การประชุมคณะกรรมการอาเซียนวาดวยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47
(The 47th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI)
ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
• กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ของ
ประเทศเวียดนามไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนวาดวยวัฒนธรรมและสนเทศ (The
47th ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN-COCI) ครั้งที่ 47 ระหวางวันที่ 10-15
ธันวาคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และ
ผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียนเขารวมการประชุม โดยคณะผูแทนไทยประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
กรมประชาสัมพันธและกระทรวงการตางประเทศ มีนางสาวจันทรสุดา รักษพลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนวาดวยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)
• นาย Nguyen Thanh Hung รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนาม
ไดกลาวสุนทรพจนและกลาวตอนรับผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียน โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและสารสนเทศในการสรางอัตลักษณอาเซียน การสงเสริม
ความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน อัตลักษณของภูมิภาคและคุณคาดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรักษาไวซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน การติดตอระหวางประชาชนอาเซียน คุณคาของวิถี
ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่มีอยู โดย ดร. Nguyen Van Tinh อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว เวียดนามไดทําหนาที่ประธานการประชุม ASEAN-COCI
โดยใหความสําคัญกับการประชุม ASEAN-COCI วา เปนการประชุมที่สําคัญเพราะมีการประชุมตั้งแตป พ.ศ. 2521
นับเปนการประชุมที่ไดพัฒนาความรวมมืออาเซียนดานวัฒนธรรมและสนเทศมาเปนเวลา 34 ปแลว โดยมี
โครงการที่สําคัญดานวัฒนธรรมและสนเทศที่ชวยสงเสริมความรู ความเขาใจและความรวมมือของประเทศ
สมาชิกอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• ที ่ป ระชุม ไดพิจ ารณาอนุม ัต ิโ ครงการที่ป ระเทศสมาชิก เสนอและรว มกัน พิจ ารณาหาแนวทาง
สงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรมกับจีน ซึ่งทั้งสองฝายอยูในระหวางการยกรางแผนงานอาเซียน-จีน
เพื่อความรวมมือดานวัฒนธรรม (draft the ASEAN and China Workplan on Cultural Cooperation)
ซึ่ง มุง จะสง เสริม ความรว มมือ ดา นวัฒ นธรรมในระยะยาวระหวา งประเทศสมาชิก อาเซียนกับ จีน โดย
ในระยะเริ่มตน คือ ป 2556-2557 จะมีการจัดประชุมอาเซียน-จีนดานวัฒนธรรม (ASEAN-China Cultural Forum)
โดยมีโ ครงการที ่สํา คัญ 2 โครงการ คือ 1.) คา ยเยาวชนดา นวัฒ นธรรมอาเซีย น-จีน (ASEAN-China
Cultural Youth Camp) 2.) โครงการแลกเปลี่ยนประชาชนอาเซียนจีน (ASEAN-China People to
People Exchange Program) ซึ่งเมื่อตนป 2555 ประเทศไทยและจีนไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนระดับ
ประชาชนเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมในระดับรากหญาระหวางอาเซียน-จีน (People-to-People
Exchange Programme to Promote ASEAN-China Cultural Interactions at the Grassroots Level)
เมื่อวันที่ 15-21 ก.พ. 55 ที่ประเทศไทยและเมื่อวันที่ 22-29 ก.พ. 55 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

• นอกจากนี้ โครงการดานวัฒนธรรมของไทยที่ไดรับอนุมัติจาก ASEAN-COCI ในป 2556 คือ
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแบงปนองคความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรม
ของชาติ (Symposium for the Sharing of Best Practices on the Protection of National Treasures and Cultural
Properties) ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค.56 ที่จังหวัดลําปาง
• สําหรับโครงการดานสนเทศ ประเทศไทยจะรวมกับมาเลเซียจัดทําโครงการรวบรวมคําถาม-ตอบ
ปญหาอาเซียน (ASEAN Integrated Quiz) เพื่อจัดทําเปนแบบทดสอบมาตรฐานและเปนคลังขอมูลอาเซียน
โดยจะมี คํ า ถาม-ตอบประมาณ 1,000-1,500 ข อ เพื่ อ ทดสอบความรู เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นในทั้ ง สามเสา
(การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) นอกจากนี้ คําถาม-ตอบ ยังใชแนวทางตามหัวขอ
การศึกษาที่ปรากฏอยูในคูมือการจัดทําหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Source Book)
• ในชวงป 2555 กรมประชาสัมพันธไดจัดโครงการแขงขันตอบปญหาอาเซียน (5th ASEAN Quiz)
เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ชนะการแขงขันตอบปญหาอาเซียนในระดับประเทศไปเขารวมการแขงขันตอบปญหา
อาเซียนในระดับภูมิภาค โดยในครั้งตอไปเวียดนามจะเปนเจาภาพจัดโครงการแขงขันตอบปญหาอาเซียน
(6th ASEAN Quiz) อนึ่ง ยังมีโครงการที่สําคัญอื่น ๆ เชน โครงการขาวโทรทัศนอาเซียน (ASEAN Television NEWS)
โดยบรูไนดารุสซาลามเปนผูดําเนินโครงการ โครงการประชุมผูจัดรายการออกอากาศทางวิทยุ (ASEAN in
Action-Radio Programs) เปนตน
• การประชุม ASEAN-COCI ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การพิจารณาโครงการดาน
วัฒนธรรมและสนเทศภายใตกรอบของ SCC/SCI ใหมีความสอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) โดยเนนการใชวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงประชาชนอาเซียนและ
เนนบทบาทของสื่อโดยเฉพาะการใชสื่อสมัยใหมเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และรูสึกถึงความเปนประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น
********************************************

กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ
ธันวาคม 2555

