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อาเซียนจะกลายเป็ นประชาคมอาเซียนทีม. ผี ลอย่างสมบูรณ์ในวันที. 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็ นการบูรณาการ
3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ เสาทางสังคมและวัฒนธรรม เสาทางเศรษฐกิจ และ เสาทางการเมืองและความมันคง
. เข้าสู่
ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็ นเมืองมรดกโลก ที.นักท่องเทีย. วนิยมเดินทางเข้ามา ส่วน
เขตรอบนอกมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพนั ธุ์เข้ามาอยู่อาศัยและทํางาน ชาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านแรงงานภายหลังการเป็ นประชาคมอาเซียน และยังต้องเป็ นเจ้า
บ้ า นที.ดี เ พื.อ ต้ อ นรับ ชาวอาเซี ย นที. จ ะเดิ น ทางมาท่ อ งเที.ย วเพิ.ม มากขึMน ผู้ วิ จ ัย จึ ง สนใจศึ ก ษาว่ า ชาวจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยามีการรับรู้เรื.องอาเซียนมากน้อยเพียงใด ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนมีการรับรู้เสาเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับมาก ประชาชนมีการรับรู้เสาทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเสาทางการเมืองและความมันคง
.
อาเซียนในระดับปานกลาง 2) ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจมากกับคําถามอาเซียนทีง. ่าย ทังM ในเรื.องของเสาสังคมและ
วัฒนธรรม เสาเศรษฐกิจและเสาการเมืองและความมันคง
. แต่ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจน้อยกับคําถามทีล. งลึกใน
รายละเอียดและมีความรูค้ วามเข้าใจน้อยมากกับคําถามทีเ. กีย. วกับเสาการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยน 3) ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื.องอาเซียนจาก โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และหน่ วยงานราชการ รองลงมา ได้แก่ อินเทอร์เน็ต/
เว็บ ไซต์ วิทยุ และนิ ตยสาร/วารสาร และ 4) ประชาชนนํ าข้อมูลข่า วสารเรื.อ งอาเซียน ไปใช้เพื.อรู้ทนั โลก/ทันต่ อ
สถานการณ์มากทีส. ดุ รองลงมาคือเพื.อใช้ในการสนทนากับผูอ้ .นื และเพื.อปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง
คําสําคัญ: การรับรู,้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน), 3 เสาหลักอาเซียน

Abstract
ASEAN turn into ASEAN Community in December 31, 2015 that integrate with three pillars : ASEAN
Socio-Cultural pillar, ASEAN Economics pillar and ASEAN Political Security pillar are fully range interest in
Thailand. Phranakhon Si Ayutthaya Province is the World Heritage Site that tourists’ favorite destination and
outskirt surround by many industrial estate where ethnically diverse people inhabitant and working.
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Phranakhon Si Ayutthaya citizens will facelabor competition after ASEAN community, still be a good host to
welcome growing ASEAN visitors.
The result reveal that people perception on ASEAN Economics pillar show high level, people
perception on ASEAN Socio-Cultural pillar and people perception on ASEAN Political Security pillar show
moderate level. The people have high score of knowledge and comprehension for simple and easy of three
pillar ASEAN questions, but low score in difficult and specific questions. The people have very low score of
knowledge and comprehension in ASEAN Political Security pillar questions. People received most of ASEAN
information from television, newspaper and government official. Following with internet/website, radio and
magazine. People use ASEAN information for updated of the world situation, for discussion with another
people and for improve their behavior.
Key words: Perception, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Three ASEAN Pillars.

