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บทความวิชาการ 
  

ประชากรอาเซียน   
Human  of  Asian 

 
                                                                                                               ปรัชญา ศิลปะ1 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการ ประชากรอาเซียน 
Human of Asean มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ
ความรู้ ข้อเท็จจริง ของทิศทางประชาการ 
ระบบเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ของ
ประชากรอาเซียน ซึ่งเราทุกคนไม่สามารถ
หนีพ้นถึงการเปลี่ยนผ่านที่ก าลังจะเกิดขึ้น ใน
ปี ๒๕๕๘ หรือ ปีหน้า ๑๐ ประเทศอาเซียน 
คือ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา และ
ประเทศใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร อย่าง มาเลเซีย 
สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  จะ
รวมเศรษฐกิจ เป็นหนึ่ ง เดี ยวภายใต้ชื่ อ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คล้ายกันกับ
ประเทศที่มีการรวมตัวกันเป็นมหาอ านาจ
เศรษฐกิจของโลก ทิศทางประชากรอาเซียน
จะเห็นได้ว่า ทิศทางพลเมืองในอาเซียน ที่จะ
เป็นสังคมวัยท างานได้แก่ อินโดนีเซีย และ 
ฟิลิปปินส์ ในอนาคตประชากรของประเทศ
เหล่านี้จะกลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่ส าคัญ
กับประเทศสังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มขาด
แคลนแรงงานอย่ าง  ประเทศไทย และ 
สิงคโปร์  รูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
ประโยชน์ต่อการค้าเสรีระหว่างประเทศ

อาเซียนในอนาคต ยิ่งมีความรู้โอกาสใน
ความส าเร็จยิ่งมีมาก ในทางกลับกันหากผู้
จ าหน่ายไม่รู้ตลาดที่ก าลังจะขายสินค้า ก็
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะขาดทุน  ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางภาษา เชื่อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม  ความแตกต่ า งกันก็ อ าจจะ
กลายเป็นอุปสรรค์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด หาก
พลเมืองอาเซียนต่างรู้ในความเหมือนและ
แตกต่าง เข้าใจและยอมรับ จะเหมือนกันหรือ
ต่างก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรค์  
 
บทน า 

การรวมตัวของประ เทศใน เขต
อาเซียนก าลังจะเริ่มต้นขึ้น ในปี 2558 นี้ 
ระบบเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม ของ
ประชากรอาเซียนจะถูกหล่อหลอมรวมกัน
เป็นหนึ่งเดียว การเงินจะสะพัดการจ้างงานใน
หลายประเภทจะหลั่งไหลไปทั่วภูมิภาค ยังมี
ประชากรอีกมากมายที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
และถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของ
ประชากร การด ารงชีวิต และการเป็นอยู่ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ดิน น้ า อากาศ จะถูก
น ามาใช้อย่างไม่มีขีดจ ากัด และ ไม่เคยเกิดขึ้น

1 อาจารย์คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา. 
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ที่ใดมาก่อน เราจึงต้องก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเข้าใจ และไตร่ตรองให้รอบด้าน 
ซึ่งบทความ Human of Asian เป็นการ
วิ เ คราะห์ ความ เปลี่ ยนแปลง  ทางด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ การบริโภค ความเชื่อ ทาง
ศาสนา และ เศรษฐกิจ ที่มีประชากรมากกว่า 
680 ล้านคน ใน 10 ประเทศจะเปลี่ยนแปลง
ไป การใช้ชีวิตประจ าวัน การค้า การลงทุน 
การศึกษา การเปลี่ยนแปลง จะเป็นไปในทุกๆ
ด้าน บางอย่างอาจเกิดขึ้นทันที แต่บางอย่าง
จะด าเนินไปอย่างช้า ๆ ใช้เวลาร่วมนับ 10  ปี 
แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่มันจะเกิดขึ้น 
แน่นอน เราทุกคนไม่สามารถหนีพ้นถึงการ
เปลี่ยนผ่านที่ก าลังจะเกิดขึ้น ในปี 2558 หรือ 
ปีหน้า 10 ประเทศอาเซียน คือ ไทย ลาว พม่า 
เวียดนาม กัมพูชา และประเทศใกล้แนวเส้น
ศูนย์สูตร อย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จะรวมเศรษฐกิจเป็น
หนึ่ง เดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คล้ายกันกับประเทศที่มีการรวมตัว
กันเป็นมหาอ านาจเศรษฐกิจของโลก ซึ่ง
บทความ  Human of Asian เป็นการน าข้อมูล
ต่าง ๆ มารวบรวมและท าการการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการ แต่ต้องอย่า
ลืมว่า การคาดการณ์ในเหตุการณ์ในอนาคตมี
ปัจจัยมากมายหลายอย่างที่ให้การคาดการณ์
นั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ได้  
 
