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ASEAN Community Cross Culture 

 

In this session, there are 20 exchange students from Malaysia, China, Bhutan, Cambodia, Laos, 

Indonesia, Thailand, and Nigeria. The main purpose of cross culture activity is to share 

experience of the exchange students in society, culture, language, etiquette, and customs from 

various countries as well as the important differences between Thailand and their home 

countries. The discussion is divided into three aspects. 

 

The first aspect focuses on society and culture. In Thailand, the main religion is Buddhism and 

there are many beautiful temples, ruins and arts that the exchange students are recommended 

to visit if they have a chance. Regarding the family life in Thailand, it seems that family 

relationship is closer than other countries and children should pay respect and honor to parents. 

Moreover, all the exchange students share the same ideas that Thailand is the land of smile 

wherever they go out, they always see people smiling and being helpful. 

 

The second one is etiquette and customs. Thai people show respect to the others by “Wai”, 

which is the traditional form of greetings in Thailand. In generally, young people always show 

respect to elder people or when they meet people in everywhere. For example, when the 

students go to school, they have to show respect to their teachers. About the customs, in 

Thailand the weather is quite hotter than the other countries, they usually wear simple clothes 

but it depends on occasions. However, when they go to schools or universities, they wear 

uniform that can show Thai unique because they do not wear the uniform in other countries. 

 

The third one is language. This is one of the main problems that the exchange students always 

face when they come to Thailand because not all people can speak English, but they use English 

language for communication. However, they can also use body language or give examples to 



help for communication. Therefore, the exchange students who come to Thailand should also 

know some Thai language. Also Thai people should prepare their English language for 

welcoming the exchange students and foreigners from other countries. 

 

Regarding suggestion from the exchange students, the best way to live happily in other 

countries, the exchange students should open their minds and eyes, and adapt themselves to 

learn every new thing around them and also to share their own life with others as much as they 

can. 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

กิจกรรม Cross Culture ไดรับความรวมมือจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจํานวน 20 คน ประกอบดวย 

ประเทศมาเลเซีย จีน ภูฏาน กัมพูชาลาว อินโดนีเซีย ไทยและไนจีเรีย ซึ่งนักศึกษาจํานวนทั้งหมดเป น 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใตสังกัด 9 มทร. ไดแก มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ลานนา มทร. กรุงเทพฯ มทร. 

ตะวันออก มทร. พระนคร มทร. รัตนโกสินทร มทร.สุวรรณภูมิ และมทร. อีสาน โดยมีวัตถุประสงคหลักของ

กิจกรรมCross Culture คือการแบงปนประสบการณของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในดานตาง ๆ อาทิเชน ดาน

สังคม ดานวัฒนธรรม ดานภาษาดานมารยาท และดานการแตงกายของแตละประเทศรวมทั้งความแตกตางที่

สําคัญระหว่างประเทศไทยและประเทศบานเกิดของนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยแบงออกเปน 3 ดาน หลัก ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 

ดานแรกมุงเนนดานสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทยศาสนาพุทธถือไดวาเปนศาสนาหลักที่สําคัญ

ที่สุดของชาวไทยและชาวไทยนับถือศาสนาพุทธเปนจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีวัดวาอาราม 

โบราณสถานและงานศิลปะที่สวยงามและมีคุณคาอยางมาก ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม 

ศึกษาประวัติศาสตรและเห็นถึงคุณคาของสิ่งเหลานั้นในดานของวัฒนธรรมความเปนอยูของครอบครัวชาวไทย

แสดงใหเห็นวาครอบครัวชาวไทยมีความสัมพันธใกลชิดกันมากกวาประเทศอ่ืน ๆ และการใหความเคารพ

บุพการีนั้นถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งของชาวไทย นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนไดแสดงความคิดเห็นตรงกัน



คือ ประเทศไทยเปนดินแดนแหงรอยยิ้มทุกที่ ๆ พวกเขาไดเดินทางไปพวกเขามักจะเห็นชาวไทยยิ้มใหกันและช

วยเหลือกันอยูตลอดเวลา 

 

ดานที่สองคือ ความเปนเอกลักษณและการแตงกาย เอกลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงความเปนชาวไทย

และเปนมารยาทและเปนประเพณีของชาวไทยอยางแทจริงก็คือ"การไหว" ซึ่งเปนรูปแบบของการทักทายและ

แสดงความเคารพตอผูอาวุโส โดยทั่วไปคนหนุมสาวมักจะแสดงความเคารพตอผูที่อาวุโสกวา หรือเมื่อพวกเขา

พบปะกับผูคนในทุกที่ตามโอกาสตาง ๆ ยกตัวอยางเชน เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนพวกเขาจะตองแสดง ความ

เคารพตอครูบาอาจารยของพวกเขาโดยการไหวนอกจากนี้วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยนั้น เนื่องจาก

สภาพอากาศที่คอนขางรอนกวาประเทศอ่ืน ๆ ชาวไทยมักจะสวมใสเสื้อผาที่เรียบงายเพ่ือความสะดวกสบาย

และเหมาะสมกับสภาพอากาศ ไมนิยมใสเสื้อกันหนาวหนา ๆ แตการแตงกายของชาวไทยนั้นจะขึ้นอยูกับแต

ละโอกาส ถูกตองตามกาลเทศะและสถานการณดวย และวัฒนธรรมการแตงการอีกอยางหนึ่งสําหรับนักเรียน

หรือนักศึกษาชาวไทยนั้น เมื่อพวกเขาไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนหรือนักศึกษาจะต องสวม

เครื่องแบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งสิ่งนี้ถือไดวาสามารถแสดงถึงความเปนไทยไดอีกอยางหนึ่ง

เพราะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสวนใหญในตางประเทศนั้นไมนิยมสวมเครื่องแบบ หรือไมมีการสวม

เครื่องแบบนั่นเอง 

 

ดานตอมาคือ ภาษา ภาษาถือเปนหนึ่งในปญหาหลักที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนพบมากที่สุดเมื่อพวกเขา

เดินทางมาถึงประเทศไทยเพราะมีชาวไทยไมทุกคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได ดวยเหตุนี้นักศึกษา

แลกเปลี่ยนสามารถใชภาษากายหรือแสดงการยกตัวอยางที่จะชวยในการสื่อสารของพวกเขาดังนั้นนักศึกษา

แลกเปลี่ยนที่จะมาเมืองไทยก็ควรที่จะมีการเรียนรูภาษาไทยขั้นพ้ืนฐาน เชนเดียวกันกับชาวไทยก็ควรที่จะตอง

เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษเพ่ือตอนรับชาวตางชาติ 



 

ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและชาวตางชาตินั่นคือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะใชชีวิตอยางมี

ความสุขในประเทศอ่ืน ๆ นักศึกษาแลกเปลี่ยนควรเปดใจ เปดตา เปดรับและพรอมที่จะปรับตัวในการเรียนรู

สิ่งใหมๆ รอบตัวพวกเขาทุกคนตลอดจนแบงปนประสบการณและขอคิดดี ๆ ของตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอง

กับคนอื่น ๆใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 