บทนํา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) มีพฒ
ั นาการทีจ. ะจัดตังM ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community - AC) ทีป. ระกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยน (ASEAN PoliticalSecurity Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC) ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)1และจะเป็ นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ใน
วันที. 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ซึง. จะครอบคลุมการเปิ ดเสรีทางด้านการค้าสินค้าและบริการ การเคลื.อนย้ายการลงทุน
และแรงงานได้อย่างเสรี ด้วยเหตุนMีภาษาอังกฤษจะกลายมาเป็ นภาษาทีส. องของพลเมืองอาเซียน กฎบัตรอาเซียนข้อ
34 บัญญัตวิ ่า “ภาษาทีใ. ช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ”ภาษาอังกฤษจะกลายเป็ นเครื.องมือทีส. าํ คัญทีส. ุด
ในการทํางานและการแสวงหาโอกาสที.ดกี ว่าให้กบั ชีวติ 2ผลสํารวจจากการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economics
Forum = WEF) พ.ศ.2554-2555 พบว่าทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในลําดับที. 8 ในอาเซียน และอยู่อนั ดับที. 53
ของทวีปเอเชีย จัดอยู่ในกลุ่มทีม. คี วามเชีย. วชาญภาษาอังกฤษน้อยมาก (Very Low Proficiency) ส่วนในด้านคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษาของไทย และความตระหนักรูเ้ กีย. วกับอาเซียนของคนไทยอยู่ในลําดับที. 8 ของ
อาเซียน3 จึงเป็ นเรื.องที.น่าเป็ นห่วง เพราะการตระหนักรูท้ ต.ี .ํากว่าชาติอ.นื ๆจะส่งผลโดยตรงต่อการเตรียมความพร้อม
ของคนไทยเพื.อแข่งขันในอาเซียน ประกอบกับการทีจ. งั หวัดพระนครศรีอยุธยาเป็ นเมืองมรดกโลกและเมืองท่องเทีย. วที.
สําคัญของไทย จึงน่ าสนใจว่าประชาชนมีการรับรู้เรื.องอาเซียนมากน้ อยเพียงใด ซึ.งจะเป็ นการกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียนทีจ. ะเข้ามาเกีย. วข้องใกล้ชดิ ยิง. ขึนM ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื.อศึกษาการรับรู้ 3 เสาหลักอาเซียนของประชาชน
2. เพื.อศึกษาความรูค้ วามเข้าใจอาเซียนของประชาชน
3. เพื.อศึกษาแหล่งสนับสนุนทางสังคมเพื.อการรับรูอ้ าเซียนของประชาชน
1

ไพรสิทธิ v ศรีสุทธิเกิดพร, อาเซี ยน 2558 (2515), (กรุงเทพมหานคร: ปั ญญาชนดิสทริบวิ เตอร์,2555), หน้า 53.
สมเกียรติ อ่อนวิมล, ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยในอาเซี ยน, จาก http://www.prachachat.net.เมือ. วันที. 18 เมษายน
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2557

3

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ภาษาอังกฤษคนไทยโคม่า...กูรแู นะเด็กไทยพัฒนาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่ AEC,จาก
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1367224176 เมือ. วันที. 6 พฤศจิกายน 2556

4.เพื.อศึกษาการนําข้อมูลข่าวสารเรื.องอาเซียนไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครังM นีMเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) แบบวัดครังM เดียว (one shot study) เก็บรวบรวม
ข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม (questionnaire)ประชากรที.ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจ ัย คือ ประชาชนทัว. ไปภายในจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 787,653 คน (กรมการปกครอง, 2554) เป็ นฐานในการคํานวณ ขนาดตัวอย่าง (Sample
Size) ใช้สตู รการหาตัวอย่างของ Taro Yamane ทีร. ะดับความมีนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 ดังนันM ประชากรตัวอย่างใน
การศึกษาคือ 400 คน
ผลการวิ จยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีส. มบูรณ์ 374 ชุด พบว่า เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง ร้อย
ละ 55.1 เพศชาย ร้อยละ 44.9 โดยเป็ นผูม้ อี ายุ 20-29 ปี มากทีส. ดุ ร้อยละ 27.8 รองลงมาคืออายุ 40-49 ปี ร้อยละ 21.7
และอายุ 30-39 ปี ร้อ ยละ 18.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรีม ากที.สุด ร้อ ยละ 32.1 รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 22.2 และปวช. ร้อยละ 16.3 ประชาชนประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมากทีส. ดุ ร้อยละ 20.6
รองลงมาคือรับจ้างร้อยละ 19.0 และพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 18.2 และมีรายรับต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
มากทีส. ดุ ร้อยละ 46.3 รายรับตํ.ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 24.1 และรายรับ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 13.6
ประชาชนรับ รู้ข้อ มูล ข่า วสารเรื.อ งอาเซีย นจากโทรทัศ น์ หนัง สือ พิม พ์ และหน่ ว ยงานราชการมากที.สุ ด
รองลงมา ได้แก่ อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ วิทยุ นิตยสาร/วารสาร เพื.อน ครอบครัว การเข้าอบรม/สัมมนา ผู้นําชุมชน
หน่ ว ยงานเอกชน และ หนังสือ และตํ า รา โดยนํ า ข้อ มูล ข่า วสารเรื.องอาเซีย นไปใช้ประโยชน์ เ พื.อ รู้ท ันโลก/ทัน ต่ อ
สถานการณ์มากทีส. ดุ รองลงมาเพื.อเอาไปใช้ในการสนทนากับผูอ้ .นื เพื.อปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพื.อการตัดสินใจ
เพื.อเสริมความคิดเห็น/ตอกยํMาความเชื.อเพื.อความเพลิดเพลิน เพื.อความตื.นเต้นเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ทเ.ี กิดขึนM และเพื.อ
กรณีอ.นื ๆ
ด้านความรูค้ วามเข้าใจอาเซียน พบว่า ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเรื.องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกมากที.สุด โดยตอบคําถามพืนM ฐานของสมาชิกอาเซียนถูกต้องเกินร้อยละ 70 ยกเว้นคําถามเรื.องศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกเป็ นศาสนาประจําชาติใด (ฟิ ลปิ ปิ นส์) มีกลุ่มตัวอย่างครึง. เดียวทีต. อบถูก และ คําถามเรื.องประเทศที.
