต้องศึกษาเรื่องนี้สักหน่อย”	โจ้ท�าท่าฝันเฟื่อง
	 “ช่าย...คุณหมออย่างฉันก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้ว”	แว่นพูดขึ้นบ้าง
	 “สุดยอดวิศวกรอย่างฉันก็ด้วยสินะ”	เก่งเสริม
	 “ว้า...ไม่รวมอาชีพเชฟกระทะเหล็กบ้างเลยเหรอ”	อ้วนตัดพ้อ	“ฉันอยาก
โกอินเตอร์บ้างอ่ะ”	 

 “Doctors, dentists, nurses, engineers, 
architects, explorers, accountants and 
travel/hotel businessmen.”
 “New architects like me have to study 
this!” Joe says dreamily.
 “Yes, a doctor like me should pay 
attention,” says Waen.
 “A top engineer like me, too,” adds Keng.
 “Ah … the iron chef isn’t included,” 
Uan complains. “I want to go international 
as well!”
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	 “พวกนายนี่	ถ้าอยากไปท�างานในประเทศเพื่อนบ้านจริงๆ	ก็ต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
อาเซียนให้ได้เสียก่อนนะ	และที่ส�าคัญยังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดของประเทศนั้นๆ	
อีกด้วย	อย่างประเทศไทยเราใครจะมาท�างานในเมืองไทยก็ต้องสอบข้อสอบและเขียนค�าตอบเป็น
ภาษาไทย”	นิดหน่อยชี้แจง
	 “นิดหน่อยนี่ดีนะที่มีรวงข้าวคอยให้ข้อมูล”	แว่นพูด
	 “ฉันก�าลังจะชวนพวกนายไปที่บ้านอาทิตย์นี้	เพราะรวงข้าวอยากคุยกับพวกนายด้วย”	
นิดหน่อยบอก
	 “ตกลง!”	เพื่อนๆ	รับค�าขึ้นพร้อมกัน

 “Well, if you really want to work in a neighbouring country you have to pass ASEAN 
professional standards first,” Nidnoi explains. “And you’re required to comply with the 
conditions of each country. For Thailand, someone who wants to work here has to pass 
the examination in Thai.”
 “Good for you, Nidnoi. You have Ruangkaow to explain things to you,” says Waen.
 “I’m going to invite you all to my house on Sunday because Ruangkaow wants to 
talk to you,” says Nidnoi.
 “OK!” her friends say 
in unison.

13

praphansarn



	 “นิดหน่อยอยากให้ฉันติวพวกเธอเพื่อกิจกรรมแรลลีอาทิตย์หน้า	งั้นมาเริ่มกันเลยนะ”	
รวงข้าวเอ่ยขึ้นเมื่อเด็กๆ	มากันครบแล้ว
	 “พวกเธอน่าจะรู้จักอาเซียนและสมาชิกทั้ง	10	ประเทศดีพอสมควรแล้วนะ	อีกไม่ช้าอาเซียนจะ
เปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว	รู้ไหมว่าคืออะไร”	

 “Nidnoi wants me to be your tutor for the rally activity next week. Let’s begin,” says 
Ruangkaow when the young people arrive.
 “You already know ASEAN and its 10 member countries. ASEAN will soon launch 
the ASEAN Economic Community. Do you know what it is?”
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	 “คือการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	โดยน�าจุดเด่น
ของแต่ละประเทศมารวมกัน	เพื่อช่วยเหลือกันและกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ไงล่ะ”	แว่นตอบ
	 “ถูกต้อง	นั่นจะท�าให้เศรษฐกิจของอาเซียนขยายตัวเติบโต	และเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ”	
รวงข้าวอธิบายเพิ่ม

 “It’s the economic cooperation of the 10 member countries, combining the 
strengths of each country to help each other develop economically,” answers Waen.
 “That’s right. This will greatly boost the economic growth and strengthen the 
economy of ASEAN,” Ruangkaow explains.

15

praphansarn



	 “รวงข้าว	ขอถาม	ท�าไมประเทศสมาชิกก่อตั้งถึงอยากรวมตัวกันเป็นอาเซียนล่ะ”	อ้วนเก็บ
ข้อสงสัยไว้นานแล้ว
	 “ย้อนไปจุดตั้งต้นเลยรึ	งั้นตอบมาก่อนว่า	สมาชิกก่อตั้งมีประเทศไหนบ้าง”	รวงข้าวถามกลับ
	 “ไทย	มาเลเซีย	สิงคโปร์...”	อ้วนหยุดคิด	“ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย”	เก่งช่วยต่อ
	 “สังเกตไหมว่าสมาชิกก่อตั้ง	ยกเว้นประเทศไทย	ต่างเคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
มาก่อน”	เด็กๆ	พยักหน้ารับอย่างงงๆ	ไม่แน่ใจว่ารวงข้าวจะพูดถึงอะไร

 “Ruangkaow, why did the founding member countries want to integrate as 
ASEAN?”Uan voices what he’s been wondering for a while.
 “All the way back to the beginning? Tell me first, which ones are the founding 
members?” asks Ruangkaow.

