สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) ครัง้ ที่ 46
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555
ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ชื่อการประชุม:

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
(ASEAN-COCI) ครั้งที่ 46
ระยะเวลา/สถานที่ : วันที่ 11-12 มกราคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
พิธีเปิดการประชุม : วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 โดย นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
การประชุม ASEAN-COCI ประกอบด้วยการประชุม 2 วาระ คือ
1) การประชุมเต็มคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)
(Pleanry) ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการ อาเซียนด้านสนเทศ (SCI)
และคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม (SCC)
2) การประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) และ
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม (SCC)
ผู้แทนร่วมประชุม : ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม จํ า นวน 82 คน โดยมี ร องปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม
(นางสาวจั น ทร์ สุ ด า รั ก ษ์ พ ลเมื อ ง) เป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทยและหั ว หน้ า คณะ
ด้านวัฒนธรรม รปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) เป็นหัวหน้าคณะด้านสนเทศ
ผลการประชุม :
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กปส. สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
1. การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI)
1.1 รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) เป็นประธานการประชุม SCI และมี Mr.Trieu Minh Long รองอธิบดี
กรมกิจการความร่ วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงสารสนเทศและสื่อสารมวลชนของเวียดนาม เป็นรอง
ประธานการประชุม
1.2 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรายงานสถานะการเงินหลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมที่แต่ละประเทศได้ดําเนินการในระดับประเทศ
1.3 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ปี 2552-2553 ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ด้านสนเทศ จํานวน 1 โครงการ ได้แก่
1.3.1 โครงการ ASEAN Workshop on Enhancing Broadcasters’ Preparedness in
Transmitting Vital Information to the Public in Disater Situations via
Digital television
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
บรูไนฯ แจ้งที่ประชุมจะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานและจะส่งโครงการที่
แก้ไขแล้วไปให้สํานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อขออนุมัติจาก CPR ต่อไป และจะสามารถดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในปลายปี 2555
1.4 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ปี 2554 ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ด้านสนเทศ จํานวน 6 โครงการ ได้แก่
1.4.1 โครงการ ASEAN Television News (ATN), Year XVII
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
บรูไนฯ แสดงความยินดีกับ Channel News Asia ของสิงคโปร์ในฐานะหน่วยงาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATN Award และได้รับโล่ห์รางวัลในช่วงพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้าน
วัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46