มีจาํ นวนประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากทีส. ดุ (อินโดนีเซีย) มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.3 ทีต. อบถูก ในส่วนของความรู้
ความเข้าใจเรื.องเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 90 ขึMนไปรู้ว่า ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที.ใ ช้ใ นการทํางานของ
ประชาคมอาเซีย น และ ร้อ ยละ 80 รู้ว่ า สิง คโปร์เ ป็ น ชาติท.ีมีค วามเจริญ ทางด้า นเศรษฐกิจ มากที.สุ ด ในอาเซีย น
ประชาชนร้อยละ 61.2 รูว้ ่าชาวนาไทยยากจนทีส. ดุ เมื.อเปรียบเทียบกับชาติอาเซียนอื.นๆ แต่กลุ่มตัวอย่างเกินครึง. ไม่รวู้ ่า
หลังจากเป็ นประชาคมอาเซียนแล้วกลุ่มอาเซียนจะปลอดภาษี นอกจากนีMรอ้ ยละ 17.6 เท่านันM ทีร. ูว้ ่าในปั จจุบนั กัมพูชา
ผลิตสิง. ทอเป็ นอันดับ 1 ในอาเซียน ในส่วนของความรูค้ วามเข้าใจเรื.องการเมืองและความมันคง
. พบว่า ประชาชนร้อย
ละ 77.5 รูว้ ่าเทีย. วบิน MH-370 ทีส. ญ
ู หายไปเป็ นของมาเลเซีย ประชาชนเกินครึง. รูว้ ่า ปั ญหากองกําลังชนกลุ่มน้อยติด
อาวุธและยาเสพติดเกิดขึMนจากเมียนม่าร์มากที.สุด และปั ญหาภัยพิบตั ิเป็ นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของอาเซียน แต่
ประชาชนเกินครึง. ไม่รูว้ ่า จีนเป็ นชาตินอกอาเซียนทีเ. ข้ามาอ้างกรรมสิทธิเหนื
v อหมู่เกาะสแปรตลีย์ และประชาชนเพียง
ร้อยละ 8.6 เท่านันM ทีร. วู้ ่าประเด็นเรื.องโจรสลัดในอาเซียนกลายเป็ นปั ญหาระดับโลก
ประชาชนเกินครึ.งเชื.อว่าการเป็ นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์จะส่งผลดีมากกว่าผลเสียไม่ว่าจะเป็ นด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านการเมืองและความมันคง
. ประชาชนมีระดับการรับรูเ้ สาเศรษฐกิจอาเซียน
มาก ทีค. ่าเฉลีย. การรับรู้ 3.68 จาก 5 ประชาชนเชื.อว่ารัฐบาลต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพืนM ฐาน เช่น ระบบเทคโนโลยีการ
สื.อสาร ระบบการขนส่ง ฯลฯ เพื.อความได้เปรียบของประเทศไทย ประชาชนเชื.อว่าตนเองต้องได้รบั การพัฒนาทักษะ

การสื.อสารภาษาอังกฤษเพิม. เติม ประชาชนเชื.อว่าตนเองสามารถแข่งขันด้านแรงงานกับคนจากชาติสมาชิกอาเซียน
อื.นๆได้ และเชื.อว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลโดยตรงต่อความอยู่ดกี นิ ดีของตนเอง ประชาชนมีระดับการรับรู้
เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทีค. ่าเฉลีย. การรับรูป้ านกลาง 3.41 ประชาชนเชื.อว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ
ได้เปรียบในฐานะที.เป็ น เมือ งมรดกโลก สามารถดึง ดูดนักท่ อ งเที.ยวอาเซียนได้เ ป็ นอย่ างดี ประชาชนเชื.อ ว่ าการ
แลกเปลีย. นวัฒนธรรมจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่าง
ยังยื
. น และเชื.อว่าความขัดแย้งที.มมี าจากประวัติศาสตร์ เช่น ไทยกับพม่า ไทยกับเขมร จะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ร่วมมือเพื.อเป็ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาชนเชื.อว่าตนเองมีความรู้ใ นเรื.องที.เกี.ยวกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็ นอย่างดี ประชาชนมีระดับการรับรูเ้ สาการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยน ทีค. ่าเฉลีย. การรับรูป้ านกลาง