ทิศทางประชากร  
 ในปี  2 5 5 6  พล เมื อ งอ า เซี ยนมี
มากกว่า 629 ล้านคน เฉพาะปี 2555 ปีเดียว
ประชากรภายในอาเซียนมีจ านวนประชากร

เพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 83 ล้านคน ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ทุก 1 นาทีจะมีเด็กทารกเกิดขึ้น 4 
คน ซึ่ งสู งที่ สุ ดใน  อา เซี ยน  แต่ส าหรับ
ประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม กลับ
ตรงกันข้าม ซึ่งก าลังเผชิญปัญหาพลเมืองเกิด
น้อยลง และมีจ านวนปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มมาก
ขึ้น คนในประเทศมีอายุไขยืนยาวขึ้น  ซึ่งหาก
เปรียบอาเซียนเป็นบ้านหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้
จะมี คนตั้งแต่วัยเด็ก หนุ่มสาว และผู้สูงอายุ 
ประเทศฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาเป็นประเทศ
ท่ีเป็นเจ้าของสถิติประชากรคนที่ 7 พันล้าน
ของโลก  ซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ มีการจัด
สวัสดิการของรัฐบาล โรงพยาบาล DR. 
JOSE FABILAM MEMORIAL เป็น
โรงพยาบาลเชี่ยวชาญทางด้านเฉพาะทางด้าน
แม่และเด็ก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ และ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งได้รับ
การขนานนามว่าเป็นโรงงานผลิตเด็ก จาก
สถิติทุก 1 นาทีจะมีเด็กทารกเกิดขึ้น 4 คน ซึ่ง
สูงที่สุดในอาเซียน จ านวนที่ประชากรที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศฟิลิปปินส์ 
เป็นประเทศสังคมเด็กเกิดใหม่ ซึ่งไม่ได้
หมายถึงรัฐบาลจะต้องเตรียม โรงเรียนไว้
ส าหรับรับรองประกากรวัยเด็กเมื่อเติบโตขึ้น
ด้วย ซึ่งใน 10 ประเทศอาเซียนมีประชากร
รวมกันรวม 630 ล้านคน ประเทศที่มีจ านวน
ป ร ะ ช า ก ร สู ง ที่ สุ ด เ ป็ น อั น ดั บ  1  คื อ 
อินโดนีเซีย รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ ซึ่งมี
ประชากรน้อยกว่าอินโดนีเซียเกือบครึ่งหนึ่ง 
แต่มีอัตราการเกิดของประชากรสูงที่สุดใน
อาเซียน เหตุผลเพราะจ านวนประชากรกว่า
ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศนับถือ
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ศาสนาคริสต์ นิกายคาโทริก ซึ่งมีความเชื่อว่า 
การคุมก า เนิดผิดต่อศีลธรรมและขัดต่อ
ศาสนา การมีลูกมากท าให้ประเทศฟิลิปปินส์
ยากจน แม้ปัจจุบันมีกฎหมายในการบังคับใช้
การคุมก าเนิด แต่ก็ยังได้รับการต่อต้านจาก
กลุ่มผู้เคร่งศาสนา จ านวนประชากรประเทศ
ฟิลิปปินส์จึงมีอัตราพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในระยะเวลา 12 ปี ประเทศฟิลิปปินส์มี
จ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่า 22 ล้านคน 
ซึ่งจ านวนประชากรทั้งประเทศมีกว่า 105.2 
ล้านคน  
 ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ก าลัง
ประสบปัญหาการเกิดของประชากรมีจ านวน
มาก แต่อีก  3  ประเทศในอาเซียนก าลั ง
ประสบปัญหา ประชากรเกิดใหม่น้อย ถึง
น้อยมาก และ ประชากรเดิมอายุไขยืนยาวขึ้น 
นั่นคือ 1 ประเทศไทยมีจ านวนเด็กเกิดใหม่
น้ อยลง  แต่ คนแก่มี อ ายุ ยืนยาวมากขึ้ น 
ประเทศสิงคโปร์มีการแต่งงานช้า และคนแก่
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และประเทศเวียดนาม 
ประชากรชายและหญิงไม่สมดุลกัน ท าให้
เกิดการหาคู่ครองยาก ท าให้เกิดปัญหาใน
อนาคตเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
 ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น า ม  มี จ า น ว น
ประชากร 92 ล้านคน แต่ชาวเวียดนามกลับ
หาคู่ยาก และท าให้ประเทศเวียดนามเต็มไป
ด้วยประเทศผู้สูงอายุซึ่งในประเทศเวียดนาม 
ประชากรหญิงจะโอกาสเลือกคู่ ครองได้
มากกว่าฝ่ายชาย สาเหตุจากการไม่สมดุล
ทางด้านประชากรเพศชายและเพศหญิง 
สัดส่วนการเกิดของประชากรเพศชาย 112.3 
คนต่อประชากรเพศหญิง 100 คน ทั้งนี้มาจาก

