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จากการสํารวจของนิดาโพลพบวา 

• คนไทยมีความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน

มากพอสมควร ซึ่งนับวาดีข้ึนกวาชวงที่

ผานมา 

• ชองทางหลักที่คนไทยไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับอาเซียน  คือ  โทรทัศน 

หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต ตามลําดับ 

• คนไทยใหความสําคัญกับประเด็นทาง

เศรษฐกิจของอาเซียนมากที่สุด ในขณะที่

สนใจประเด็นดานการเมืองความมั่นคง 

และสังคมวัฒนธรรมคอนขางนอย 

• ยังจําเปนตองเสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มข้ึนอีก 

ASEAN Foundation (มูลนิธิอาเซียน) เมื่อปพ.ศ. 2551 โดย Dr. Eric Thompson จาก มหาวิทยาลัยแหงชาติ

สิงคโปร และผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดสํารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (อาทิ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 

มหาวิทยาลัยมลายา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) จํานวนประเทศละ 200-220 คน รวมทั้งสิ้น 2,170 คน          

ผลปรากฏวา นักศึกษาไทยมีความรับรูเกี่ยวกับอาเซียนคอนขางต่ํา โดยอยูในระดับที่ตํ่ากวานักศึกษาจากลาว

และกัมพูชา ไทยเปนประเทศที่จดจําปที่มีการกอต้ังอาเซียนไดนอยที่สุด แมอาเซียนจะถือกําเนิดในประเทศไทย

ก็ตาม โดยตอบถูกเพียงรอยละ 27.5 เทานั้น ขณะที่คาเฉลี่ยของชาติอาเซียนทั้งหมด คือ รอยละ 49.5 

นอกจากนี้ ในขณะที่รอยละ 76.8 ของนักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นดวยวาตนเปนพลเมืองอาเซียน              

สวนนักศึกษาไทยเห็นดวยรอยละ 67 ซึ่งอยูในเกณฑคอนขางต่ํา 

 จากความพยายามของหลายภาคสวน

โดยเฉพาะภาครัฐ ในการเผยแพรเกี่ยวกับอาเซียนใน

รูปแบบตางๆ  เชน  ขาวรายการโทรทัศน  การ ตูน        

ส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือและแผนพับ ทําใหชาวไทย

มีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนจะเปนสื่อโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือ 

หนังสือพิมพและอินเตอรเน็ต นอกจากนั้น การที่ไทยมี 

ดร .สุ รินทร  พิสสุวรรณ  ดํารงตําแหนงเลขาธิการ

อาเซียนเปนระยะเวลา 5 ป (2551-2555) ก็มีสวนเพิ่ม

ความสนใจและความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนมาก

ข้ึนดวย ตัวอยางความรับรูที่มีมากขึ้น อาทิ รอยละ 

82.5 ของกลุมตัวอยางของนิดาโพลรับรูวา AFTA เปน

เขตการคาเสรีของอาเซียน อีกทั้งยังมีผูตระหนักวา 

“จําเปนตองพัฒนาฝมือแรงงาน” สูงถึงรอยละ 96 และ

ผูที่ คิดวา “จําเปนตองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ตลอดจนภาษาเพื่อนบาน” สูงถึงรอยละ 81  



 สถิติชาวไทยผูที่พรอมจะเปนประชาคมอาเซียนจากการสํารวจของนิดาโพลยังไมถือวาอยูในระดับสูง 

ซึ่งจากการสํารวจเรื่อง “ความเขาใจอันดีตอการเขาสูประชาคมอาเซียน” ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Ipsos 

Business Consulting เมื่อป 2555 พบวา คนไทยเพียงรอยละ 25 มีความเขาใจดังกลาว ซึ่งอยูในอันดับ 5 โดย

ที่อันดับ 1 คือ มาเลเซีย อยูที่รอยละ 56 ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจของนิดาโพลที่พบวาเกือบรอยละ 50 ของคน

ไทยที่สํารวจยังคิดวาการเขาสูประชาคมอาเซียนจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2558 ในขณะที่เพียงเกือบรอยละ 

20 ตอบไดอยางถูกตองวาเปนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนั้น จากการสํารวจของนิดาโพลยังพบวา

ประชาชนจะใหความสําคัญกับประเด็นเศรษฐกิจ การคา การลงทุน หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด 

โดยสูงถึงรอยละ 70 ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจได ในขณะที่ไมคอยใหความสําคัญกับประเด็นดานการเมืองความ

มั่นคง และดานสังคมวัฒนธรรมมของอาเซียนนัก คิดเปนตัวเลขประมาณ รอยละ 13 เทานั้น 

 แมวาการสํารวจทั้ง 3 สํานักที่กลาวมาจะแตกตางกันไปบางในดานเนื้อหาใจความในการสํารวจและ

กลุมตัวอยางแตนาจะสรุปไดวา ทุกภาคสวนตางๆ ในประเทศไทยยังตองเพิ่มความพยายามขึ้นอีก 
เพื่อใหมีอัตราสวนประชาชนที่รับรูเขาใจ อีกทั้งมีความพรอมตอการเขาสูประชาคมอาเซียนมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งควรเรงรัดเสริมสรางความรูความเขาใจในประเด็นดานการเมืองความมั่นคงและสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของความเปนประชาคมอาเซียนมากขึ้นดวย 

 

กระทรวงการตางประเทศ 

ตีพิมพใน: หนงัสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวนัพุธที่ 25 กันยายน 2556 หนา 30 
 