-2ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ ATN ปีที่ 17 ในส่วนของ
ประเทศไทย สทท. ดําเนินการผลิตและแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์กับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 17
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554) ทั้งนี้ บรูไนฯ รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ข่าวที่ได้รับจากประเทศ
สมาชิกไม่มีคุณภาพ (ไม่มีคําบรรยายและเสียง) และไม่ได้รับความร่วมมือในการส่งข่าวร่วมโครงการจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่าที่ควร
1.4.2 โครงการ ASEAN in Action (AiA), Year XVII
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการ AiA ปีที่ 17 ในส่วนของ
ประเทศไทย ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ สวท. ดําเนินการผลิตและแลกเปลี่ยนข่าวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554) นอกจากนี้บรูไนฯ ซึ่งเป็นประเทศผู้ประสานงาน
โครงการ AiA ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์รายงานว่ามีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร
และเรื่องรายงานการดําเนินงานของประเทศสมาชิก ซึ่งที่ประชุมรับจะส่งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการของ
แต่ละประเทศไปให้บรูไนฯ
1.4.3 โครงการ Development and Maintenance of the ASEAN-COCI Website (Year 3)
ประเทศผู้ประสานงาน: สิงคโปร์/สํานักเลขาธิการอาเซียน
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการ ซึ่งสิงคโปร์แจ้งที่ประชุมว่าได้
นําข้อมูลต่างๆ ในโครงการ ASEAN Infonet ใส่ไว้ใน ASEAN Media Portal (AMP) และจะส่งมอบ AMP ให้
สํานักเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้
เสนอโครงการ Migration and Maintenance of ASEAN Media Portal ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียน
ด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46 ซึ่งที่ประชุมฯ อนุมัติงบประมาณจํานวน 22,700 เหรียญสหรัฐสําหรับ
ดําเนินโครงการดังกล่าว
1.4.4 โครงการ 3-Year Work Plan for ASEAN Digital Broadcasting (ADB)
Cooperation Initiative (Year 3)
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม/สิงคโปร์
บรูไนฯ รายงานที่ประชุมว่า การประชุม ADB ครั้งที่ 10 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 16-17 มี นาคม 2554 ที่ประชุม ได้บทสรุปข้ อกํ าหนดต่ างๆ ในการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล นอกจากนี้ที่ประชุมยังสนับสนุนให้ใช้ระบบ High Definition (HD) ในการผลิตสารคดี
โทรทัศน์ร่วมภายใต้โครงการ Colours of ASEAN
บรูไนฯ รายงานที่ประชุมว่า มีเงินคงเหลือจากการจัดประชุม ADB ครั้งที่ 10 เป็นเงิน
8,647 เหรียญสหรัฐ และขอมติที่ประชุมขอนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ในการจัดการประชุม ADB สมัยพิเศษ
ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อหาสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปนําเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศ
อาเซียน (AMRI) ครั้งที่ 11
1.4.5 5th ASEAN Quiz
ประเทศผู้ประสานงาน : กัมพูชา
ที่ประชุมรับทราบรายงานการจัดโครงการ 5th ASEAN Quiz ระดับประเทศ
ของบรูไนฯ ลาว พม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม ทั้งนี้กัมพูชาในฐานะประเทศผู้ประสานงานและจะเป็นเจ้าภาพจัด
5th ASEAN Quiz ระดับภูมิภาค ขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดแข่งขันระดับประเทศ ให้
จัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555 เป็นอย่างช้า โดยกัมพูชากําหนดจัดการแข่งขันตอบ
ปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2555

-31.4.6 ASEAN Campus Journalists/Leaders Exchange programme (ACJEP),
Phase IV (Final)
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม/อินโดนีเซีย
ที่ประชุมรับทราบรายงานการดําเนินโครงการของประเทศบรูไนฯ และอินโดนีเซีย
ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2554 และ 18-24 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ
1.5 ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาข้ อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2555 ที่ได้ รับความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
ครั้งที่ 46 และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 290,295 เหรียญสหรัฐฯ ได้แก่
1.5.1 13th Meeting of the ASEAN-COCI Sub-Committee on Information (SCI)
ประเทศเจ้าภาพ : เวียดนาม
งบประมาณ : 31,000 เหรียญสหรัฐฯ
เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13
ในต้นเดือนกรกฎาคม 2555 ณ เมืองเว้
1.5.2 ASEAN Television News (ATN), Year XVIII
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
งบประมาณ : 60,000 เหรียญสหรัฐฯ
1.5.3 ASEAN in Action (AiA), Year XVIII
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
งบประมาณ : 35,000 เหรียญสหรัฐฯ
(ที่ประชุม ASEAN-COCI ได้อนุมัติเพิ่มงบประมาณให้เป็น 40,000 เหรียญสหรัฐ)
1.5.4 6thJoint Meeting of AiA/ATN Producers
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม
งบประมาณ : 27,825 เหรียญสหรัฐฯ
บรู ไนฯแจ้ งที่ประชุ ม ว่า กําหนดจัดการประชุมในต้นเดือนตุลาคม 2555 และ
ที่ประชุมเสนอให้มีรายการ ASEAN Weekly Quiz ในโครงการ AiA
1.5.5 5th ASEAN Quiz (Regional Level)
ประเทศผู้ประสานงาน : กัมพูชา
งบประมาณ : 82,270 เหรียญสหรัฐฯ
กัมพูชากําหนดจัดการประชุมเตรียมการจัด 5th ASEAN Quiz ระดับภูมิภาค
ในเดือนมีนาคม 2555 และจัด 5th ASEAN Quiz ระดับภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2555
1.5.6 3-Year Work Plan for ASEAN Digital Broadcasting Cooperation Initiative
(FY 2012)
ประเทศผู้ประสานงาน : บรูไนดารุสซาลาม/สิงคโปร์
งบประมาณ : 31,500 เหรียญสหรัฐฯ
บรูไนฯ รายงานที่ประชุมกําหนดจัด ADB Meeting ในเดือนตุลาคม 2555
1.6 ที่ประชุมพิจารณาโครงการใหม่ ดังนี้
1.6.1 Colours of ASEAN
ประเทศผู้ประสานงาน : สิงคโปร์/บรูไนดารุสซาลาม
งบประมาณ : 68,270 เหรียญสหรัฐฯ (สําหรับปี 2555)

