รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน (Smart Comm. ASEAN)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
ประชาคมอาเซียนสาคัญอย่างไร
อาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นาอาเซี ยนได้ร่วมลงนาม
ในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการร่วมมือกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยได้มีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความแข็งแกร่งร่วมกันจนถึงจุดปัจจุบันคือ การเป็น “ประชาคม
อาเซีย น”ร่ ว มกัน เมื่อปี 2558 หรื อปี (ค.ศ. 2015) ที่เพิ่งผ่ านมานั่นเอง ซึ่งนับว่า จะเป็นการเริ่ม เปิดกว้างให้
ประชาชนของประชาคมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายถ่ายเททั้งด้านการย้ายถิ่นฐานแรงงาน การทางาน อาชีพ การ
ให้บริการ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาวะโลกร้อน อาชญากรรมข้ามชาติ การแย่งชิงทรัพยากร ฯลฯ ประเทศใด
ที่มีความพร้อม ความเข้าใจ มีการเตรียมพร้อม หรือมีการตั้งรับที่ดี ประเทศนั้น ๆ ก็จะสามารถเป็นหลักให้กับ
ประชาชนของตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะเป็นหลักให้กับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเดียวกันได้ ภายใต้
สโลแกนร่วมกันของประชาคมคือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ....
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น
ชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิ กในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรื อ
ASEAN) ถือกาเนิดที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศประกอบด้วยไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงของภูมิภาค ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว
เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลาดับ จึงทาให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
เป็นประชาคมอาเซียนที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2558 ที่เพิ่งผ่านมานี้เอง
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ปัจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ทาให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การคุกคามทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ที่มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศสมชิกจึงเห็น
ความสาคัญทีต่ ้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มเพื่อความแข็งแกร่ง สร้างจุดยืน และพลังให้กับประชาคมของตนเอง เช่นการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ผู้นาอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะ
ร่วมมือกัน 3 เสาหลัก คือ
1. ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political and Security Community –
APSC) มุ่งให้ ป ระเทศกลุ่ มสมาชิกอยู่ร่ว มกันอย่ างสั นติสุ ข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสั นติวิธี มี
เสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัว
กันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้โดย
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC) มุ่งหวัง
ให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และ
มีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
คุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา
การรวมตั ว กั น เป็ น ประชาคมอาเซี ย น เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ เพราะมี ก ฎบั ต รอาเซี ย น (ASEAN
Charter) ที่ชัดเจนร่ ว มกัน ที่ส มาชิกของประชาคมทุกชาติต้องรับรู้ และปฏิบัติตามร่วมกัน เป็นความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยใช้หลักการฉันทามติ (consensus) และไม่ก้าวก่ายกิจการ
ภายในซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีนโยบายที่จะมีอานาจเหนือสมาชิกอื่น ๆ เรามาทาความรู้จัก “กฎบัตรอาเซียน”
(ASEAN Charter) กันดีกว่า เพราะถือว่าเป็นกติกาหลักที่ทุกประเทศสมาชิกต้องรับรู้และเข้าใจร่วมกัน

“กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter)
คือกรอบกระบวนการปฏิรูปอาเซียน เพื่อสร้างสภาพนิติบุคคลของอาเซียน รองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน โดยมุ่งสร้างนิติฐานะ (legal status) ในเวทีระหว่างประเทศให้กับอาเซียน
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วัตถุประสงค์ของการจัดทา “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter)
เพื่อให้การรวมกลุ่มของอาเซียนมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับและมีพันธะสัญญาต่อกันมากขึ้น และถือเป็น
