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Executive Summary : 

 โครงกำรกำรศึกษำผลกระทบทำงสังคมที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียน เป็นโครงกำร
ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มอบหมำยให้สถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำ
แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำและด ำเนินโครงกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผลกำรศึกษำผลกระทบของประชำคม
อำเซียนต่อสังคมไทย และข้อเสนอเชิงนโยบำย มีดังนี ้

1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
1.1 ประเด็นด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือในอำเซียนใน

ประเด็นประชำธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพ่ิมมำกขึ้น ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรค้ำมนุษย์ กำรกดขี่แรงงำนต่ำงด้ำว รัฐบำลควรมีมำตรกำรในกำรรองรับผลกระทบ 
อำทิ มีบทบำทในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียน ในด้ำนประชำธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
มำตรกำรทำงกฎหมำยด ำเนินกำรต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงเข้มงวด เป็นต้น 

1.2 ประเด็นความม่ันคงในรูปแบบใหม่ ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือในประเด็นควำม
มั่นคงในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ สังคมไทยจะต้องเผชิญกับปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
และควำมท้ำทำยข้ำมแดนเพ่ิมมำกขึ้น เช่น อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
โดยเสรีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมสงบสุขและควำมมั่นคงภำยในประเทศ รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น 
ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่กับประเทศในอำเซียน  ปรำบปรำม
อำชญำกรรมข้ำมชำติและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่ำงจริงจัง โดยจะต้องมีกำรประสำนกำรด ำเนินงำนเป็น
เครือข่ำยเชื่อมโยงกับประเทศสมำชิกอำเซียน เป็นต้น 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ท ำให้ตลำดเปิดกว้ำงมำกขึ้น 

สินค้ำของไทยจ ำหน่ำยได้มำกขึ้น เกิดกำรเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนจำกกำรขนส่งและเก็บรักษำวัตถุดิบและ
สินค้ำต่ำง ๆ ในประเทศไทย ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ สินค้ำเกษตรของไทยจะอยู่ในภำวะเสียเปรียบเพรำะ
ต้นทุนสูงกว่ำ สินค้ำไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้มำตรฐำนเพ่ือกำรแข่งขันพอที่จะแข่งขันกับประเทศสมำชิกอ่ืน ๆ  
รัฐบาลควรมีมาตรการ เช่น อ ำนวยควำมสะดวกและลดขั้นตอนของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ให้แก่ภำคธุรกิจ
ของไทยให้สำมำรถส่งสินค้ำออกไปขำยต่ำงประเทศได้สะดวกขึ้น 

2.2 การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไทยที่มีควำมได้เปรียบ จะมี
โอกำสส่งออกไปตลำดอำเซียนมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้เศรษฐกิจไทยพัฒนำดีขึ้น น ำไปสู่คุณภำพชีวิตของไทยดีขึ้น 
และปัญหำสังคมลดลง ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตสินค้ำที่ไทยเสียเปรียบและไม่พร้อมที่จะแข่งกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนอ่ืน ๆ อำจประสบปัญหำในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศถึงขั้นต้องปิดกิจกำร ซึ่งอำจ



ก่อให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำ อำทิ ปัญหำกำรว่ำงงำน ปัญหำอำชญำกรรม เป็นต้น รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น   
ส่งเสริมกำรส่งออกไปตลำดอำเซียน และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำของอำเซียน ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือภำคเอกชน โดยเฉพำะวิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมสำมำรถในกำรส่งออกไปยัง
ตลำดอำเซียน เป็นต้น 
 2.3 การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ธุรกิจบริกำรของไทยที่มีควำม
ได้เปรียบและพร้อม มีโอกำสขยำยธุรกิจไปในประเทศอำเซียนมำกขึ้น ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ธุรกิจภำค
บริกำรที่ไม่พร้อมและเสียเปรียบอำจประสบปัญหำถึงขั้นต้องปิดกิจกำร ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำ 
อำทิ ปัญหำกำรว่ำงงำน ปัญหำอำชญำกรรม เป็นต้น รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมธุรกิจภำคบริกำรของ
ไทยที่ได้เปรียบไปยังตลำดอำเซียนมำกขึ้น ก ำหนดมำตรกำรรองรับต่อผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจภำคบริกำร 
เป็นต้น 
 2.4 การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ธุรกิจไทยมีโอกำสมำกขึ้นในกำร
ย้ำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนไปยังประเทศอำเซียน ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ กำรลงทุนจำกประเทศสมำชิก
อำเซียนอ่ืนเข้ำมำในไทยมำกขึ้น อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมมำ อำทิ ปัญหำแรงงำนข้ำมชำติ 
ปัญหำสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมกำรลงทุนจำกประเทศอำเซียน และส่งเสริม
ภำคเอกชนไทยให้ไปลงทุนในประเทศอำเซียนมำกยิ่งข้ึน 