-4บรู ไ นฯ รายงานที่ ป ระชุ ม ว่ า ได้ ป รั บ โครงการตามมติ ที่ ป ระชุ ม SCI ครั้ ง ที่ 12
ที่ประเทศไทย และได้พยายามประสานขอบูรณาการโครงการกับ ABU ขณะนี้ยังไม่ได้การตอบรับจาก ABU
ที่ประชุมแสดงความกังวลเรื่องระยะเวลาดําเนินงานที่ค่อนข้างยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย
ที่ได้รับ รวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อใช้เทคโนโลยี HD โดยขอให้บรูไนฯ ปรับลดระยะเวลา
การดํ า เนิ น การลง รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี อื่ น ที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ต่ ร าคาประหยั ด แทน ซึ่ ง บรู ไ นฯ แจ้ ง ว่ า จะ
ดําเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุมและนําโครงการนี้เสนอที่ประชุม SCI ครั้งที่ 13 ที่ประเทศเวียดนามต่อไป
1.6.2 Migration and Maintenance of ASEAN Media Portal
ประเทศผู้ประสานงาน : สิงคโปร์/สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
งบประมาณ : 22,700 เหรียญสหรัฐฯ
ที่ประชุมรับทราบว่าเมื่อสิงคโปร์โอน ASEAN Media Portal ให้สํานักเลขาธิการ
อาเซียนรับผิดชอบดูแล ASEAN-COCI จะรับภาระค่าใช้จ่ายประจําปีในการดูแลรักษา AMP
1.7 ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนองบประมาณจํานวน 290,295 เหรียญสหรัฐ ต่อที่ประชุมใหญ่
ASEAN-COCI ครั้งที่ 46 ดังนี้
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5th ASEAN Quiz (Regional Level)
3-Year Work Plan for ASEAN Digital Broadcasting
6.
Cooperation Initiative (FY 2012)

ประเทศผู้ประสานงาน
Viet Nam

Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Cambodia
Brunei Darussalam/
Singapore
Singapore/
7. Migration and Maintenance of ASEAN Media Portal
ASEAN Secretariat

งบประมาณ
31,000
60,000
35,000
27,825
82,270
31,500
22,700
290,295

1.8 ที่ประชุมพิจารณาโครงการด้านสนเทศกับประเทศคู่เจรจา
1.8.1 ASEAN-China (ประเทศผู้ประสานงาน : เวียดนาม)
1) ASEAN-China Work Plan on Enhancing ASEAN-China Cooperation
through Information and Media 2010-2015
ประเทศผู้ประสานงาน : เวียดนาม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบแผนปฎิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว โดยขอให้ ป ระเทศสมาชิ ก ส่ ง
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
2) ASEAN-China Exchange Project for ASEAN TV Correspondences, TV
Presenters and programme Producers
ประเทศผู้ประสานงาน : จีน
ที่ประชุมรับทราบรายงานการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30
สิงหาคม 2554 ที่กรุงปักกิ่ง มีผู้สื่อข่าว ผู้จัดรายการจากโทรทัศน์และวิทยุจากประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน
18 คนเข้าร่วมกิจกรรม

