โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็ นประชาคมอาเซียนสําหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”

หลักการและเหตุผล
ในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) สื่อมวลชนมี บทบาทสําคัญในการเสริ มสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ และความรู้ สึกร่ วมให้ กับประชาชนพลเมื องในประเทศสมาชิ กสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและชมรมนักข่าวอาเซียน
ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดการอบรมหลักสูตรเสริ มสร้ างความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ แก่นกั ข่าว รวมถึง
บรรณาธิ การ ผู้บริ หารสื่อมวลชนจากสื่อมวลชน และนักวิชาการ อี กทั ้งตัวแทนองค์กรเอกชนของไทย โดยมีหัวข้ อ
การศึกษาและการสัมมนาทีแ่ ตกต่างกันไป ครอบคลุมทังสามเสาหลั
้
กของประชาคมอาเซียนคือการเมืองและความ
มั่นคง (ASEAN Political-Security Community - APSC) เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community - AEC) และ
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั พบว่า เสาประชาคมเศรษฐกิ จ เป็ นมิติทีป่ ระชาชนและสื่อมวลชนไทยมีความตืน่ ตัว
และให้ ความสนใจมากที่สดุ ในขณะที่เสาการเมืองความมั่นคงยังไม่ได้ รับความสนใจเท่าที่ควร ทั ้งๆส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของ "พลเมืองอาเซียน" ความร่วมมือทางด้ านนี ้จําเป็ นมากเพื่อความยัง่ ยืนของประชาคมอาเซียน ยิ่งในช่วงที่ผ่าน
มาและอนาคตอันใกล้ นี ้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก
ในปี นี ้ คณะผู้จัดทําหลักสูตรมีความมุ่งมั่น ต้ อ งการเน้ นส่งเสริ มให้ นกั ข่าวไทยได้ ศึกษาและมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับมิ ติการเมื อ งและความมัน่ คงของประชาคมอาเซียนเป็ นการเฉพาะ มี การปรั บเปลีย่ นรู ปแบบของ
หลักสูตรให้ มีการศึกษาอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ นการให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่สอื่ มวลชนในด้ านการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียนในระดับต่าง ๆ
๒. เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ สื่อมวลชนที่สนใจมี โอกาสได้ ศึกษาค้ นคว้ า ผลิตและเผยแพร่ ผลงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียน

๑

๓. เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในหมู่สื่อมวลชนไทยทีร่ ายงานข่าวเกี่ยวกับอาเซียน
และสือ่ มวลชนจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจและแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสารกันต่อไปในอนาคต
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
๑. ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเมือ งและความมั่นคงในประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับภูมิภาค
และความเชื่อมโยงกับการเมืองระดับโลก
๒. สาธารณชนได้ รับความรู้และเกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับประเด็นการเมืองและความมัน่ คงในอาเซียน ผ่านผลงานของ
ผู้เข้ าอบรม ทั ้งผลงานทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างการอบรมและในอนาคต
๓. ผู้เข้ าร่ วมอบรมมองเห็นและเกิดความรู้ สกึ ถึงความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างกันในประเทศอาเซียน เกิดแรง
บันดาลใจที่จะค้ นคว้ าและสร้ างเครื อข่ายที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ งานด้ านสือ่ สารมวลชนที่กว้ างและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้น
ไป
วิธกี ารดําเนินการ
การอบรมแบ่งออกเป็ น ๓ ส่วนคือ ภาคทฤษฎี (ฟั งบรรยายและอภิปรายเป็ นเวลา ๕ สัปดาห์) การทํารายงานส่วน
บุคคล และการศึกษาดูงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่วมอบรมจะต้ องเสนอหัวข้ อการทํารายงานส่วนบุคคลที่สนใจพร้ อมใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ และนําเสนอ
รายงานนี ้ก่อนจบหลักสูตร โดยรายงานนี ้จะได้ รับการเผยแพร่ ทางเครื อ ข่ายของชมรมนักข่าวอาเซียน และสมาคม
นักข่า วนักหนังสือ พิ ม พ์ แ ห่งประเทศไทย และอาจนํ าไปพัฒนาเป็ นผลงาน เผยแพร่ อ อกสูส่ าธารณชนผ่า นทาง
สือ่ มวลชนต่อไป
สถานที่และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ตังแต่
้ ๗ กุมภาพันธ์ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
จํานวนและรายละเอียดผู้เข้ าร่ วม
รวม ๓๐ คน เป็ นนักข่าวทุกสังกัดทุกสายทีม่ ีอายุการทํางานตั ้งแต่ ๓ ปี ขึ ้นไป จํานวน ๒๐ คน ผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชนและนักวิชาการ จํานวน ๕ คน และผู้แทนจากบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จํานวน ๕ คน

๒

หน่ วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและชมรมนักข่าวอาเซียน
๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสติ กทม. ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕
www.tja.or.th email: tjareporter@gmail.com
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
นายประดิษฐ์ เรื องดิษฐ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายกวี จงกิจถาวร
อดีตนายกสมาคม และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายชวรงค์ ลิมป์ ปั ทมปาณี
อดีตนายกสมาคมและที่ปรึกษาชมรมนักข่าวอาเซียน
ประธานโครงการ
นางสาวกรชนก รักษาเสรี
อุปนายกฝ่ ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
รองประธานโครงการ
นางสาวตติกานต์ เดชชพงศ
กรรมการฝ่ ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายนเรศ เหล่าพรรณราย
เลขานุการ ชมรมนักข่าวอาเซียน
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาว เทียมใจ ทองเมือง
ผู้จดั การสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ผู้สนับสนุนโครงการ
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

