โครงการอบรมหลักสูตร
“ความรู้เรื่องการเป็ นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๕ :
วัฒนธรรมอันหลากหลายกับข้ อท้ าทายอัตลักษณ์ อาเซียน”
หลักการและเหตุผล
การเข้ าสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ได้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการแล้ ว ตังแต่
้ วนั ที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ สังคมมีความตื่นตัวต่อเรื่ องนี ้ในระดับหนึ่ง โดยค่อนข้ างมีความสนใจกันมากในเสาเศรษฐกิจ (ASEAN Economic
Community - AEC) ส่วนความตื่นตัวในเสาการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community – APSC)
กับเสาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ยังมีการให้ ความสาคัญในระดับที่ต่ากว่า
อาจด้ วยสาเหตุของประเด็นที่กล่าวถึงมีความเป็ นนามธรรมค่อนข้ างสูง
คาขวัญอาเซียน (ASEAN’s motto) ที่ว่า หนึ่งวิสยั ทัศน์ (One Vision) หนึ่งอัตลักษณ์ (One Identity) หนึ่งประชาคม (One
Community) นัน้ แสดงถึงความมุ่งหวังตังใจที
้ ่จะให้ การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนบรรลุผล ด้ วยการสรุ ปรวมความว่า
อาเซียนจะเป็ นหนึง่ เดียว อย่างไรก็ตาม มีข้อควรพิจารณาว่าการสร้ างความเป็ น “หนึง่ อัตลักษณ์ ” นันจะสามารถบรรลุ
้
ผลได้
เพียงใด ในภาวะที่รัฐชาติสมัยใหม่ของรัฐสมาชิกทัง้ ๑๐ ได้ สถาปนาขึ ้นมาในช่วงหลายสิบปี ก่อนหน้ านี ้
“หนึง่ อัตลักษณ์ ” ของอาเซียนจะเป็ นเพียงถ้ อยคาสวยหรู หรื อว่าจะสามารถสร้ างสรรค์ให้ เป็ นจริ งได้ ในภาวะที่สภาพสังคม
และวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายพอสมควร การทาความเข้ าใจถึงแนวคิด
วัฒนธรรม ความเชื่อเบื ้องลึกเบื ้องหลังที่ไหลเวียนอยูภ่ ายในสังคมจึงเป็ นหัวข้ อที่ท้าทายต่อการศึกษาและเรี ยนรู้
นับแต่ปี ๒๕๕๕ เป็ นต้ นมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ จัดการอบรมหลักสูตร “ความรู้ เรื่ องการเป็ น
ประชาคมอาเซียนสาหรับสือ่ มวลชน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละรุ่นมีจุดเน้ นที่แตกต่างกันตามบริ บทของการเข้ าสูค่ วาม
เป็ นประชาคมฯ ดังนันในการอบรมรุ
้
่ นที่ ๕ นี ้ สมาคมนักข่าวฯเล็งเห็นว่าการทาความเข้ าใจในเรื่ องสังคมและวัฒนธรรมใน
กลุม่ ประเทศอาเซียน จะเป็ นกุญแจสาคัญในการทาความเข้ าใจประเทศเพื่อนบ้ านในเชิงลึกยิ่งขึ ้น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การสร้ าง “หนึง่ อัตลักษณ์ ”ของอาเซียนได้ ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ สอื่ มวลชนตังค
้ าถามและตระหนักรู้ ถึงความแตกต่างหลากหลายด้ านสังคมและวัฒนธรรมภายใน
กลุม่ ประเทศอาเซียน
๒. เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการศึกษาและค้ นคว้ าเพิ่มเติมในประเด็นสังคมและวัฒนธรรม อันจะส่งผลต่อ การผลิตและเผยแพร่
ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
๓.เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงกันในระหว่างสือ่ มวลชนไทยและสือ่ มวลชนในประเทศเพื่อนบ้ าน อันจะ
นาไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารและสร้ างความเข้ าใจต่อกันในอนาคต

๑

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึงปั จจัยในความแตกต่างหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคนี ้
๒. สาธารณชนได้ รับทราบและเกิดความเข้ าใจประเทศเพื่อนบ้ านในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม จากผลงานของผู้เข้ าอบรม
ที่จะเผยแพร่ในอนาคต
๓. ผู้เข้ าร่วมอบรมได้ ตระหนักถึงความสาคัญและความสัมพันธ์ ในการสร้ างเครื อข่ายระหว่างสื่อมวลชนทังในระดั
้
บประเทศ
และภูมิภาค
วิธีการดาเนินการ
การอบรมแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี (ฟั งบรรยาย/อภิปราย/การสรุปโครงการและพิธีปิดการอบรมเป็ นเวลา ๕ วัน)
และการศึกษาดูงานต่างประเทศ (แบ่งเป็ น ๔ เส้ นทาง เส้ นทางละ ๓ วันได้ แก่ เส้ นทางที่ ๑ บรู ไนดารุ สซาลาม เส้ นทางที่
๒ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เส้ นทางที่ ๓ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ เส้ นทางที่ ๔ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ) รวม
ระยะเวลาการอบรมทังสิ
้ ้น ๘ วัน
ตารางงานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ – วันศุกร์ ที่ ๓๐กันยายน
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม
วันเสาร์ ที่ ๕ – วันอังคารที่ ๘พฤศจิกายน
วันพุธที่ ๙ – วันศุกร์ ที่ ๑๑พฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน

เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ
การบรรยายทางวิชาการ
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ๔ เส้ นทาง
๑.บรูไนดารุสซาลาม
๒.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๓.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๔.สาธารณรัฐสิงคโปร์
พิธีปิดและสรุปโครงการ

เนือ้ หา
๑.ภาพรวมของอาเซียน
๒.ยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมในการเข้ าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
๓.รื อ้ ถอนมายาคติ “วัฒนธรรมไทย” ใส่ใจ “รากร่วม” อุษาคเนย์
๔.อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ อเท็จจริ งและภาพลักษณ์ในโลกาภิวตั น์
๕.พุทธศาสนาเถรวาทในสุวรรณภูมิ : ปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบที่คล้ าย-ต่างของพุทธศาสนาในไทย-ลาว-พม่า-กัมพูชา
๖.สดับสาเนียงเสียงดนตรี ในอาเซียน
๗.สือ่ อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม
๘.รู้จกั สังคมเวียดนามผ่านวิถีชีวิตชาวนา
๒

๙.พิศพม่าผ่านสายตาภัณฑารั กษ์ นิทรรศการ “พม่าระยะประชิด” : ประสบการณ์ ผ่านพบคนพม่าระหว่างเก็บข้ อมูลทา
นิทรรศการกับข้ อจากัดในการนาเสนอ
สถานที่และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มิถนุ ายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม
รวม ๓๐ คน เป็ นนักข่าวทีมีอายุการทางานตังแต่
้ ๓ปี ขึ ้นไป และต้ องมีอายุจริ งไม่เกิน ๔๕ ปี ( นักข่าวทุกสังกัด และ ทุกสาย
สามารถสมัครได้ ) จานวน ๒๐ คน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการรวม ๔ คน และผู้แทนจากบริ ษัทเอกชนที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณ จานวน ๖ คน (องค์กรละ ๒ คน)
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