-53) Exchange Project for Broadcasting Technology in ASEAN
ประเทศผู้ประสานงาน : จีน
ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมว่าจีนได้ส่งข้อเสนอโครงการ
มายังสํานักเลขาธิการอาเซียน และขอให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น
1.8.2 ASEAN-India (ประเทศผู้ประสานงาน : กัมพูชา)
1) Concept paper on ASEAN-India Media Exchange
ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงความคืบหน้า
ในการจั ดโครงการฯ ซึ่ ง อินเดียกํ าหนดจั ดในเดือ นกุ มภาพั นธ์ 2555 ซึ่งตรงกับการประชุ มประจําปี ข อง
Delhi Dialogue
1.8.3 ASEAN-Republic of Korea (ประเทศผู้ประสานงาน : ลาว)
ASEAN-ROK Future-Oriented Cooperation Project (FOCP)
1) 2011 Exchange Visit of ASEAN and Korean Media People:Visit of
ASEAN Media People to Korea
ประเทศผู้ประสานงานโครงการ : เกาหลี
ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวใน
เดือนมีนาคม 2555 จากเดิมที่กําหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2554
ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF)
2) ASEAN-ROK Film Community Establishment Project
ประเทศผู้ประสานงานโครงการ : เกาหลี
1.8.4 ASEAN-Plus Three (ประเทศผู้ประสานงาน : สํานักเลขาธิการอาเซียน)
1) Draft Work Plan on Enhancing ASEAN Plus Three Cooperation
Through Information and Media 2010-2015
ที่ประชุมรับทราบรายงานจากผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนถึงร่างแผนการ
ดําเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อกับประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ประจําปี 2553 –
2558 และขอให้ประเทศสมาชิกเสนอข้อคิดเห็นต่อแผนการนี้ภายในสองสัปดาห์ เพื่อจะได้นําเสนอต่อที่ประชุม
SOMRI ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และที่ประชุมเสนอเปลี่ยนกําหนดเวลาจากปี
2553-2558 (ค.ศ.2010-2015) เป็นปี 2555-2560 (ค.ศ.2012-2017)
1.9 เรื่องอื่นๆ
1.9.1 การเตรี ย มการจั ด ประชุ ม รั ฐ มนตรี ส ารนิ เ ทศอาเซี ย น (AMRI) ครั้ ง ที่ 11 และ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศมาเลเซีย
ที่ประชุมรับทราบกําหนดการจัดการประชุม AMRI ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2555 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งหลังจากการประชุมนี้จะมีการแสดงดนตรี ASEAN
Musical Extravaganza ในวันที่ 1 มีนาคม 2555
1.9.2 ASEAN-Television Channel
ผู้ แ ทนสํ า นั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นรายงานที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
ครั้งที่ 18 และ 19 ที่ประเทศอิ นโดนีเซีย สนั บสนุนการจัดตั้ งสถานีโทรทัศ น์อาเซียน ซึ่ งผู้แทนประเทศ
ฟิลิปปินส์และลาวได้แจ้งที่ประชุมว่า เรื่องนี้ในอดีตได้มีการพูดในที่ประชุม COCI มาแล้ว และที่ประชุมเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดําเนินการได้ในเวลานี้ รวมทั้งที่จะให้ทุกประเทศจัดสรรเงินจํานวน 50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
เพื่อใช้ในสถานีโทรทัศน์อาเซียน จึงขอให้ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนกลับไปทบทวนเอกสารการประชุมที่ผ่านมา