๓

หลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็ นประชาคมอาเซียนสําหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”
จัดโดย สมาคมนักข่ าวนักหนังสือพิมพ์ แห่ งประเทศไทยและ ชมรมนักข่ าวอาเซียน
สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
๗ กุมภาพันธ์ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้ องอิศรา อมันตกุล ชัน้ ๓
สมาคมนักข่ าวนักหนังสือพิมพ์ แห่ งประเทศไทย
สัปดาห์ ท่ ี ๑ วันเสาร์ ท่ ี ๗ – วันอาทิตย์ ท่ ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การปฐมนิเทศและเปิ ดหลักสูตร
(ณ โรงแรม บัดดี ้ โอเรี ยนทอล ริ เวอร์ ไซด์ ปากเกร็ ด)
๑. Overview ASEAN Political-Security Community
๒. ทิศทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก ASEAN และผลกระทบต่อความเป็ นประชาคมอาเซียนโดยรวม
สัปดาห์ ท่ ี ๒ วันอาทิตย์ ท่ ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. บทบาทอาเซียนในการเมืองระดับโลก ASEAN Centrality and the balance of power
๔. การบริ หารจัดการปั ญหาความขัดแย้ งภายในและนอกอาเซียน
สัปดาห์ ท่ ี ๓ วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๕. ปั ญหาอาชญากรรมข้ ามชาติและภัยคุกคามแบบใหม่
๖. การจัดการแรงงานข้ ามชาติกบั ปั ญหาการค้ ามนุษย์
สัปดาห์ ท่ ี ๔ วันเสาร์ ท่ ี ๒๘ - วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๗. ลงพื ้นที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
สัปดาห์ ท่ ี ๕ วันอาทิตย์ ท่ ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๘
๘. สิทธิมนุษยชนในอาเซียน การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม (civil society)
๙. ความร่วมมือและความมัน่ คงด้ านพลังงานในอาเซียน การจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในอาเซียน
สัปดาห์ ท่ ี ๖ วันอาทิตย์ ท่ ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๐. ปั ญหาสังคมทีอ่ าจเกิดจากความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน
๑๑. ประชุมเตรี ยมการลงพื ้นที่ดงู านในต่างประเทศ

๔

สัปดาห์ ท่ ี ๗ วันพฤหัสบดีท่ ี ๑๙- วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๒. ศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็ น ๒ เส้ นทางคือ เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย
สัปดาห์ ท่ ี ๘ วันอาทิตย์ ท่ ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๓. สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตร
หมายเหตุ: ผู้เข้ ารับการอบรมเลือกเส้ นทางใดเส้ นทางหนึ่งใน ๒ เส้ นทางข้ างต้ น หากเส้ นทางใดมีผ้ เู ลือกมากกว่า
จํานวนทีก่ ําหนด จะต้ องมีจบั สลากผู้ทเ่ี กินไปศึกษาดูงานในเส้ นทางอื่น โดยผู้เข้ าอบรมในแต่ละเส้ นทางต้ องร่วมกันจัด
รายงานการศึกษาดูงานเพื่อนําเสนอในการสัมมนาปิ ดหลักสูตรด้ วย นอกจากนี ้ ผู้เข้ ารับการอบรมต้ องส่งผลงานส่วน
บุคคลให้ ครบถ้ วน จึงจะถือว่าสําเร็ จหลักสูตรโดยสมบูรณ์

๕

กําหนดการปฐมนิเทศ
“ความรู้เรื่องการเป็ นประชาคมอาเซียนสําหรับสื่อมวลชน รุ่ นที่ ๓ : การเมืองและความมั่นคง”
โดยสมาคมนักข่ าวนักหนังสือพิมพ์ แห่ งประเทศไทย ร่ วมกับชมรมนักข่ าวอาเซียน
สนับสนุนโดย บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน)
วันเสาร์ ท่ ี ๗ – วันอาทิตย์ ท่ ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม บัดดี ้ โอเรียนทอล ริเวอร์ ไซด์ ปากเกร็ด
วันเสาร์ ท่ ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๐๘.๐๐ น.
ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.
พิธีเ ปิ ด
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นางสาวปิ ยะพร วงศ์ เรือง
ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน
**ผู้แทนจากบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด มหาชน**
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.
กิจกรรมแนะนําตัว
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
“Overview ASEAN Political-Security Community”
นายกวี จงกิจถาวร
สือ่ มวลชนอิสระ ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องอาเซียน และนักวิจยั ของ
สถาบันการศึกษาความมัน่ คงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
กิจกรรมกรุ๊ ปไดนามิค
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
“แรงบันดาลใจในการอบรมอาเซียนจากศิษย์ เก่ า”
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
งานเลี ้ยงสังสรรค์
วันอาทิตย์ ท่ ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
"ทิศทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก ASEAN และผลกระทบต่ อ
ความเป็ นประชาคมอาเซียนโดยรวม”
**ดร.ฐิ ตินนั ท์ พงษ์ สทุ ธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมกรุ๊ ปไดนามิค
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ชีแ้ จงกฎกติกามารยาทในการเข้ าอบรม และเส้ นทางการศึกษาดูงานและผู้เข้ า
อบรมร่ วมกันแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้ อเสนอแนะ
นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกฝ่ ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ
๑๖.๐๐ น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
๖