เสมือนธรรมนูญของอาเซียนในการับมือความท้าทายใหม่ ๆ และส่งเสริมเอกภาพในการรวมตัวของประเทศสมาชิก
ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม

ตัวอย่างความร่วมมือต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน
1. การเปิดเสรีการค้าอาเซียนในปี 2535 (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยอดีตนายกรัฐมนตรี
อนนันท์ ปันยารชุน และพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) เพื่อ
ควบคุมการค้า สินค้าทุกเรื่อง โดยมีการกาหนดมาตรการภาษีที่ชัดเจน
2. การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน ที่มี 4 รูปแบบคือ :1)การบริการข้ามพรมแดน เช่น การจ่ายเง
นออนไลน์ การจ่ายค่าธรรมเนียม ฯลฯ 2) การบริโภคในต่างประเทศ เช่น ผู้ป่วยจากบูรไนมาเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย 3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ เช่น การร่วมลงทุน การเปิด
สาขาธุรกิจ ฯลฯ และ 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา เช่น การไปทางานในสาขาบริการด้าน
ต่าง ๆ ในประเทศลูกค้า ฯลฯ
3. การเปิดเสรีการค้าบริการ โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ภายในปี 2553 ในสาขาบริ ก ารส าคั ญ (Priority Integration Sector) ได้ แ ก่ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว สาขาโลจิสติกส์ และสาขาบริการอื่น ๆ ทุกสาขา ทั้งนี้
สามารถยกเว้นสาขาที่อ่อนไหวได้
4. การเปิดเสรีการลงทุน ในสาขาอุตสาหกรรมที่ตกลงกันและการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ
5. การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย จะเปิดเสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้สมาชิกมีมาตรการ
ปกป้องที่เพียงพอเพื่อรองรับผลกระทบ
6. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ
7. การดาเนินการตามความร่วมมือรายสาขาอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือด้านเหมืองแร่ ความร่วมมือด้าน
SMEs การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน) เป็นต้น
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ภาษาสาคัญอย่างไรกับการเป็นประชาคมอาเซียน
ภาษาเป็นทั้งวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติของคนในชาตินั้น ๆ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็น
ภาษาหลักของประชาคมอาเซียน หากสมาชิกของประชาคมอาเซียนสามารถที่จะใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่าง
กันได้อย่างดี ถือว่า เป็นหัวใจสาคัญของแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกของประชาคมเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษคือภาษากลางของประชาคมอาเซียน ที่ทาให้สมาชิกของประชาคมสามารถที่จะสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะทาให้พวกเราชาวอาเซียนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คน
จากภูมิภาคอื่น ๆ ได้เช่นกัน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากล (Global Language) ที่มีคามสาคัญพอๆ กับภาษาอาเซียนของแต่ล ะ
ประเทศสมาชิกเลยทีเดียว เพราะหากว่าสมาชิกของประชาคมอาเซี ยนสามารถที่จะใช้ทั้งภาษาอาเซียน และ
ภาษาอังกฤษได้ดี พวกเขาก็จะสามารถที่จะเป็น “พลเมืองอาเซียน” ที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่สามารถที่จะเป็น
“พลเมืองโลก” ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะภาษาสามารถที่จะสื่อสารวัฒนธรรม เรื่องราว วิถีชีวิต
มรดกอารยธรรมต่าง ๆ จากบรรดาประเทศสมาชิกสู่สากล อีกทั้งสามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ จากสากลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็น
แกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต และเมื่ออาเซียนกาหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็น “Working Language” คือ “ภาษากลาง” ของทุกคนในอาเซียน หมายความว่า ทุกคนที่
“ทางานเกี่ยวกับอาเซียน” “ทางานในอาเซียน” ทางานร่วมกับเพื่อนอาเซียน” “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”
“แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน” “มีเพื่อนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน” ทุกคน
จาเป็นต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมด้านภาษา จะเห็นได้ว่าความจาเป็นในการ
ฝึกฝนภาษาอังกฤษจากสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพย์แห่งการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน และฝึกในบริบท
ที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกเนื้อหาได้ตามความสนใจ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น

ความสาคัญของสื่อกับประชาคมอาเซียน
....หากพูดถึงอาเซียน...ก็ควรต้องให้คนอาเซียนพูด....