 “Thailand, Malaysia, Singapore 
…” Uan stops and thinks. “The 
Philippines and Indonesia,” adds 
Keng.
 “Did you notice that the 
member countries, except 
Thailand, used to be colonies of 
western countries?” The children 
nod in confusion because they’re 
not sure where Ruangkaow is 
going with this.
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	 “มิน่าล่ะ	ถึงได้พูดภาษาอังกฤษกันเก่ง”	อ้วนสรุป	
	 “อ๋อ	พวกฝรั่งช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญนี่เอง”	โจ้พูดขึ้นเกือบพร้อมอ้วน
	 “เป็นเมืองขึ้นดีที่ไหน	ถูกกดขี่	ผู้ปกครองมีอ�านาจเหนือกว่าประชาชนเจ้าของประเทศเสียอีก”	
นิดหน่อยแย้ง
	 “ใช่	ถูกกอบโกยทรัพยากรส่งไปประเทศเจ้าอาณานิคมด้วย	ศิลปวัฒนธรรม	รากเหง้าทาง
สังคมก็จะไม่เหลือ”	แว่นเสริม

 “That’s why they speak English so well!” concludes Uan.
 “Well, the foreigners helped develop the countries,” 

Joe says at nearly the same time.
 “How can being colonized be a good thing? The people were 

oppressed. The rulers had more power than the people 
of the country!” Nidnoi retorts.

 “Right! The resources 
were seized by the colonial 
powers,” adds Waen. “Art 
and culture and the roots 

of society were undermined.”
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	 “อย่าทะเลาะกัน	ฉันจะชี้ให้เห็นว่าในตอนนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีสองพวกคือ	
พวกหนึ่งเพิ่งได้เอกราชและก�าลังเร่งพัฒนาประเทศ	ส่วนอีกพวกก็ก�าลังถูกคุกคามจากลัทธิ
คอมมิวนิสต	์มีสงครามสู้รบกันภายในประเทศ”	รวงข้าวอธิบาย
	 “ห้าประเทศจึงตกลงร่วมมือกัน	เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคที่ยั่งยืน	ป้องกันการ
รุกราน	สร้างเสถียรภาพ	โดยจะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	และเคารพอธิปไตยของแต่ละ
ประเทศ”

 “Don’t argue with each other. I can tell you that at that time the countries 
in South-East Asia were classified into two groups: One composed of newly 
independent and developing countries, and the other of those threatened by 
communism and civil war,” Ruangkaow explains.
 “Five countries, therefore, agreed to cooperate for sustainable security in 
the region, to prevent invasions, to foster stability by resolving conflicts 
peacefully and respecting the sovereignty of each member.”
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	 “จนปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น	10	ประเทศ	ถึงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง	แต่จะเห็น
ว่าสมาชิกอาเซียนได้ประคับประคองไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีก	นี่คือประโยชน์ข้อหนึ่งของการร่วมมือ
กัน”	รวงข้าวอธิบายต่อเมื่อเห็นเด็กๆ	สนใจ
	 “ทีนี	้เมื่อบ้านเมืองสงบสุข	การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ	ก็ท�าได้เต็มที	่ท�าให้เศรษฐกิจขยาย
ตัว	เกิดการกระจายรายได	้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ได้รับบริการที่ดี	มีคุณภาพ	ทันสมัย	
สะดวกสบาย	ปลอดภัยขึ้น	และยังช่วยลดช่องว่างระหว่างฐานะอีกด้วย”

 “At present, the number of member countries has increased to 10,” Ruangkaow 
continues, encouraged by their interest. “Even though there are some conflicts, ASEAN 
members try to maintain peace and avoid war. This is one of the benefits of 
cooperation.”
 “When the countries are at peace, they can develop in other ways. This results in 
expansion of the economy, the distribution of income, the well-being of the people and 
a higher standard of living with improved quality, modernity, convenience and safety. It 
helps reduce the disparity in income.”
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	 “อ้อ...อ้วนที่เธอพูดนั่นไม่ถูกหรอกนะ	ประเทศอินโดนีเซียถูกเนเธอร์แลนด์ปกครอง	ต้องใช้
ภาษาดัชต์	แต่ที่พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีก็เพราะการศึกษาต่างหาก”
	 “ใช่	รู้มั้ยตอนนี้เด็กเวียดนามเรียนปริญญาตรีกันคนละ	2	ใบแล้ว	ปริญญาหนึ่งเรียนภาษา	
อีกปริญญาเรียนวิชาที่ชอบ	ฉันเองก็ตั้งใจจะท�าแบบนั้นเหมือนกันนะ”	แว่นพูดเสริม

 “Uan, what you say is 
incorrect. Indonesia was ruled by 
the Netherlands, so its language 
was Dutch. They can speak English 
well because of their education.”
 “Yeah. You know, Vietnamese 
get two degrees, one for language 
and the other for their chosen 
profession,”adds Waen. “I want to 
do that too.”
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	 “ถูกแล้ว	ยิ่งเรียนรู้มากก็จะยิ่งมีโอกาส	การที่
เราขวนขวายหาความรู้เป็นการเตรียมพร้อม	ช่วย
พัฒนาศักยภาพให้เราเท่าเทียมหรือเหนือกว่า
ประเทศอื่นๆ	ต่อไปประเทศต้องพึ่งพาความ
สามารถของพวกเธอ	เพื่อน�าพาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าไงล่ะ”	เมื่อเห็นเด็กๆ	พยักหน้า	รวงข้าวก็
พูดต่อว่า	“และที่ส�าคัญ	พวกเธอก็ต้องสืบทอด
ขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณต่อไปอีกด้วย”