3.24 ประชาชนเชื.อว่าประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยนเป็ นกลไกหลักของการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศสมาชิกได้โดยสันติวธิ ี เชื.อว่าประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยนจะส่งเสริมความปลอดภัย
สันติภาพ และความมีศกั ดิศv รีของพลเมืองอาเซียนได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ต้องพึ.งพาอาศัยประเทศมหาอํานาจจาก
ภายนอกภูมิภาค เชื.อว่าชาติสมาชิกอาเซียนจะสามารถร่วมมือกันพัฒนาระบบป้ องกันภัยพิบตั ิได้เป็ นอย่างดี แต่
ประชาชนเชื.อในระดับการรับรูป้ านกลางที. 2.99 ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทีจ. ะเผชิญภัยคุกคามความมันคง
. เช่น ยา
เสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ทีอ. าจเกิดมาจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

สรุปผลการวิ จยั
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับการรับรูเ้ สาเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าเสาสังคมและวัฒนธรรม
และเสาการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยน เนื.องจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพการงานแล้วจึงสนใจเรื.องเศรษฐกิจที.
อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง และเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีอทิ ธิพลต่อความอยู่ดกี นิ ดี และการประกอบอาชีพ
ของตนเองในอนาคต ในส่วนของความรูค้ วามเข้าใจเรื.องอาเซียน พบว่า ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจสูงกับคําถาม
พืMนฐานอาเซียนที.ง่าย เป็ นคําถามทัวไปที
.
.พบเห็นได้จากสื.อต่างๆ รวมทังM ข่าวคึกโครมที.น่าสนใจและมีการรายงาน
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลาหนึ.ง เช่น ข่าวการสูญหายของเครื.องบิน MH-370 สอดคล้องกับการที.ประชาชนรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารเรื.องอาเซียนจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และหน่วยงานราชการมากทีส. ดุ และนําข่าวสารเรื.องอาเซียนไปใช้เพื.อ
รูท้ นั โลก/ทันต่อสถานการณ์มากทีส. ดุ รองลงมาคือเพื.อเอาไปใช้ในการสนทนากับผูอ้ .นื และเพื.อปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเอง แต่ประชาชนไม่รกู้ บั คําถามอาเซียนทีไ. กลตัว คําถามทีไ. ม่เกีย. วข้องกับตนเองและลงลึกมากขึนM เช่น คําถามเรื.อง
ประเทศที.มีประชากรนับถือ ศาสนาอิส ลามมากที.สุด (อินโดนีเ ซีย) ประเทศที.ป ระชากรนับ ถือ ศาสนาคริส ต์นิก าย
โรมันคาทอลิก(ฟิ ลปิ ปิ นส์) รวมทังM ขาดความรูเ้ ท่าทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ เช่น ประเทศทีผ. ลิตสิง. ทอเป็ นอันดับ 1
(กัมพูชา) และการปลอดภาษีระหว่างสมาชิกอาเซียนเมื.อเป็ นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ นอกจากนีMประชาชนขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในคําถามที.เกี.ยวข้องกับการเมืองและความมันคงอาเซี
.
ยน เช่น การอ้างกรรมสิทธิเหนื
v อหมู่เกาะส
แปรตลีย์ข องจีน และประเด็น โจรสลัดในอาเซีย นที.ก ลายเป็ น ปั ญ หาระดับ โลก ในข้อ นีM ป ระชาชนถึง ร้อ ยละ 69.3
เลือกตอบ ยาเสพติด ซึ.งอาจเป็ นเพราะว่าประเทศไทยกําลังมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างหนัก จากจุดนีMเอง
นํ าไปสู่การรับรู้เสาการเมืองและความมันคงของประชาชนในคํ
.