เพราะว่า คนอาเซียนที่เป็นเจ้าของสื่ อ ที่อยู่ในบริบทของสื่อจริง ๆ จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่
นอกจากจะเป็นการพูดถึงสื่อโดยตรงแล้ ว ก็ยังเป็นการพูดถึงสื่อที่เชื่อมโยงกับเรื่องอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตน
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ของประเทศนั้น ๆ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากสื่อของประเทศนั้น ๆ รามทั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากสื่อในประชาคมเดียวกัน และสื่อจากทั่วโลกก็ตาม
....การเน้นสร้างความตระหนักให้แก่สื่อประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะมวลชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือ
กลไลสาคัญในการสร้างทัศนคติ ซึมซับความคิดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของประชาคม..... เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
สาคัญ และจาเป็นที่จะต้องช่วยกันเป็นอย่างมาก
....ก่อนที่จะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของรายวิชานี้นั้น ดิฉันอยากที่จะชวนทุกท่านคุยกันเกี่ยวกับข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริงหลาย ๆ ประเด็นทีส่ ่งผลต่อการร่วมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน เช่น....
....คนไทยเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนน้อยมาก และมักเข้าใจผิด มักมีทัศนคติเชิงลบ และมักชอบ
มองเหมารวม (stereotype) ต่อเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศที่คนไทยคิดเอาเองว่า เขาด้อยกว่าเรา..... เพราะ
มักคิดเอาเองว่า ประเทศไทยเป็นผู้นา ประเทศไทยเจริญกว่าประเทศอื่น ...ส่งผลให้คนไทยไม่สนใจที่จะเรียนรู้
จากประเทศเพื่อบ้าน ไม่สนใจที่จะเปิดรับสือ เรียนภาษา หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ท่องเที่ยว ทากิจกรรมต่างๆ แต่กลับสนใจ ยอมรับเพื่อบ้านที่ห่างออกมา เช่น
สิงคโปร์ หรือประเทศอื่น ๆ ที่ไกลออกไปเลย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ตลอดจนประเทศตะวันตกต่าง ๆ
....ขณะที่คนไทย ไม่สนใจเพื่อนบ้าน แต่เพื่อนบ้านสนใจเรา พูดภาษาเราได้ รู้เรื่องราวต่าง ๆ ของ
ประเทศเรามากกว่าคนไทยด้วยกันอีก...... คนพม่า คนเวียดนาม คนกัมพูชา คนลาว ศึกษาภาษาไทย ศึกษา
วัฒนธรรมไทย เปิดรับสื่อไทย เรียนรุ้ประเทศไทยจากสื่อต่าง ๆ ..... แต่คนไทยแทบจะไม่สนใจเรื่องราวของคน
เพื่อบ้านด้วยกันเลย...... เพราะหากเราเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมของกันและกันแล้ว..... ถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่มั่นคงต่อกันนั่นเอง เพราะความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนคือ....ทุกชาติ
ต้องยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เข้าใจชัดเจนในอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของชาติตนเอง..... ไม่
จาเป็นท่ะต้องเหมือนกัน ..... แต่ยอมรับ และเข้าใจตรงกันได้ ......ถือว่าเป็นการรู้เขา รู้เรา มองหาจุดี จุดแข็ง
ของกันและกัน ไม่ใช่การแข่งขันแย่งชิงกัน.....