ค่านิยมที่เชื่อกันว่า การมีลูกชายดีกว่ามีลุก
สาว จึงมีความพยายามที่หลากหลายในการที่
จะมีลูกผู้ชาย ประเทศเวียดนามจึงกลายเป็น
ประเทศที่เป็นสังคมขาดผู้หญิง และ ผู้ชายหา
คู่ยากขึ้น ซึ่งในอีก 10 ปี ข้างหน้าประชากร
ชายชาวเวียดนามราว 2 ถึง 4 ล้านคน อาจจะ
ไม่มีคู่แต่งงาน และ ประเทศเวียดนามจะเข้าสู่
ประเทศสังคมผู้สูงอายุ 
 ประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ก าลัง
เผชิญวิกฤตประชากร มีอัตราการเกิดเด็กน้อย
มากใน 10 ปี ที่ผ่านมาชาวสิงคโปร์หมกมุ่น
เกี่ยวกับการท างานจนไม่มีเวลาและทักษะใน
การหาคู่ครอง ท าให้แต่งงานช้าและคู่แต่งงาน
ลดลงมาก และเป็นที่มาของอาชีพหาคู่ ซึ่ง
เป็นอาชีพที่แสนแปลกในหมู่พลเมืองใน
อาเซียน แต่มีความจ าเป็นอย่างมากของผู้ชาย
ในประเทศสิงคโปร์  ปัญหาประชากรเกิด
น้อยเป็นปัญหาที่รัฐบาลสิงคโปร์ก าลังเร่งการ
แก้ไข โดยคู่แต่งงานชาวสิงคโปร์ที่มีลูกจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจ านวน 1 แสน
บาท ส าหรับการมีลูก 2 คนแรก และ 1 แสน 
5 หมื่นบาท ส าหรับลูกคนที่ 3 และ 4 และให้
สิทธิ์การท างานที่ฝ่ายหญิงสามารถลาคลอด
ได้โดยรับเงินเดือนเต็มเป็นเวลาถึง 4 เดือน 
 ประ เทศไทยก าลั ง เผชิญปัญหา
เดียวกันกับประเทศสิงคโปร์ใน 10 ประเทศ
อาเซียน ประเทศไทย มีจ านวนประชากรวัย
เด็กน้อยที่สุด ขณะเดียวกันสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุ  กลับสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ประเทศไทย มีจ านวนประชากรสูงอายุสูง
ท่ีสุดในอาเซียน ท าให้ภายในปี 2560 ประเทศ
ไทยจะเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
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ซึ่งมีสัดส่วนคนไทย 20 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุ
มากกว่า 60 ปี แซงหน้าประเทศสิงคโปร์  
 จากทิศทางพลเมืองอาเซียนจะเห็น
ได้ว่า ทิศทางพลเมืองในอาเซียน ที่จะเป็น
สังคมวัยท างานได้แก่  อินโดนี เซีย  และ
ฟิลิปปินส์ในอนาคตประชากรของประเทศ
เหล่านี้จะกลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่ส าคัญ
กับประเทศสังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มขาด
แคลนแรงงานอย่างประเทศไทยและสิงคโปร์   
 