 “That’s right. The more you learn, the 
better your opportunities. Education is a way 
to boost development and potential to be 
equal to or overtake other countries. Your 
country’s prosperity depends on your own 
efforts.” Seeing them nod, Ruangkaow adds, 
“More importantly, you have to pass on the 
old traditions.”
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	 “เอาล่ะ	ทีนี้ลองมาดูว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	มีจุดเด่นเรื่องอะไรกันบ้าง	
มีใครรู้บ้างมั้ย”	รวงข้าวตั้งค�าถาม
	 “ประเทศไทย	และเวียดนามเด่นเรื่องการเกษตร”	นิดหน่อยลองตอบ
	 “เมียนมาร์	กับอินโดนีเซียมีป่าไม้มาก	มีแรงงานระดับล่างมาก”	เก่งพูดต่อทันท	ี
รวงข้าวพยักหน้ายิ้มรับ
	 “บรูไนดารุสซาลามมีน�้ามันมาก	อินโดนีเซียมีถ่านหินมาก	ลาวก็มีเหมืองแร่”	แว่นตอบบ้าง

 “Well, let’s see what the 
strengths of the 10 ASEAN member 
countries are. Does anyone know?” 
says Ruangkaow.
 “For Thailand and Vietnam, a 
strong point is agriculture,” answers 
Nidnoi.
 “For Myanmar and Indonesia, 
it’s forestry and lower-level workers,” 
Keng continues. 
 Ruangkaow nods.
 “Brunei Darussalam has oil, 
Indonesia has coal and Laos has 
mines,” says Waen.
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	 “ถูกต้อง	ใครเด่นเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจรู้มั้ย”	รวงข้าวถาม
	 “สิงคโปร์”	โจ้รีบตอบ
		 “ถูกต้อง	แล้วมาเลเซียล่ะเก่งเรื่องอะไรอ้วน”	รวงข้าวถามต่อ
	 “ไม่รู้สิ	เรื่องอาหารรึเปล่า”	อ้วนคิดอยู่เรื่องเดียว
	 “ไม่ใช	่เก่งเรื่องสื่อสารสนเทศ”	รวงข้าวเฉลยและพูดต่อว่า	
	 “ส่วนฟิลิปปินส์เด่นเรื่องแรงงานสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี”	

 
 “That’s right. Which country has 
a strong point in human resource 
management and business?” asks 
Ruangkaow.
 “Singapore,” Joe answers quickly.
 “Right, and what about Malaysia’s 
strong point, Uan?” Ruangkaow asks.
 “I don’t know. Food?” Uan says 
the only thing he can think of.
 “No. It’s information media,” 
Ruangkaow answers and further says, 
“and for the Philippines, it’s the 
workers who speak English well.”
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	 “การรวมเป็น	AEC	นอกจากจะน�าจุดเด่นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว	ยังก�าหนดเป้าหมายไว้
ด้วยคือ...จะเป็นภูมภิาคทีม่กีารพฒันาเศรษฐกจิอย่างเท่าเทยีมกนั	และมขีดีความสามารถในการแข่งขนั 
รวมทั้งจะประสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกอีกด้วย”	เมื่อเห็นอ้วนท�าหน้างง	รวงข้าวจึงอธิบายเพิ่มว่า
	 “นั่นก็คือ	สมาชิกทุกประเทศจะได้ท�างานในสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญมีความถนัด	และจะได้
ผลประโยชน์จากการรวมตัวกันนี้อย่างเป็นธรรม”	

 “Besides combining 
individual strengths for mutual 
benefit, AEC integration is 
setting a target for the region to 
develop equally in economy 
and competitiveness. Also, it 
can become a bigger player in 
the world economy.” Seeing 
the confused face of Uan, 
Ruangkaow explains,
 “It means every member 
country can work according to 
its expertise and specialized 
skills and benefit fairly from 
integration.”
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	 “วิธีการก็คือ	รวมกันให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว	ซึ่งถึงแม้จะมีขนาดเล็กกว่าจีน	หรือ
อินเดีย	แต่ก็จะใหญ่กว่าสหภาพยุโรปเลยล่ะ”	รวงข้าวอธิบายต่อ	“กลยุทธหลักคือ	ขยายและ
ปรับปรุงข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น	และให้ปฏิบัติได้จริง”