....หากพูดถึงสื่อ ก็จะหมายรวมถึงการสื่อสารไปด้วย เพราะสื่อเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสาร
ระหว่างกัน เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ..... การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน .....และที่สาคัญคือ สื่อ
ส่งผลต่อความคิด ทัศนคติต่อผู้รับสื่อนั้น ๆ เช่น หากว่าสื่อนาเสนอภาพความขัดแย้งระหวางเรากับประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือสื่อนาเสนอมุมดี ๆ ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ก็จะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี
ระหว่างกัน....สิ่งที่น่ากังวล และเป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่ทาให้เกิดการสร้างรายวิชานี้ขึ้นมาคือ สื่อ โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนยังมีการนาเสนอเกี่ยวกับความรู้เชิงลึกในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนน้อยมาก และหากมีการนาเสนอ ก็
มักจะเน้นไปที่เสาหลักเศรษฐกิจมากกว่าเสาหลักด้านสังคม วัฒนธรรม .....
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....แต่ก็ยังดีขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีการนาเสนอเกี่ยวกับข่าว สารคดี การท่อ งเที่ยว มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในประเทสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ที่กาลังขยายตัวมากยิ่งๆขึ้นในปัจจุบัน ....เพราะที่ผ่านมา มันจะเป็นเพียงการ
นาเสนอข้อมูลพื้นฐาน เช่น ธงชาติ อาหาร ภาษา การแต่งกาย ประเพณีหลักๆ
....สิ่งที่ยังขาดหายไปในสื่อของกลุ่มประชาคมอาเซียนคือ สื่อที่เน้นเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน การสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน การสร้างเอกภาพของประชาคมร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน การ
ร่วมมือกัน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติเกี่ยวกับข้อดีของการผนึกกาลั งกัน การประสานพลั งกัน
ระหว่างประชาคม.....มากกว่าการเน้นที่ความแตกต่าง.....
....หากเราต้องการที่จะเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน.....เราก็ต้องฟังเจ้าของประเทศเขาพูด
เอง....เพราะการสื่อสารโดยตรงกับกับเจ้าของประเทศจะสามารถที่จะช่วยให้เราได้รับรู้ รับภาพที่เป็นจริง ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความเป็นชาติที่แท้จริงของเขา....ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน
มากยิ่งขึน้ .....
....หากพูดถึงอาเซียน...ก็ควรต้องให้คนอาเซียนพูด....เพราะเราจะได้รับภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับเขาและ
ประเทศของเขามากขึ้น ชัดเจนขึ้น
....ทาไม เราจึงต้องรู้จักสื่อของแต่ละประเทศในอาเซียน..... สื่อมีความสาคัญ หรือมีความจาเป็นอย่างไร
....หากเราเข้าใจสื่อของประเทศนั้น ๆ เราก็จะเข้าใจวัฒนธรรม ความเป็นอยุ่ของประเทศนั้น ๆ
....ความเสียหาย ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมเป็นเพราะ
วัฒนธรรมที่ต่างกัน ก็จะส่งผลต่อการรยรู้ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตีความที่ต่างกัน อีกทั้งการขาดประสบการณ์ที่
เหมือนกันหรือที่คล้ายคลึงกัน (shared experiences) ทาให้แต่ละคน แต่ละชาติ ใช้กรอบในการอ้างอิงของการ
ตีความ การแปลความหมาย ความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป
....เรามาลองดูตามหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม หรือการสื่อสารระหว่างคนที่มี
วัฒนธรรม หรือคนที่อยู่กันคนละพื้นที่ คนละประเทศ ฯลฯ ว่า ปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
สื่อสาร หรือการสร้างความเข้าใจระหว่างกันคืออะไรบ้าง ดังนี้
1) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความรู้ และความคิ ด (Cognitive Domain) เช่ น ไม่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ความหมาย เกี่ยวสัญลักษณ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนชาติอื่น ไม่เข้าใจวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง หรือ
วัฒนธรรมย่อย (sub- culture) ของชาตินั้น ๆ แต่เข้าใจผิดว่า ตนเองเข้าใจแล้ว ทั้ง ๆ ที่หลายครั้งเป็นเพียง