อาเซียนเสมือนเหรียญเดียวกัน แต่คนละด้าน  
 หัวใจส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือการรวม 10 ประเทศภูมิภาค
อาเซียนคือ ที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ เป็น
ตลาดหนึ่งเดียว ฐานการผลิตหนึ่งเดียว ให้เกิด
การหลั่งไหลของสินค้า และบริการ การ
ลงทุนและทักษะฝีมือแรงงาน ระหว่ าง
ประชากรกว่า 680 ล้านคน ในภูมิภาคอาเซียน 
วิกฤตเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดขึ้นกับประเทศ
อเมริกา สหภาพยุโรปในเวลานี้ เป็นสัญญาณ
ให้นักเศรษฐศาสตร์ และนักธุรกิจทั่วโลกเริ่ม
หันมองอาเซียน หาก 10 ประเทศรวมตัวกัน
เหนียวแน่น อาเซียนจะกลายเป็นภูมิภาคที่
เข้มแข็ง เป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจโลก เป็น
ความหวังแห่งใหม่ของเศรษฐกิจโลก แต่การ
บอกว่ า  10  ประ เทศใหม่อา เซี ยน  เป็น
ประชาคมที่มีพื้นที่ กว่ า  4 .4  ล้ านตาราง
กิโลเมตร อาจท าให้เข้าใจผิดว่าอาเซียนจะ
กลายเป็นตลาดที่กว้างขึ้น ผู้บริโภคมากขึ้น 
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ดังนั้นขยายหรือผลิตสินค้า
เดิมเพิ่มขึ้นเลยแล้วกัน  การคิดว่าอาเซียนเรา
เหมือนกันเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผิดพลาด

มากที่สุด ซ่ึงอาจจะเหมือนกันในภาพรวม แต่
ในรายละเอียดแตกต่างกันมาก จนต้องย้ า
เสมอว่าอาเซียนเสมือนเหรียญเดียวกัน แต่คน
ละด้าน ซึ่งมาจากเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 
สภาพทางภูมิ ศ าสตร์  และภูมิหลั งทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน หากเราจะรวมกันเป็น
หนึ่ง พื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ จะเป็น
ปัจจัยส าคัญท าให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่น้อยไป
ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ที่ เ ป็ น
วัตถุประสงค์หลักของเศรษฐกิจอาเซียน  
 อาหารการบริโภค ซึ่งประชากรใน
อาเซียนมีการกินข้าวที่เหมือนกัน 10 ประเทศ
อาเซียนอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร จะมีปริมาณ
ฝนตกชุกตลอดทั้งปี ท าให้ภูมิภาคนี้มีป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรจากป่า
นานาชนิด ที่ราบลุ่มของแม่น้ าส าคัญหลาย
สาย คือ แม่น้ าอิรวดี เจ้าพระยา แม่น้ าโขง 
และแม่น้ าแดง ได้พัดพาเอาดินตะกอนทับถม
กันเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สมบูรณ์ของโลก
จนถึงปัจจุบัน และเป็นรูปธรรมที่เหมือนกัน
อย่างหนึ่ง คนไทยนับถือข้าวเป็นพืชพันธ์อัน
ศักดิ์สิทธิ์  เช่นเดียวกันกับชาวนาบนเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่นับถือศาสนา
ฮินดู มีการนับถือบูชาข้าวด้วยเช่นกัน ทั้ง ๆ ที่ 
คนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู ประเทศที่
ก าเนิดศาสนากับไม่มีการบูชานับถือข้าว ผู้คน
ในประเทศอาเซียนกินข้าวเป็นอาหารหลัก มี
คติความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้มา
จากข้าวหลายอย่าง ข้าวเหนียวเป็นอาหาร
หลักของประชาชนประเทศลาว รวมทั้งคน
ไทยภาคอีสาน และภาคเหนือ ขณะที่อีกหลาย
ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ติดต่อค้าขายกับ
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ประเทศอิน เดียในยุคโบราณ เช่น  ไทย 
กัมพูชา พม่า จะบริโภคข้าวเจ้าเป็นหลัก ไม่
เว้นแม้กระทั่งประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น 
มา เล เซี ย  สิ งคโปร์  บู รไน  อินโดนี เซี ย 
ฟิลิปปินส์   
 ความเชื่อและศาสนา  อาเซียนหรือ
เ อ เ ชี ย ตะ วั นออก เฉี ย ง ใ ต้  อ ยู่ กึ่ ง กล า ง
มหาสมุทรส าคัญ ได้แก่ มหาสมุทรอินเดีย 
และมหาสมุทรแปซิฟิก เชื่อกันว่าเป็นดินแดน
ที่ปรากฏอยู่ในบันทึกดินแดนนักโบราณ ระบุ
ว่า เป็นดินแดนที่ไกลโพ้น หากเดินทางไปถึง
จะร่ ารวยกว่ าใคร  และมีชื่ อ เ รี ยกกันว่ า 
แผ่นดินทอง แต่ละบ้านเมืองในอาเซียนจะ
ยอมรับและนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน
ออกไป บางบ้านเมือง เช่น ประเทศไทย นับ
ถือศาสนาพุทธ เป็นหลัก บางเมืองเลือกให้
ศาสนาฮินดู หรือพุทธมหายาน ส าคัญกว่า
ศาสนาอื่น แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ พวก
ชนชั้นผู้น าเลือกคติที่ เสริมอ านาจให้เป็น
บุคคลฐานะพิเศษกว่าเดิม คือ กษัตริย์ เป็น
องค์อวตารจากเทพเจ้า ตามคติเทวราชาของ
ฮินดู และสิงโตไม่ใช่สัตว์ประจ าภูมิภาคนี้ แต่
ชาวอาเซียนผูกพันกับสัตว์ในจินตนาการ ที่
เรียกว่า สิงห์ ในแง่มุมและความเป็นมา ท่ี
แตกต่างกัน ในศิลปะของไทยและกัมพูชา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มีรูปสิงห์  ประดับ
ประดา อันมีที่มาจากชาวชมพูทวีป ส่วนชาว
ลาวมีมอง เป็นสัตว์ ในจินตนาการซึ่ งมี
ส่ วนผสมของสิ งห์  หรื อแม้ กระทั้ ง แต่
สิงคโปร์หรือสิงหปุระ นครแห่งสิงห์ ที่มี
ความเป็นมาอันยาวนาน ก็สะท้อนในเรื่อง
การความผูกพันและความเชื่อ เรื่องสิงห์