 “The way to do that is to integrate into a single market and production base. 
Though smaller than China or India, together we’re bigger than the European Union.” 
Ruangkaow adds, “The main strategy is to expand and improve the free trade 
agreement between member countries and to keep it practical.”
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	 “การเปิดเสรีด้านการค้า	ท�าได้โดย	ยกเลิกภาษี	ลดอุปสรรคทางการค้า	ให้เสรีในการค้า
บริการแบบไร้พรมแดน	คนอาชีพต่างๆ	จะเคลื่อนย้ายไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่าย	
ทั้งยังสะดวกในด้านการลงทุน	และการเคลื่อนย้ายเงินทุนภายในประเทศสมาชิกอีกด้วย	ซึ่งนี่จะ
ท�าให้สินค้ามีความหลากหลาย	มีคุณภาพมาตรฐาน	ราคาถูก	และมีอ�านาจต่อรองในตลาดโลก”	
รวงข้าวอธิบายยาวยืด

 “Free trade includes waiving taxes and lowering trade barriers, and enabling 
cross-border exchanges in the service industry. Skilled workers will easily be able to 
work in other ASEAN countries. Free trade makes it easy to invest in other countries 
and move capital. These will improve the quality and diversity, while lowering the price 
of products and increasing ASEAN’s bargaining power in the global market,” Ruangkaow 
explains at length.
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	 “เมื่อเศรษฐกิจเติบโต	ธุรกิจจะสร้างงาน	สร้างความมั่งคั่ง	ความเจริญด้านอื่นๆ	ก็ตามมา	
ทั้งการศึกษาที่มีคุณภาพ	เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า	ระบบโทรคมนาคมติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก	
รวมทั้งมีการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย	การรวมกันจึงช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่า	ได้ประโยชน์	
และแข็งแกร่งกว่าการอยู่ประเทศเดียวโดดเดี่ยว”

 “As the economy grows, greater business will generate jobs, wealth and other 
benefits such as quality of education, technological gains and an integrated 
telecommunication system, as well as encourage greater investment by foreign 
countries. Integration, therefore, will create a better future and benefits, and the country 
will hold a stronger position than it could on its own.

“เอาล่ะฉันขอจบภารกิจแต่
เพียงเท่านี	้ก่อนที่พวกเธอ
จะหลับกันหมด	และฉันมี
ซีดีแจกให้เอากลับไปดูเพิ่ม
เติมความรู้ที่บ้าน	คนละ
แผ่น”	รวงข้าวพูดออกจะ
น้อยใจ

 “Well, I’ll finish up 
now before you all fall 
asleep,” Ruangkaow 
says. “I’ll give you each 
a CD to study at home.” 
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	 แล้ววันแข่งขันอาเซียนแรลลีก็มาถึง	เด็กๆ	ไปพร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวล�าโพง	ปลายทาง
ครั้งนี้อยู่ที่สถานีหัวหิน
	 เพื่อนๆ	พากันทยอยขึ้นรถไฟไปนั่งตามหมายเลขที่ครูก�าหนดให้	แต่นิดหน่อยยังไม่มา	จนจวน
รถไฟจะออกจากสถานี	นิดหน่อยวิ่งหน้าตาตื่นกระหืดกระหอบ	เสียงเพื่อนๆ	ร้องเชียร์ให้เร่งฝีเท้าให้
ทันขบวนรถไฟที่ก�าลังเคลื่อนที่ออกอย่างช้าๆ	

On the day of the ASEAN rally competition, the 
students meet at HuaLamphong railway station. 
Their destination is HuaHin.
 The students get on the train and take their 
seats according to the numbers assigned by the
teacher. But Nidnoi hasn’t arrived yet. 
 Just before the train departs, Nidnoi comes 
running up breathlessly. Her friends cheer her 
as she rushes towards the slowly moving train.
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“ตื่นสายอีกแล้วหรือ	เกือบตกรถไฟแล้วมั้ยล่ะ”	โจ้ต่อว่า
“ไม่ใช่...แต่...รวงข้าว...ฉันหารวงข้าวไม่เจอ	รวงข้าวหายไปแล้ว”	พูดจบนิดหน่อยท�าท่าจะร้องไห้
“หายไปไหน	ได้ยังไง	คงงอนเธอละมั้ง”	อ้วนตั้งข้อสังเกต
“ไม่รู้สิ	หมู่นี้รวงข้าวชอบพูดว่า	ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอยู่บ่อยๆ	เมื่อเช้าฉันว่าจะเอารวงข้าวมาด้วย	
แต่หารอบบ้านก็ไม่เจอ	จนเกือบตกรถไฟนี่แหละ”	นิดหน่อยอธิบาย
“เอาเถอะ	กลับมาก็เจอะเองแหละ”	เก่งปลอบใจ

 “Woke up late again? You almost missed the train,” Joe says accusingly.
 “No … but … Ruangkaow ... I can’t find Ruangkaow. He disappeared.” 
Nidnoi is close to tears.
 “Where did he go? Why? 
He may be peevish,” Uan says.
 “I don’t know. Recently, 
Ruangkaow was saying that his 
mission is complete. I wanted to 
take Ruangkaow with me this 
morning but couldn’t find him in 
my house. So I almost missed 
the train,” explains Nidnoi.
 “It’s all right, you’ll find him 
when you come back,” Keng 
consoles.
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	 ปู๊น	ปู๊น......
	 เด็กๆ	ตื่นเต้นกันใหญ	่เพราะหลายคนรวมทั้งนิดหน่อย	นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้นั่งรถไฟ
	 แบบนี	้เธอจึงลืมเรื่องเศร้าใจไปในไม่ช้า	และขออ้วนว่าให้เธอนั่งที่ริมหน้าต่างบ้าง	
	 “ได้สิ	โจ้อย่ายื่นมือออกไปนะ	มันอันตราย”	อ้วนลุกให้พร้อมเตือนเพื่อน
	 เสียงกลองดังขึ้นเป็นจังหวะสนุกสนาน	กิจกรรมอาเซียนแรลลีก็เริ่มขึ้น	
	 โดยมีครูวิชัยเป็นหัวหน้าในการท�ากิจกรรมครั้งนี้