2.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือเสรี ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ แรงงำนมีฝีมือไทยจะมีโอกำส
ท ำงำนในประเทศสมำชิกอำเซียนมำกขึ้น ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ปัญหำแรงงำนไร้ฝีมือผิดกฎหมำยเพ่ิมมำก
ขึ้นในประเทศไทย รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมีฝีมือให้มีโอกำสท ำงำนใน
ประเทศสมำชิกอำเซียนเพิ่มมำกขึ้น และส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงำนในกำรแข่งขันมำกขึ้น เป็นต้น 

2.6 ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ประเทศไทยยังมีควำมต้องกำรแรงงำนไร้ฝีมือ
จำกประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเฉพำะในสำขำที่ขำดแคลนแรงงำนไทย ดังนั้น แรงงำนไร้ฝีมือจำกประเทศเพ่ือน
บ้ำนก็จะมำช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทยได้ ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ กำรเพ่ิมขึ้นของแรงงำน
ต่ำงด้ำวจะส่งผลกระทบทำงสังคม อำทิ ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำผู้หญิงและเด็กที่เสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อ
ของกำรค้ำมนุษย์ และใช้แรงงำนเด็ก ประเทศไทยต้องรับภำระในกำรให้สวัสดิกำรแก่แรงงำนเหล่ำนี้มำกขึ้น 
รัฐบำลควรมีมำตรกำร อำทิ ส่งเสริมแรงงำนไร้ฝีมือจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนให้ท ำงำนอย่ำงถูกกฎหมำย.ก ำหนด
มำตรกำรบริหำรจัดกำรกับปัญหำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไร้ฝีมือที่ท ำงำนผิดกฎหมำยในไทย ที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกับประเทศอำเซียนอื่น ๆ เป็นต้น 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 3.1 การพัฒนามนุษย์ ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ
สมำชิกอำเซียนเพ่ิมมำกขึ้น ประชำชนได้มีโอกำสในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียนมำกขึ้น 
สถำนศึกษำมีกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษของไทยยังมีข้อจ ำกัดหำกเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ และหำกมีกำร
เคลื่อนย้ำยของแรงงำนอำจจะน ำไปสู่ภำระในกำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุตรหลำนของแรงงำมข้ำมชำติ รัฐบำล
ควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมควำมร่วมมือในด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเพ่ิมมำกขึ้น คิด
ค่ำใช้จ่ำยตำมต้นทุนกำรศึกษำท่ีจัดบริกำรให้แก่บุตรหลำนของชำวต่ำงชำติ เป็นต้น 
 3.2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ภำครัฐจะให้ควำมส ำคัญกับ
สวัสดิกำรของสังคมมำกขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบควำมร่วมมือของประชำคมอำเซียน ผลกระทบในเชิงลบ 
ได้แก่ กำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียนอำจส่งผลให้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ิมมำกขึ้น ได้แก่ ปัญหำควำม
ยำกจน ควำมปลอดภัยทำงสังคมและควำมคุ้มกันจำกผลกระทบด้ำนลบ ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำน



อำหำร กำรเข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพ กำรควบคุมโรคติดต่อ ปัญหำยำเสพติด และปัญหำภัยพิบัติ ซึ่งจะท ำให้
ประเทศไทยมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสวัสดิกำรสังคมเพ่ิมขึ้น รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม
มำกขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบควำมร่วมมือของประชำคมอำเซียน มีระบบคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับแรงงำน
นอกระบบ 
 3.3 ความยุติธรรมและสิทธิทางสังคม ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิกำรส ำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร จะเพ่ิมข้ึน ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ปัญหำ
ในกำรละเมิดสิทธิและสวัสดิกำรกลุ่มคนเหล่ำนี้ก็อำจจะเพ่ิมขึ้น และกลุ่มผู้ด้อยโอกำสยังเข้ำไม่ถึงบริกำรของ
ภำครัฐ และขำดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รัฐบำลควรมี
มำตรกำร เช่น ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกำสระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน ให้
ควำมรู้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ให้เข้ำใจถึงสิทธิต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อสำธำรณะ 
 3.4 ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือในกำรจัดกำร
ปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งจะท ำให้กำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอำจเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบให้
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติเพ่ิมมำกขึ้น รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนเพิ่มมำกข้ึน 
 3.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรมระหว่ำงไทย
กับประเทศสมำชิกอำเซียนเพิ่มมำกขึ้น และมีควำมพยำยำมในกำรแสวงหำและสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนเพ่ิมมำก
ขึ้น ผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ เกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนว่ำ จะท ำให้ประเพณีของ
ไทยถูกกลืนโดยประเพณีใหม่ และค่ำนิยมใหม่อำจจะน ำมำซึ่งกำรเกิดพฤติกรรมที่มีควำมขัดแย้งกับควำมเชื่อ
ค่ำนิยมเดิมของประเทศ อำจจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งของคนในสังคมที่มีควำมแตกต่ำง ซึ่งในควำมเป็นจริงกำร
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของชำติไทย ดังนั้นควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำวอำจ
น ำไปสู่กระแสกำรต่อต้ำนควำมพยำยำมในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ร่วมกัน รัฐบำลควรมีมำตรกำร เช่น ส่งเสริมกำร
แสวงหำและสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนเพิม่มำกข้ึน ส่งเสริมให้ภำคประชำสังคมและภำคประชำชนเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน และกำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน 
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Executive Summary : 

Ministry of Social Development and Human Security, by assigning the Thammasat 
University Research and Consultancy Institute as the project consultant, has implemented a 
research project entitled “Social Impacts Resulting from the Integration of the ASEAN 
Community”. The objectives of this research project are to analyze social impacts for 
Thailand and to identify recommendations to increase its preparedness to enter the ASEAN 
Community in 2015. The findings of the research and recommendations are summarized as 
follows: 

1. ASEAN Political-Security Community  
1.1 Democracy and Human Rights 
The positive impacts include: increased cooperation in terms of democracy and human rights 

in ASEAN. The negative impacts are: increased violations of human rights especially human trafficking 
and oppression of migrant workers. The government should, therefore, develop proper 
measures to handle the impacts: inter alia; closer cooperation with the other ASEAN member 
countries in regard to democracy and human rights, and to impose strict legal measures in 
prosecuting human rights violators. 
          1.2 New forms of security threats 

The positive impacts include increased security cooperation in ASEAN while the negative 
impacts are new forms of security threats and cross border challenges such as transnational 
crimes and human trafficking, and potential threats to Thailand’s peacefulness and national 
security due to free flow of labour. The government should therefore promote closer 
cooperation with the ASEAN countries to deal with new forms of security threats, as well as 
to suppress transnational crimes and influential persons who have the potential to become 
dangerous. 

 
         2. ASEAN Economic Community 
         2.1 Single market and production base 

The positive impact: a bigger market and more opportunities for Thai products in ASEAN 
markets resulting in increased productivity and reduced costs of transportation and maintenance of raw 
materials and products in Thailand. The negative impact: Thai agricultural products will be 
disadvantaged due to higher production costs and lack of accreditation by internationally 



recognized standards to compete in the ASEAN markets. As a result, the government should 
provide facilitation and reduce unnecessary rules and regulations for Thai business sector in 
order to promote increased volume of export goods and services to the ASEAN markets. 
          2.2 Free flow of goods 

The Positive impact: Thai businesses with a competitive advantage will have an increased 
opportunity for exporting goods and services to the ASEAN markets, which in turn will help to boost the 
domestic economy, improve quality of life of Thai people, and reduce social problems. For negative 
impact: Thai businesses without a competitive advantage, on the other hand, will face fierce 
competition and may be forced to close down their businesses. Should this happen, 
increased social problems, unemployment and crimes are the expected negative outcomes. 
The government should put in place the following measures: promotion of export of Thai 
products to ASEAN markets, support of Thailand to become a centre for trade and 
commerce in ASEAN, promotion and support for the private sector, especially small and 
medium enterprises, to increase potentials and competiveness in the ASEAN markets. 
          2.3 Free flow of services 
 The positive impact: Thai service businesses that have a competitive advantage and 
preparedness will have an increased opportunity to expand to the other ASEAN countries. The 
negative impact: those service businesses without readiness and competitive advantage will 
face undesirable consequences including closing down of businesses, which in turn will 
result in surging social problems such as unemployment and crimes. The government should 
impose appropriate measures to minimize the negative impacts by promoting Thai service 
businesses that have a competitive advantage to invest more in the other ASEAN countries.   
 