-62. การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)
2.1 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46 และ Dr. Nguyen Van Tinh อธิบดีกรมกิจการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนาม เป็นรองประธานการประชุม
2.2 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 18
ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 มีสาระสําคัญ ได้แก่
1) การผลักดันให้มีการลงนามในเอกสาร ASEAN Declaration on Shared ASEAN Cultural
Identity : Towards Strengthening the ASEAN Community ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19
2) การให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์อาเซียนหรือเครือข่ายในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อกระตุ้น
การสร้างการตระหนักรู้ระหว่างประชาชนอาเซียน
3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
2.3 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19
ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีสาระสําคัญ ได้แก่
1) การลงนามในเอกสาร ASEAN Declaration on Shared ASEAN Cultural Identity :
Towards Strengthening the ASEAN Community โดยรัฐมนตรีอาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA)
มีสาระสําคัญเพื่อสนับสนุนการเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่เน้นความสําคัญของการยอมรับ การนับถือ การพิทักษ์
และการส่งเสริมความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในภูมิภาค
2) การสนับสนุนการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์อาเซียนและเครือข่ายในแต่ละประเทศสมาชิก
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อผ่านการใช้สื่อให้ถูกช่องทาง และส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนในศูนย์ภาษาอาเซียน
ที่กําลังจะจัดตั้งที่ประเทศอินโดนีเซียในเร็วๆ นี้
3) ที่ประชุมรับทราบการดําเนินงานของ ASEAN Studies Course for Undergraduates
ในมหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่งในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน ด้วยการ
จัดทําโครงการศึกษาอาเซียนระดับปริญญาโท เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน
2.4 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนสําหรับ ASCC (SOCA) ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 และการประชุมสภา ASCC ครั้งที่ 5 และ
ครั้งที่ 6
2.5 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ว่าด้วยประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 (7th SOC-COM) ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน
กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เรื่องความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งความคืบหน้าของร่าง
แถลงการณ์ว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาเซียน
2.6 ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ (SCDC)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และรับทราบว่า SCDC ขอให้ประเทศสมาชิกส่งรายงานการดําเนินงานของกิจกรรม
ที่ดําเนินการสิ้นสุดแล้ว
2.7 ที่ ประชุ ม แลกเปลี่ ยนข้ อคิ ดเห็ นเรื่ องการดํ าเนิ นงานในกิ จ กรรมต่ างๆ ตามแม่ พิ ม พ์ ของ
แผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

-72.8 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงข้อเสนอว่าด้วยการใช้ดัชนีตัวชี้วัดด้าน
วัฒ นธรรมและสนเทศสํา หรั บ เป็น เครื่ องมือ ในระบบบริห ารและประเมิ นผลองค์ก รของอาเซีย น (ASEAN
Scorecard) โดยขอให้ที่ประชุมกําหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดใหม่ๆ ที่จะ
ใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานในปี 2555 อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะหารือเรื่องนี้
ในที่ประชุม ASEAN-COCI จึงเสนอให้จัดการประชุมเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุม 8thSOC-COM ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2555
ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน จะมีการหารือเรื่อง ASEAN Scorecard และขอให้ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนเสนอ
ข้อคิดเห็นเรื่องตัวชี้วัดที่นําเสนอในที่ประชุมไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียนภายในสองสัปดาห์จากนี้
2.9 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผน
แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
อาทิ ในกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในโครงการ Development of ASEAN Virtual learning Resources Centres และ
ASEAN Community Building Programme
ที่ประชุมรับทราบว่าโครงการ/กิจกรรมภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและ
สนเทศ ทั้งที่เป็นโครงการที่กําลังดําเนินงานและโครงการใหม่ที่ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนภายใน
อาเซียน สามารถนํามาบรรจุไว้ในแผนแม่บทนี้ได้
2.10 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงแม่พิมพ์การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การว่าด้วยประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยขอให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนรายงานความคืบหน้า
การดําเนินงานที่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคไปยังสํานักเลขาธิการอาเซียน
2.11 ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานะของ ASEAN-COCI Websites และ ASEAN Media Portal
ซึ่งเริ่มดําเนินงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น 15,422 ครั้ง ร้อยละ 81.32
จากประเทศสมาชิกอาเซียน เรียงตามลําดับได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม
มาเลเซีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา
2.12 ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานะการเงิน ASEAN Cultural Fund (ACF) จากผู้แทน
สํานักเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนบริษัท State Street Global Advisor (SSGA) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดการกองทุน
สนเทศอาเซียน โดยคาดว่าในปี 2555 นี้จะได้รับผลตอบแทนร้อยละ 1.5 ที่ประชุมเห็นว่าที่ประชุม Financial
Advisory Group : FAG ควรหันมาพิจารณาแนวทางการลงทุนในปัจจุบันใหม่ และผู้แทนของ ASEAN-COCI
จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งต่อไปของ FAG ด้วย
2.13 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนแจ้งว่าในปีนี้ไม่มีเงินสนับสนุนให้โครงการ COCI Small
Grant Scheme
2.14 ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสมัยพิเศษของ FAG ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม
2553 ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน และการประชุม FAG ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2554
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2.15 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2554 ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.16 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