 Choo Choo…
 It’s exciting for the students 
because it’s the first time for many 
of them, including Nidnoi, to take 
the train. Soon she forgets her 
fears and asks Uan to let her sit 
by the window.
 “OK. Joe, don’t stretch your 
arms out. It’s dangerous,” Uan 
warns while standing up.
 A drumbeat makes it fun for 
them as the ASEAN rally begins 
on the train. 
 Wichai, their teacher, leads 
the activities.
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	 “กิจกรรมแรกจะเป็นเกมตอบค�าถาม	เพื่อชิงจิ๊กซอว์ปริศนา	ทีมใดตอบถูกมากก็จะต่อจิ๊กซอว์ได้
ครบกว่า”	คุณครูกล่าวต้อนรับ	แนะน�าเรื่องต่างๆ	และเริ่มต้นกิจกรรม
	 “ใครสามารถบอกถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมาได้บ้าง”
	 แว่นรีบยกมือตอบ	“ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนครับ	โดยลดภาษีศุลกากร	และลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างสมาชิก	เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าครับ”	
	 เพื่อนๆ	ตบมือให้เกรียวกราว

 “The first competition will be a 
jigsaw puzzle. The team that answers 
correctly will have more chances to 
complete the jigsaw.” The teacher 
introduces the activities in a welcome 
speech.
 “Can anyone tell me about ASEAN 
economic cooperation?”
 Waen raises his hand. “It’s the 
agreement of an ASEAN Free Trade Area 
to reduce tariffs and trade barriers among 
members to lower manufacturing costs.” 
 His friends applaud.
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	 “เขตการลงทุนเสรีอาเซียนค่ะ	เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากภายในและภายนอกภูมิภาค
ค่ะ”	เก๋เพื่อนกลุ่มอื่นรีบตอบบ้าง
  “ความตกลงว่าด้วยการค้าบรกิารของอาเซยีน	เพือ่ทยอยเปิดเสรกีารค้าบรกิารระหว่างสมาชกิค่ะ 
และทีเ่ปิดเสรีบริการแล้ว	คอื	การท่องเทีย่ว	การเงนิ	การขนส่ง	การศกึษา	สขุภาพ	และสิง่แวดล้อม	
ค่ะ”	นิดหน่อยรีบช่วยกลุ่มท�าคะแนน
	 “เก่งมากทุกคน	ออกมารับจิ๊กซอว์กันไปคนละชิ้นเลยจ้ะ”	คุณครูชมเชย

 “It’s an ASEAN Investment Area to promote and attract investment from within and 
outside the region,” quickly answers Kae, a 
friend in another group.
 “It’s the ASEAN Framework 
Agreement on Services for gradual 
liberalization of trade in services among 
members. 
 The sectors already liberalized are 
tourism, finance, transportation, education, 
health and environment.” Nidnoi’s answer 
gets her team a point.
 “Great! You can each come out to 
take a piece of the jigsaw,” the teacher 
says with admiration.
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	 “เมื่อเปิดเป็น	AEC	แล้ว	คิดว่าไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง”	
	 เด็กๆ	แข่งกันตอบเมื่อได้ยินค�าถามข้อใหม่
	 เก่ง	“ไทยจะเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่งทีเ่ชือ่มต่อกบัประเทศสมาชกิหลายๆ	ประเทศครับ”
	 โจ้	“จะท�าให้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เป็นผลพลอยได้จากการเป็นทางเชื่อมต่อ	เช่น	ธุรกิจการ
	 ท่องเที่ยว	โรงแรม	สปา	สุขภาพ	และอาหารครับ”
	 บอย	“สามารถย้ายฐานการผลิต	หรือรับแรงงานฝีมือ	และหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นครับ”		
	 ปอ	“มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลย	ีท�าให้สินค้าคุณภาพสูงขึ้น	แต่ราคาถูกลงครับ”

 “When the AEC begins, what will be some of the benefits for Thailand?”
 The children compete to answer the new question.
 Keng says, “Thailand will be a transportation hub connecting many member 
countries.”
 Joe says, “There will be opportunities to invest in businesses as a result of being a 
hub, such as in tourism, hotels, spas, health 
and food.”
 Boy says, “It’s easier to relocate a 
production base or get skilled workers and 
find investment funds.”
 Por says, “There will be an exchange of 
knowledge and technology that will raise the 
quality of goods and lower prices.”
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	 “งั้น	ลองยกตัวอย่างการเตรียมความพร้อม	เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	คุณครู
สนุกกับการตั้งค�าถาม	เพราะเด็กๆ	แย่งกันตอบ
	 อ้วน	“ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญ	จนสามารถใช้ในการเจรจาธุรกิจได้ครับ”
	 นิดหน่อย	“ต้องเรียนรู้ภาษา	ประวัติศาสตร์	ภูมิหลังของประเทศเพื่อนบ้าน	ตลอดจน
กฎหมาย	เพื่อสามารถสื่อสารเข้าใจกัน	และมีความร่วมมืออันดีต่อกันค่ะ”
	 โจ้	“ต้องพัฒนาแรงงานให้มีฝีมือครับ	เพื่อท�าให้สินค้ามีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกครับ”