          2.4 Free flow of investment 
         The positive impact includes an increased opportunity for Thai businesses to freely move 
manufacturing base and investment within ASEAN whereas the negative impacts are: increased 
social problems due to more influx of investment from ASEAN member counties such as 
illegal migrant workers, and environmental problems. The government should employ a 
measure to promote investment from another ASEAN country to invest in Thailand and vice 
versa.  
          2.5 Free flow of skilled labour: 

The positive impact is that Thai skilled labour will have an increased opportunity to 
find work in the other ASEAN countries while the negative impact is that Thailand may face 
shortages of technicians or skilled workers in some professions due to “brain drain” to a 
more developed country in ASEAN. The government should develop measures to attract 
workers with high potentials from another ASEAN country to work in Thailand, and to focus 
more on advanced and specialized industries, especially in the field of Information and 
communication technology (ICT) and research and development (R&D), in order to increase 
its competitive advantage. 



          2.6 Problem of unskilled labour 
 The positive impact: Thailand still needs unskilled labour from the neighboring countries 
to work in primary industries and manufacturing sector. The negative impact: increase in 
number of migrant workers may lead to social problems such as crimes, human trafficking 
and child labour, and become burdens for Thailand on provisions of social welfare services. 
The government should provide facilitations for the unskilled labour from the neighboring 
countries to have work permissions in Thailand legally, and to impose measures that comply 
with ASEAN obligations to deal with illegal migrant workers in Thailand. 
 
 3. ASEAN Socio-Cultural Community 
           3.1 Human Development 
 The positive impacts are: increased educational cooperation between the ASEAN countries, 
more opportunities for the peoples to learn about the neighboring countries, adaptation by educational 
institutions to enter ASEAN Community. The negative impacts are: lack of competitive advantage 
due to the lack of proficiency in the English language for Thai people relative to the peoples 
of Singapore, the Philippines and Malaysia, and more financial burdens to provide education 
for children born to migrant workers. The government should promote closer educational 
cooperation with the other  ASEAN countries and allocate budget that reflects the actual 
educational expenditure incurred from providing educational services for children of migrant 
workers. 
           3.2 Social welfare and protection 
 The positive impact includes increased priority by the government in regard to social welfare 
and protection for women, children, the elderly and persons with disabilities in order to 
comply with the ASEAN cooperation framework. The negative impacts: increased social 
problems such as poverty, crimes, access to healthcare, communicable diseases, drugs and 
disasters. These problems will become increased financial burdens for Thailand to provide 
social welfare. The government should employ measures to provide social welfare benefits 
for the migrant workers in order to comply with the ASEAN obligations and protect their 
welfare. 
           3.3 Social Justice and rights                  
 The positive impact: more cooperation in providing the social protection for women, children 
and the elderly. The negative impacts: increased human rights violations, lack of access to 
public welfare services by the vulnerable groups, and lack of opportunity to have access to 
capacity building programs in regard to ASEAN community. The government should employ 
appropriate measures such as promotion of cooperation to protect the rights of the 
vulnerable groups in ASEAN, as well as to launch public campaigns through mass media in 
order to promote rights sensitization. 
 
 



           3.4 Ensuring environmental sustainability. 
  Positive impacts: increased cooperation in regard to environmental management between the 
ASEAN countries, which in turn will help to improve Thailand’s environmental problems. Negative 
impacts: increased environmental problems with potentially increased occurrences of natural 
disasters are projected. The government should employ proper measures such as promotion 
of increased cooperation to manage the environmental problems in ASEAN. 
          3.5 Building ASEAN Identity                          
 Positive impacts include increased cultural cooperation between Thailand and the ASEAN 
member countries and more attempts to find and build ASEAN identity. Negative impacts are: 
misunderstanding that by building ASEAN identity, Thai culture will be replaced and new 
values may cause alienated behaviors that are in contrast with the original Thai values.       
In reality, building ASEAN identity will not affect Thai identity and such misunderstanding 
might trigger movements to reject any attempt to build ASEAN identity. The government 
should employ a measure to improve cultural values in ASEAN and an understanding and 
appreciation to ASEAN countries' culture values. 

 
 
 

 
 