-82.17 ที่ ประชุ มพิ จารณาให้ ความเห็นชอบงบประมาณดํ าเนิ นงานด้ านวัฒนธรรมและสนเทศ
สํ า หรั บ ปี ง บประมาณ 2555 จํ านวน 16 โครงการ เป็ น เงิ น 868,095 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยในส่ วนของ
ด้านวัฒนธรรม 7 โครงการ เป็นเงิน 349,800 เหรียญสหรัฐฯ ด้านสนเทศ 7 โครงการ เป็นเงิน 295,295
เหรียญสหรัฐฯ และที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสรรเงินให้โครงการ ASEAN-COCI SCC Flagship Projects
จํานวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ และโครงการ 10th FAG Meeting จํานวน 23,000 เหรียญสหรัฐ
2.18 ที่ประชุมรับทราบกําหนดการโครงการกิจกรรมของ ASEAN-COCI ประจําปี 2555 ดังนี้
โครงการ SCC

เหรียญสหรัฐ

13th Meeting of the ASEAN-COCI Sub-Committee on Culture
ASEAN Youth Camp 2012/2013
ASEAN Regional Festival of Arts and Culture on Building ASEAN Community
of Caring Society
Documentation on Master Craftsmen (Phase 2)
ASEAN Design and Technical Theater Workshop –Technical Direction and
Production and Stage Management – Phase 3
Trip to Historical Site for ASEAN Unity
Lao PDR Project (Initially ASEAN Concert in Lao PDR)
รวม

31,000.00
80,000.00

60,000.00
20,000.00
349,800.00

โครงการ SCI

เหรียญสหรัฐ

13th Meeting of the ASEAN-COCI Sub-Committee on Information
ASEAN Television News XVIII
ASEAN in Action XVIII
6th Joint Meeting of the ATN/AiA Producers
5th ASEAN Quiz (Regional Level)
3-Year Work Plan for ASEAN Digital Broadcasting Cooperation Initiative (FY 2012)
Migration and Maintenance of ASEAN Media Portal
รวม