 “Then give me some examples of how to prepare for the ASEAN Economic 
Community.” It’s easy for the teacher to ask questions because the students are 
competing to answer.
 Uan says, “English should be fluent enough to use in business negotiations.”
 Nidnoi says, “We should study the language, history and background of 

neighbouring countries, including their laws, so we can 
communicate and cooperate with each other.”
Joe says, “And develop skilled labours to make high-quality goods.”
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	 รถไฟแล่นผ่านสถานีต่างๆ	ไปเรื่อยๆ	กิจกรรมแห่งความสนุกสนานได้สาระความรู้ยังคงด�าเนิน
ต่อไปโดยเด็กๆ	ร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างด	ีจนกระทั่งมาถึงปลายทางของการเดินทางครั้งนี้
	 “ถึงสถานีหัวหินแล้วนะ	และเราจะเปลี่ยนไปใช้จักรยานเป็นพาหนะ	ทีมไหนท�าภารกิจส�าเร็จ
ถึงที่หมายก่อน	ก็จะเป็นผู้ชนะ”	
	 ทันทีที่คุณครูพูดจบ	เด็กๆ	ก็พากันไปจับจองจักรยานกันอย่างสนุกสนาน

 The train passes one 
station after another. The 
entertaining and educational 
activities continue until they 
arrive at their destination.
 “We’ve arrived at HuaHin 
station and we’ll continue on 
bicycle. 
 The team that completes 
the mission and arrives at the 
destination first will be the 
winner.” 
 As soon as the teacher 
finishes, the young people 
take to their bicycles.
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	 “สู้ๆ	นะพวกเรา	ปั่นให้เร็วที่สุดจะได้ถึงก่อนใคร”	โจ้บอกพรรคพวก
	 “แต่ต้องตอบค�าถามตามฐานทั้ง	10	ให้ถูก	ถ้าตอบผิดก็ไม่ชนะหรอกนะ”	นิดหน่อยแย้ง
	 “ไม่ต้องห่วง	ฉันดูซีดีที่รวงข้าวให้จนจ�าได้หมดแล้ว”	เก่งคุย
	 แล้วแว่นก็ตาไวหาปริศนาเจอก่อนใคร	และอ่านค�าถามให้ทุกคนฟัง	
	 “สมาชิกก่อตั้งอาเซียน	มีประเทศใดบ้าง”
	 เพื่อนๆ	แย่งกันเขียนค�าตอบ	แล้วรีบปั่นจักรยานไปยังฐานต่อๆ	ไป	
	 ซึ่งค�าถามก็เป็นการทบทวนความรู้ที่คุณครู	และรวงข้าวได้อธิบายให้ฟัง

 “Let’s do it! We have to ride the fastest so we can arrive before the others,” 
 Joe tells his friends.
 “But we have to answer the questions at 10 bases. If we’re wrong, we won’t win,” 
 Nidnoi says.
 “Don’t worry. I remember everything in the CD Ruangkaow gave us,” Keng says.
 Waen is the fastest, finding the quiz and reading out the question. 

“What are the founding members of ASEAN?”
 His friends compete to write the answer and hastily ride 

their bicycles to the next base. 
The questions review the lessons 

of the teacher and 
Ruangkaow.
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ทุกคนสนุกสนานมากกับการค้นหาค�าถามและเขียนค�าตอบ
ทีมของนิดหน่อยกับทีมของเก๋มาถึงที่พักพร้อมๆ	กัน	

เด็กๆ	น�าซองค�าตอบไปส่งให้คุณครู	แล้วแยกกันไปพักผ่อน

Everyone has fun looking for the 
questions and writing the answers. 

 The teams of Nidnoi and Kae arrive at the 
accommodation at the same time. 

The students give the teacher their envelopes 
filled with the answers and take a rest.
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	 ตกเย็น เด็กๆ	พากันแต่งกายในชุดประจ�าชาติสมาชิกอาเซียนกันอย่างสวยงามหลากหลาย	
แต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที	่บ้างก็ร้องเพลง	เต้นร�า	เล่านิทาน	แสดงการ
ละเล่นพื้นบ้าน	สารพัดความคิดสร้างสรรค์น�ามาประชันกันอย่างสุดความสามารถ