ด้วยกัน อีกด้าน ประชากรทางด้านแหลม
มลายู ส่วนใหญ่แต่เดิมนับถือศาสนาพุทธ แต่
ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางการค้าของ
โลก ต้องติดต่อกับพ่อค้าชาวมุสลิมอาหรับ 
ได้เปลี่ยนให้ผู้คนเหล่านี้มานับถือศาสนา
อิสลาม ศาสนาอิสลามเติบโต และรุ่งเรือง
มายังมะละกา กันตัง ปาหัง และ ปัตตานี ทุก
วันนี้จ านวนประชากรชาวอาเซียนกว่า 600 
ล้านคน ในภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย 
บูรไน และอินโดนีเซีย มากกว่า 227 ล้านคน 
หรือเกือบครึ่งของประชากรอาเซียน นับถือ
ศาสนาอิสลาม เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้
เห็นว่า ประเทศอาเซียนถึงจะมีประวัติศาสตร์
ร่วมกัน แต่ประชากรสามารถเลือกรูปแบบที่
สอดคล้องในการด า เนินชีวิตของสังคม
ท้องถิ่ นตั ว เอง  ซึ่ ง เป็นผลให้ เ กิ ดความ
หลากหลายในปัจจุบัน  
 เศรษฐกิจ ใน 10  ประเทศอาเซียนเรา
ทั้งมีความเหมือนและมีความแตกต่าง ดังนั้น
หากมองในแง่ของรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ 
การศึกษาทางด้านความเหมือนและความต่าง
จึง เป็นประโยชน์ต่อการค้า เสรีระหว่ าง
ประเทศอาเซียนในอนาคต ยิ่งมีความรู้โอกาส
ในความส าเร็จยิ่งมีมาก ในทางกลับกันหากผู้
จ าหน่ายไม่รู้ตลาดที่ก าลังจะขายสินค้าก็
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะขาดทุน เช่น ผู้หญิง
ในประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก แต่จริง ๆ แล้วมี
ความแตกต่างกัน สินค้าประเภทชุดชั้นใน
สตรีแบบเต็มตัว เรียบง่าย ก็เป็นที่ถูกใจของ
ผู้หญิงประเทศพม่า แต่ส าหรับผู้หญิงประเทศ
เวียดนาม กลับชอบชุดชั้นในสตรีที่ เสริม
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ฟองน้ ามากเป็นพิเศษ ให้หน้าอกดูอวบอิ่ม นี่
คือข้อมูลที่นักธุรกิจไทยค้นพบ และน าไปสู่
การเปิดตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศ
เวียดนาม และประเทศพม่า เป้าหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การพัฒนาให้
อาเซียนร่วมเป็นตลาดโลก สินค้าที่ผลิตได้
ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไม่มีอุปสรรค์ 
ซึ่งในความเป็นจริง การรู้จักกลุ่มลูกค้าของ
กลุ่มธุรกิจตัวเองอาจยังไม่เพียงพอ ต้องเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อกฎหมายทาง
การค้าในแต่ละประเทศนั้นด้วย เช่น การจัด
โปรโมชั่นในการจ าหน่ายสินค้าในประเทศ
เวียดนาม จะต้องท า เรื่องขออนุญาตจัด
โปรโมชั่นกับรัฐบาลเสียก่อน เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการตลาด 
ของสินค้าและบริการ และส่งเสริมให้เกิด
ตลาดเสรี 
 ท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา 
เชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ทั้ง 10 ประเทศจะพากันร่วมมือไป
ยังประเทศเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และความมั่นคง ภายใต้ค าขวัญ 1
วิสัยทัศน์ 1 อัตลักษณ์ 1 ประชาคม ความ
เหมือนกันใน 10 ประเทศเป็นความตั้งใจและ
เป็นเป้าหมายร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ความ
แตกต่างกันก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรค์ แต่
เหนือสิ่งอื่นใด หากพลเมืองอาเซียนต่างรู้ใน
ความเหมือนและแตกต่าง เข้าใจและยอมรับ 
จะเหมือนกันหรือต่างก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอุป
สรรค ์
 
 