ความเข้าใจที่ผิวเผิน หรือเป็นความรู้ ความเข้าใจเฉพาะวัฒนธรรมหลักของเขาเท่านั้น เป็นต้น
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2) ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ทัศ นคติแ ละความรู้สึ ก (Affective Domain) เช่ น การอคติ การโน้ ม เอียง
เข้าข้างคนที่คล้ายเรา / กลุ่มเรา การยึดวัฒนธรรมตนเองเป็นศูนย์กลางในการคิด การตีความ หรือการตัดสินคน
ชาติอื่น คนวัฒนธรรมอื่น การขาดความเอเฟื้อ การเอื้ออาทร ขาดการเปิดรับ ฯลฯ
3) ปัญหาเกี่ยวกับด้านพฤติกรรม (Behavioral Domain) เช่น ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด / ทัศนคติ
เกี่ยวกับความเชื่อ ความคิดเดิม ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ๆ หรือที่ขาดการพิสูจน์ ไม่พยายามที่จะปรับเปลี่ยน ไม่พยายามที่
จะเรียนรู้วัฒนะรรมคนอื่น ไม่พยายามปรับตัว ฯลฯ
จึงอาจกล่าวได้ว่า.... สื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือกลไลสาคัญใน
การสร้างทัศนคติ ซึมซับความคิดต่างๆ ให้กับสมาชิกของประชาคม..... เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ และจาเป็น
ที่ทุกประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนจะต้องช่วยกันและเร่งดาเนินการอย่างเร่งด่วน แ ละต่อเนื่อง และ
ประสานความร่วมมือกัน สื่อจะต้องมีการออกแบบสาร ที่นาเสนอข้อมุลเชิงสร้างสรรค์ นาเสนอเรื่องราวที่ผ่าน
การศึกษา การวิเคราะห์ที่ดีร่วมกัน นาเสนอเรื่องราวที่เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่าง
กัน ไม่เน้นการแข่งขัน การขัดแย้ง ความแตกต่าง การแย่งชิง ความเกลียดชัง.....
....สื่อจะต้องทาหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจภูมิหลัง วิถี
ชีวิต ทัศนคติ การยอมรับความแตกต่าง และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ลดความเป็นชาตินิยม ลด
ทัศนคติว่าชาติของตนเหนือกว่าชาติอื่น สร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
....สื่อต้องช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดๆ การรับรู้แบบเหมารวม (stereotype) ของแต่ละชาติ เช่น ประเทศ
กัมพูชา ไม่เป็นมิตร การศึกษาน้อย ประเทศลาว พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ประเทศไทยทางานเทีมไม่เป็น ฯลฯ
จึงอาจสรุปได้ว่า สื่อและการสื่อสารเป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการที่สาคัญที่ใช้เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้สมาชิกของประชาคมอาเซียนจากแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเริ่มที่ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
บ้านหลังใหญ่ร่วมกันคือ บ้านที่ชื่อว่า “บ้านประชาคมอาเซียน” เราทุกคนในฐานะสมาชิกของบ้านหลั งใหญ่
ร่วมกัน เราจะร่วมกันสร้างบ้านของเราให้มีความชัดเจน โดดเด่นเพื่อความภาคภูมิใจของพวกเรากันเอง และ
เพื่อความสง่างามในการเดินควบคู่กับกับประชาคมอื่นๆ ในโลกใบนี้ได้อย่างไร
......“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”.... จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลย หากสมาชิของ
ประชาคมขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเชื่อมโยง บูรณาการ 3
เสาหลักของอาเซียนให้เข้มแข็งได้ทั้ง – APSC ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and
Security Community) – AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และ– ASCC
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community)
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....การเน้นสร้างความตระหนักให้แก่สื่อประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะมวลชนในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรือ
กลไลสาคัญในการสร้างทัศนคติ ซึมซับความคิดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของประชาคม..... เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
สาคัญ และจาเป็นที่จะต้องช่วยกันเป็นอย่างมาก
.
.....การสื่อสารที่ดี จะนาไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนาไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์อันจะเป็นการนาไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป
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