 In the evening, the young people wear the various beautiful national costumes of 
ASEAN. Each group prepares for the show and presents their part with enthusiasm. 
Some groups sing, dance, tell a story or play traditional games. 
 Many creative ideas are on display.
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	 เมื่อการแสดงชุดสุดท้ายจบลง	ก็ถึงเวลารับประทานอาหาร	คุณครูจัดเมนูเป็นอาหารประจ�า
ชาติอาเซียนทั้งสิ้น		เด็กๆ	พากันตื่นเต้น	ชี้ชวนกันลิ้มลองอาหารรสชาติแปลกใหม่	
	 และเหล่าแก๊งป่วนก็ดูจะมีความสุขกว่าใครๆ	โดยเฉพาะอ้วน	เพราะกินอาหารไปพลางก็คุยถึง
ความหลังเมื่อคราวที่ไปผจญภัยกับรวงข้าวกันอย่างสนุกสนาน

 When the last show comes to an end, it’s time for dinner. The teacher prepared an 
ASEAN menu. It’s exciting for the students to taste the new and exotic flavours. 
 The Kiddy Gang is happier than the rest, especially Uan because while eating and 
talking to the others he’s thinking of the fun adventures with Ruangkaow.
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	 รุ่งเช้า	คุณครูปล่อยเด็กๆ	ท�ากิจกรรมกัน
ตามอัธยาศัย	
	 บางกลุ่มเดินและเล่นเกมบนชายหาด	
บางกลุ่มลงเล่นน�้ากันอย่างสนุกสนาน
	 เมื่อถึงเวลาก่อนกลับ	คุณครูเรียกทุกคน
มารวมกัน	แล้วประกาศว่า
	 “เอาล่ะ	ครูได้ตรวจค�าตอบของทุกกลุ่มที่
ส่งมาแล้ว	ครูภูมิใจมากที่ทุกๆ	คนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นอย่างด	ี
	 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับจิ๊กซอว์ตาม
คะแนนที่ท�าได้ได้เลย”
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In the morning, the teacher lets the
 students do activities at their leisure. 

Some groups walk or play games on the beach. 
Some swim in the sea. 

 Before the departure time, the teacher tells 
everyone to gather for an announcement. 

 “Well, I’ve checked the 
answers for every group. 

I’m proud of you all for your 
good  grasp of ASEAN issues. 

Each group please send a 
representative to pick up puzzle 
pieces according to your scores.”
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	 เมื่อเด็กๆ	ได้จิ๊กซอว์จากคุณครูแล้ว	ต่างก็รีบกุลีกุจอช่วยกันต่ออย่างขะมักเขม้น		
	 บางกลุ่มมีชิ้นส่วนไม่ครบ	มีแต่กลุ่มของเก๋และนิดหน่อยที่จิ๊กซอว์ก�าลังจะเสร็จสมบูรณ์
	 “จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ใคร”	แว่นถามขึ้น
	 “ไม่รู้สิ	ช่วยกันหาหน่อย”	อ้วนร้อนรน
	 “ฉันเห็นเธอก้มเก็บจิ๊กซอว์ที่หล่นลงพื้น	เก็บไว้ที่ไหนล่ะ”	เก่งถามนิดหน่อย

 When the students get their jigsaw pieces from the teacher, they help each other 
complete the puzzle. Some groups have an incomplete picture. Only Kae’s and Nidnoi’s 
groups have the puzzle nearly fi nished.
 “Where is the last piece?” asks Waen.
 “I don’t know. Let’s fi nd it.” Uan is anxious.
 “I saw you bending down to pick up a piece on the ground. Where is it?” Keng 
asks Nidnoi.
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	 “อุ๊ย!	อยู่ในกระเปาเส้ือฉัน”	นิดหน่อยล้วงหยิบจ๊ิกซอว์จากกระเปาเส้ือ	“...เด๋ียวสิ	มีอะไรอีกนะ...”
	 “เอามาก่อน	พวกเราต่อเสร็จก่อนกลุ่มเก๋แน่นอน”	โจ้รีบคว้าจิ๊กซอว์แล้วต่อในต�าแหน่งที่ว่างอยู่
	 “เย้!	เสร็จแล้วครับคุณครู	แผนที่ประเทศอาเซียน”	เสียงโจ้	แว่น	เก่งประสานกัน
	 “อ้าว	นิดหน่อยเป็นอะไรไป	ฉันขอโทษ	แค่หยิบของมาจากมือเธอแรงไปหน่อย...”	
	 โจ้เห็นนิดหน่อยสะอื้น
	 “ระ...รวงข้าวไปแล้วจริงๆ	ดูจดหมายนี่สิ.....ฮือ...”	นิดหน่อยส่งแผ่นกระดาษให้เพื่อนๆ

 “Oh! It’s in my pocket.” Nidnoi takes the puzzle piece from her pocket. “Wait a 
minute! I found something.”
 “Give it to me. We’ll complete the puzzle before Kae’s group for sure.” Joe 
snatches it up and puts it in the vacant slot.
 “Bravo! It’s done, teacher, a map of the ASEAN countries,” Joe, Waen and Keng say.