สรุป 
 ทิศทางพลเมืองของอาเซียน ทั้ง 10
ประเทศ มีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 
ประเทศมาเลเซีย มีความหลากหลายทางด้าน
ชาติพันธุ์  หรือ ประเทศฟิลิปปปินส์ เป็น
ประเทศสังคมเด็ก เพราะว่ามีจ านวนเด็กเกิด
ใหม่ในทุก ๆ 4  คน ภายในเวลา 1 นาที  
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศวัยสังคม
หนุ่มสาว เต็มไปด้วยแรงงานจ านวนมาก ท า
ให้ ประเทศอินโดนีเซียได้รับความสนใจจาก
นักลงทุ่นต่างชาติ เพราะว่ามีจ านวนแรงงาน
มากและสามารถพัฒนาได้ อีกกลุ่มหนึ่งคือ 
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ก าลังเข้าสู่ประเทศ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ  ถ้า
หากอีก  30  ปีข้างหน้า อาเซียนจะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็ก ซึ่งในอนาคตเด็กรุ่นใหม่จะต้อง
ท างานหนักขึ้น เพื่อจะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ แต่
ละประเทศในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ 
ไทย ก็มีนโยบายและทิศทางในการก้าวเข้าสู่
ประเทศสังคมผู้สูงอายุ สิงคโปร์ และไทย 
มุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภาพในการท างาน 
การขยายเวลาเกษียณอายุการท างาน เพราะมี
ความเชื่อว่า หากผู้สูงอายุได้ท างาน มีรายได้
เป็นของตัวเอง นอกจากจะสร้างความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ แล้วยังสร้างความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ ด้วยว่าผู้สูงอายุสามารถพึ่งพา
และดูแลตัว เองได้  ทิศทางของพลเมือง
อาเซียนจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากมี
การเตรียมการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น
อย่างดี มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้สูงอาย ุ
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 จากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีฐานการ
ผลิตเดียวกัน และมีตลาดเดียวกัน มีประชากร
รวมกันกว่า 680 ล้านคน ท าให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยหลายธุรกิจคิดว่ามีตลาดมาก
ขึ้น ก็จะมีการขยายก าลังผลิตมากขึ้น ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ผิดพลาดมากที่สุด เพราะในความ
เป็นจริง ตลาดอาเซียนแตกต่างกันมาก ซึ่ง
ม อ ง ใน ร ะ ดั บ ผิ ว เ ผิ น อ า เ ซี ย นมี ค ว า ม
เหมือนกัน และในความเหมือนกันนั้นเป็น
ข้อดีท าให้ทิศทางการพัฒนานั้นเหมือนกัน 
แต่ถ้ามีความเหมือนกันมากเกินไปก็อาจเกิด
ข้อเสียคือ เรามีการผลิตที่เหมือนกันสุดท้ายก็
ต้ องมาท าการแข่ งขันกัน เอง  ซึ่ ง ไม่ ใช่
วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันระหว่าง
ประเทศอาเซียน ซึ่งการรวมตัวของประเทศ
อาเซียน คือ การรวมตัวช่วยเหลือกัน และ
สร้างพลังในตลาดโลก และ อีกด้าน หากมอง

ว่า อาเซียนคือความแตกต่าง ซึ่งอาจเป็นอุป
สรรค์ในการพัฒนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่
ค่อยเป็นและค่อยไป หรืออย่างช้า แต่ในการ
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเป็นการ
พัฒนาอย่างระมัดระวัง ซึ่งมาจากบทเรียนใน
การเรียนรู้ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สหภาพ
ยุโรป มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับ 
อาเซียน เศรษฐกิจของยุโรปโตขึ้นเร็วมาก 
จนกระทั่ ง เกิดวิกฤตในปัจจุบัน ซึ่ งกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมีเป้าหมายว่า อาเซียนจะได้
เรียนรู้จากบทเรียนของสหภาพยุโรปนี้ และ
ไม่ซ้ ารอยเดิม ความแตกต่างมีผลบวก คือ 
ความแตกต่างประเทศอาเซียนใช้ศักยภาพ
ช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน น ามาสร้าง
ศักยภาพใหม่ ไม่ใช่เพียงของแต่ละประเทศ 
แต่เป็นการสร้างศักยภาพในภูมิภาคอาเซียน
ร่วมกัน 
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