าถามที.ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที.จ ะเผชิญภัย
คุกคามความมันคง
. เช่น ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติทอ.ี าจเกิดมาจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประชาชนมี
ระดับการรับรูป้ านกลางที. 2.99 ซึง. น้อยทีส. ดุ เมื.อเปรียบเทียบกับการรับรูข้ อ้ อื.นๆ แสดงว่าประชาชนไม่มนใจว่
ั . าประเทศ
ไทยมีความพร้อมทีจ. ะเผชิญภัยคุกคามความมันคงที
.
อ. าจเกิดขึนM ได้
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก้าวข้ามผ่านประเด็นความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์ โดยเชื.อว่า
ความขัดแย้งที.มีมาจากประวัติศาสตร์ เช่น ไทยกับพม่า ไทยกับเขมร จะไม่ส่งผลกระทบต่ อความร่วมมือเพื.อเป็ น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เชื.อว่าการแลกเปลีย. นวัฒนธรรมจะนําไปสูก่ ารลดความขัดแย้งและส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างยังยื
. น นอกจากนีMยงั มันใจว่
. าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความได้เปรียบ
ในฐานะทีเ. ป็ นเมืองมรดกโลก สามารถดึงดูดนักท่องเทีย. วอาเซียนได้เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจ ยั ครังM นีM พบว่า ประชาชนรับรู้เรื.องอาเซียนจากผู้นําชุมชน (ร้อยละ 12) ซึ.งเกือบจะเป็ นอันดับ
สุดท้ายจากแหล่งสนับสนุ นทางสังคมต่างๆ ผูน้ ําชุมชนควรมีบทบาทมากกว่านีMในการให้ความรูอ้ าเซียนแก่ประชาชน
เนื.องจากประเทศไทยมีหมู่บา้ นทังM หมดประมาณ 76,000 หมู่บา้ น 7,600 ตําบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน. (อปท.)
ประมาณ 8,000 องค์กร4 เมื.อเป็ นเช่นนีMจึงควรใช้องค์การบริหารเหล่านีMเป็ นกลไกในการให้ความรู้เรื.องอาเซียนแก่
ประชาชน โดยเฉพาะท้องถิน. ทีอ. ยู่ห่างไกล
ประชาชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจศาสนาอื.น เช่น ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ซึง. เห็นได้จากการทีไ. ม่รู้
ว่าประเทศใดทีม. ปี ระชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที.สุด(อินโดนีเซีย) และประเทศใดที.ประชากรนับถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก (ฟิ ลปิ ปิ นส์) ซึง. น่าเป็ นห่วงเนื.องจากชาวอาเซียนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามมากกว่านับถือพุทธ
และคริสต์ ดังนันM พระสงฆ์และวัด ตลอดจนศาสนสถานต่างๆในชุมชนควรมีการเรียนรู้ แลกเปลีย. นความคิดความเชื.อ
ผ่านเทศกาลและงานประเพณี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถทําได้เนื.องจากแต่ละศาสนสถานตังM อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน มีการพบปะพูดคุยเกี.ยวกับการแก้ไขปั ญหาที.เกิดขึนM ในชุมชนระหว่างพระสงฆ์ โต๊ะครู และบาทหลวงเป็ น
ประจํา จึงควรใช้โอกาสนีMให้ชาวบ้านทําความเข้าใจกัน เรียนรูซ้ .งึ กันและกันผ่านความเชื.อแต่ละศาสนา เพื.อส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจเรื.องเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ดยี งิ. ขึนM
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื.อว่าตนเองต้องได้รบั การพัฒนาทักษะการสื.อสารภาษาอังกฤษ
เพิม. เติม เชื.อว่าตนเองสามารถแข่งขันด้านแรงงานกับคนจากชาติสมาชิกอาเซียนอื.นๆได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ความได้เปรียบในฐานะที.เป็ นเมืองมรดกโลกและเป็ นเมืองท่องเที.ยวทีส. ําคัญแห่งหนึ.งของไทย ภาครัฐควรส่งเสริมให้
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกภาคส่วนมีทกั ษะภาษาอังกฤษให้ดยี งิ. ขึนM โดยเฉพาะประชาชนทีม. อี าชีพบริการ
เช่ น อาชีพ ขับ รถโดยสาร อาชีพ รับ จ้า ง รวมทังM ควรมีป้ า ยบอกทางและคํ า อธิบ ายข้อ มู ล ในแหล่ ง ท่ อ งเที.ย วเป็ น
ภาษาอังกฤษด้วย
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