 “Why! Nidnoi, what’s 
wrong with you? I’m sorry 
that I snatched it out of your 
hand like that,” Joe says, 
seeing Nidnoi sobbing.
 “R … Ruangkaow is 
really gone. See this letter.” 
Nidnoi, sniffl ing, hands the 
piece of paper to her friends.
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ถึงนิดหน่อยและเพื่อนๆ 
 ฉันดีใจมากที่ได้มาอยู่กับพวกเธอ และได้เห็นพวกเธอเรียนรู้อย่างตั้งอกตั้งใจ ตอนนี้ฉันคงต้องเดินทางไป
ให้ความรู้กับเด็กคนอื่นๆ บ้าง เพราะพวกเธอเก่งพอที่จะแสวงหาความรู้กันเองได้แล้ว สิ่งนี้จะเป็นสมบัติล�้าค่าที่
ติดตัวพวกเธอไปตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ถ้าพวกเธอ
มคีวามกระตอืรือร้นใฝ่หาความรูแ้ละพฒันาตวัเองอยูต่ลอด ฉนัเชือ่ว่าความรูท้ัง้หลายจะเป็นประโยชน์กบัตัวเธอ 
ประเทศชาติ และโลกใบนี้อย่างแน่นอน

ฉันจะไม่จากไปไกล แต่จะอยู่ใกล้ๆ พวกเธอเสมอ
  หนูน้อยรวงข้าว ผู้รอบรู้อาเซียน
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Dear Nidnoi and friends,
 I’m very glad to have stayed with you and seen how quickly you learn. Now I’m on my 
way to spread knowledge to other young people because you’re talented enough to study by 
yourselves. This will be a precious treasure all your lives. No matter what happens, the world 
can change in any direction in the future. If you are enthusiastic about pursuing knowledge 
and engaging yourselves, I think that these lessons will be of benefit to you, the nation and 
the world.
  I will not go far and will always be near you,
      Little Ruangkaow, the expert on ASEAN

45

praphansarn



	 “ทีมผู้ชนะในการแข่งขันอาเซียนแรลลีครั้งนี้ได้แก	่ทีมแก๊งป่วน	คร้าบบบ”	เสียงครูประกาศ
	 “เย้	พวกเราชนะแล้ว	รวงข้าวต้องดีใจแน่ๆ	เลย”	แว่นพูดอย่างดีใจ
	 “รวมกันเราอยู่	แยกกันเราตาย	เหมือนอาเซียนไง”	เก่งพลอยเสริม
	 “นิดหน่อย	นิดหน่อย	ได้ยินมั้ย	พวกเราชนะแล้ว”	อ้วนเรียกสตินิดหน่อยขึ้นมาจากภวังค์

 “The winner of this ASEAN rally is the Kiddy Gang,” the teacher announces.
 “Bravo! We won. Ruangkaow must be pleased!” Waen says gladly.
 “Together we live, divided we fall. Just like ASEAN,” adds Keng.
 “Nidnoi, Nidnoi, do you hear me? We won!” Uan calls Nidnoi out of her trance.
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	 “สุดยอดไปเลย	ขึ้นไปรับรางวัลกันเถอะ”	โจ้รีบเรียกเพื่อนๆ	เดินไปหน้าเวที	
	 “โอ้โห	นิดหน่อย	ซึ้งใจมากจนน�า้ตาไหลเลยเหรอ	ดีใจด้วยนะ”	คุณครูล้อนิดหน่อย	
	 พร้อมกับมอบห่อของขวัญให้เด็กๆ	ทีละคน
	 “แกะเลยๆๆ”	เสียงเพื่อนๆ	ร้องเชียร์

...นิดหน่อยหยุดร้องไห	้นิ่งอึ้งเมื่อเห็นเป้ที่เป็นของรางวัล...

 “Excellent. Let’s go to get the prize.” Joe 
calls his friends to walk up to the stage.
 “Wow, Nidnoi, are you so happy that you’re 
crying? Congratulations!” The teacher teases 
Nidnoi and hands each of them a gift box.
 “Unwrap it,” their friends cheer.

 Nidnoi stops crying, and is speechless 
when she sees the prize, a knapsack.
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	 “ฮ่าๆๆ	ต่อไปนี้พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของรวงข้าวเหมือนยายนิดหน่อยแล้ว....ไม่ใช่เธอคนเดียว
แล้วนะ...ก๊ากๆๆ”	โจ้แซวจนนิดหน่อยเริ่มยิ้มออก	
	 แว่นสังเกตเห็นความพิเศษที่ซ่อนอยู่	“ทุกคนสะพายเป้ไว้ด้านหน้าอย่างนี้หน่อยซิ”
	 แล้วแว่นก็จับเพื่อนๆ	ย้ายที	่เพื่อให้ยืนเรียงล�าดับตามที่ควรจะเป็น
	 เสียงตบมือจากด้านล่างดังก้อง	เมื่อปรากฏเป็นค�าว่า	‘ASEAN’	บนเป้ที่เรียงแถวอยู่ทั้งห้าใบ
	 แล้วทุกคนก็ร่วมกันร้องเพลง	‘THE ASEAN WAY’	

 “Ha ha. From now on we’re all owners of Ruangkaow, like Nidnoi. It’s not only you, 
Nidnoi ... Ha ha” Joe teases Nidnoi and she begins to smile.
 Waen sees something special. 
 “Everyone hold up the knapsack in front of you like this.”
 Waen sets the position of each of his friends as it should be.
 Friends applaud loudly as the word ‘ASEAN’ appears on the five knapsacks.
 Then, everyone together sings the song ‘The ASEAN Way’.
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