31,000.00
60,000.00
40,000.00
27,825.00
82,270.00
31,500.00
22,700.00
295,295.00

โครงการอืน่ ๆ

เหรียญสหรัฐ

ASEAN-COCI SCC Flagship Projects
10th FAG Meeting

60,800.00
38,000.00
60,000.00

รวม

200,000.00
23,000.00
223,000.00

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

868,095.00

-92.19 ที่ประชุมทบทวนการดําเนินงานกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่
1) ออสเตรเลีย สิงคโปร์แจ้งที่ประชุมว่าในปี 2557 จะครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-ออสเตรเลีย
2) แคนาดา ไทยรายงานที่ ป ระชุ ม ว่ า ในปี นี้ ป ระเทศไทยจะเป็ น เจ้ า ภาพจั ด Track
1.5/Track 2 คู่ขนานกับจัดการประชุม 9th ASEAN-Canada ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา
3) จีน เวียดนามรายงานกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
เมื่อปี 2554 กิจกรรมภายใต้ SCC ได้แก่ 12th Asian Arts Festival, การประชุมรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรม
อาเซียน-จีน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2554 ที่เมือง Chongqing ประเทศจีน และจัดสัปดาห์วัฒนธรรมอาเซียน
ภายใต้หัวข้อ “Celebration of the Arts, Festival of the people” ในช่วงการประชุมฯ ในส่วนของโครงการ/
กิจกรรมภายใต้ SCI ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศรายการโทรทัศน์อาเซียน-จีน เมื่อเดือน
สิงหาคม 2554 ที่ประเทศจีน และจัดนิทรรศการอาเซียน-จีน ในเดือนสิงหาคม 2554 ที่ประเทศมาเลเซีย
4) สหภาพยุ โ รป บรูไ นดารุ ส ซาลามแจ้ง ที่ป ระชุม กํ า หนดการจั ด การประชุม รั ฐ มนตรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนฯ
5) อินเดีย กัมพูชาแจ้งกําหนดการจัดโครงการแลกเปลี่ยนสื่ออาเซียน-อินเดีย ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2555
6) ญี่ปุ่น อินโดนีเซียรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนอินเดีย และผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนแจ้งที่ประชุมว่า ASEAN-Japan Centre ที่ประเทศญี่ปุ่นได้จัดการ
ประชุม ASEAN-Japan Forum on Development of Content Industry ที่ประเทศสิงคโปร์ 2 ครั้ง ในปี
2553 และ 2554
7) สาธารณรัฐเกาหลี ลาวรายงานที่ประชุมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมืออาเซียน-เกาหลี
ในปี 2554-2555 ได้ แก่ การเยื อนของสื่อมวลชนเกาหลี ยังประเทศอาเซียน การเยือนของสื่ อประเทศ
อาเซียนยังเกาหลี การจัดตั้งประชาคมภาพยนตร์อาเซียน-เกาหลี
8) นิวซีแลนด์ มาเลเซียรายงานที่ประชุมเรื่องการจัดประชุม CER-ASEAN Integration
Partnership Forum (IPF) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (SEOM) ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ การค้า การคลังและการต่างประเทศ จํานวน 85 คน และการ
ประชุม 19th ASEAN-New Zealand Dialogue ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
นอกจากนี้ นิวซีแลนด์เสนอจะจัดการประชุม 20th ASEAN-New Zealand Dialogue ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ใน
เดือนสิงหาคม 2555
9) รัสเซีย พม่าแจ้งที่ประชุมเรื่องการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
อาเซียน-รัสเซีย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
10) สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์แจ้งที่ประชุมถึงแผนปฏิบัติการปี 2554-2558 (ค.ศ.
2011-2015) ระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา โดยเน้นด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสื่อบุคคล
11) ความร่วมมืออาเซียน+3 ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนแจ้งที่ประชุมว่าจะนําร่าง
แผนปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศภายใต้ความร่วมมืออาเซียน+3 เสนอต่อที่ประชุม 5th AMCA+3
และที่ประชุม 2nd Conference of AMRI+3

-1012) ASEAN-GCC ผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนรายงานที่ประชุมถึงความคืบหน้า
กิจกรรมภายใต้ความร่วมมืออาเซียน-GCC ซึ่งที่ประชุม SCI ครั้งที่ 12 ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย เสนอให้เพิ่ม
ความร่วมมือด้านสื่อ และที่ประชุม SCC ครั้งที่ 12 ที่หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เสนอเพิ่มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
2.20 เรื่องอื่นๆ
1) ที่ประชุมรับทราบรายงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน เรื่อง Copyright and Marketing
Guidelines of ASEAN COCI products และขอให้ที่ประชุมส่งข้อคิดเห็นภายในปลายเดือนมีนาคม 2555
2) ฟิลิปปินส์แจ้งที่ประชุมถึงการดําเนินงานโครงการ The ASEAN City of Culture
ปี 2553-2554 และสิงคโปร์แจ้งที่ประชุมว่าพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ดังกล่าวครั้งต่อไปสําหรับปี
2555-2556
3) ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อํานวยการ SEAMEO SPAFA เสนอแนวคิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง ASEAN-COCI กับ SEAMEO SPAFA ต่อที่ประชุม
2.21 การประชุม ASEAN-COCI ครั้งที่ 47 กําหนดจัด ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมาณปลายปี 2555
________________________

ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
มกราคม 2555

