การเตรียมความพรอม องคกรปกครองสวนทองถิ่น สูประชาคมอาเซียน
(AEC)
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคม
เดียวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จ
ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแขงขันรุนแรง เชน อัตราการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในชวงที่ผานมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่
ชะอํา หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน วา
ดวยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป
2558ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนอีกองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการรวมกัน
พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต จึงตองมีการเตรียมความ
พรอมและทําความเขาใจ ในการรับมือกับสถานการณทีกําลังเปลี่ยนแปลงภายในอาเซียน ทั้งดาน
การเมือง ความมั่นคงภายในประเทศและอาเซียน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการ
รวมตัวไปในทิศทางเดียวกันของอาเซียนกที่กําลังจะเกิดขึ้น
ศ.ดร. จีระ
หงสลดารมภ
เลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศ บรรยายพิเศษ ใหกับ กลุม อบต. อบจ. เทศบาล และบุคลากรของกรมการปกครองสวน
ทองถิ่น ในโครงการติดอาวุธทางการคาแก ผูบริหารกรมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง “องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอบรู AEC”
การเตรียมความพรอม 10 ประเด็นที่ตองรูจริง..เพื่อกาวไปกับอาเซียนเสรี (AEC)
1.ประเทศในอาเซียนมี 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา การรวมตัวอาเซียนเริ่มที่ประเทศไทย.. เปนผู
ริเริ่ม
2.จุดเริ่มตนของอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รมว.กต. อินโดนีเซีย (นายอาดัม มาลิก) มาเลเซีย (ตุน อับดุล ราซัก
บิน ฮุสเซน) ฟลิปปนส (นายนาซิโซ รามอส) สิงคโปร (นายเอส ราชารัตนัม) และไทย (พันเอก
ถนัด คอมันตร ลงนาม ใน ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ขอตกลงรวมมือกัน 3
สาขาใหญ 1.เศรษฐกิจ และการคา การลงทุน 2.สังคมและวัฒนธรรม 3.ความมั่นคงทางการเมือง
และสําคัญที่สุดจะเชื่อมโยงทั้ง 3 เรื่องเขาดวยกัน เรียกวา “ASEAN Connectivity” เชื่อมโยงเขา
หากัน
3. ในวันนี้อยากใหผูนําสนใจเรื่องเศรษฐกิจมากหนอยแตก็ไมละเลยเรื่องภูมิปญญา หรือ
วัฒนธรรมของเรา

3.1.เสรี แปลวา สินคาและบริการที่ตกลงกันแลว จะไมมีการกีดกัน ประเทศใดเกงก็สามารถไป
ขายสินคาหรือบริการในประเทศอื่น ๆ ในกลุมอาเซียนไดโดยไมมีภาษีศุลกากร
3.2.แตขณะเดียวกัน.. ถาประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเกงกวาประเทศไทย เขาก็เขามาแขงกับ
ประเทศเราได ถาทองถิ่นออนแอ.. ธุรกิจบางอยางก็จะหายไป
นอกจากนั้น.. ยังเปดเสรีเรื่องการลงทุน เชน ประเทศใดมีความสามารถในการระดมทุนการเงิน
มากกวาประเทศอื่น ก็เขาไปลงทุนในประเทศเหลานั้นได เชน ถาสิงคโปรมีทุนมากกวาก็สามารถ
นําเงินมาลงทุนในประเทศไทยได ยิ่งไปกวานั้นยังเปดโอกาสใหมีการเคลื่อนยายแรงงานขาม
ประเทศอาเซียนดวย เชน ถาคนไทยเกงก็สามารถไปทํางานในอาเซียนได และคนมาเลเซีย ก็
อาจจะมาทํางานแขงกับคนไทยได คนไทยก็อาจจะตกงานได หากไมพัฒนาทุนมนุษย
4. นอกจาก “อาเซียน” แลวควรจะเขาใน ..อาเซียน+6 มีอะไรบาง?
ซึ่งหมายความวา ประเทศสําคัญ ๆ ในโลกยังใหความสนใจที่จะทํางานกับประเทศใน
อาเซียน Brunei Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand MyanmarCamb
odia Laos Vietnam China Japan South Korea India Australia New Zealand สิ่งที่
สําคัญที่สุดในวันนี้ ก็คือ คนหาตัวเองใหไดตามแนวทางดังนี้
4.1.ตองคิด วิเคราะหวาอะไรเกิดขึ้น เตรียมพรอม และสําคัญที่สุดจะฉกฉวยโอกาส และหลีกเลี่ยง
การคุกคามอยางไร?
4.2.กอนที่จะมีอาเซียนเสรี ก็มีการเปดประเทศที่กําหนดโดยองคการการคาระหวางประเทศ
(WTO) หรือการเซ็นสัญญาเปดเขตการคาเสรีเฉพาะ (FTA) เชน ไทย – อินเดีย, ไทย – จีน
มาแลว ซึ่ง ในอดีตจุดออน ก็คือ รัฐบาลยังไมไดใหขอมูลที่สมบูรณ ทําใหประชาชนชาวไทย
โดยเฉพาะผูนําทองถิ่นบางกลุมได บางกลุมเสีย เชน ผูสงออกได แรงงานมีคุณภาพไดเพราะมี
ทักษะ และภาษาดีกวา มีรายไดเพิ่มขึ้น แตธุรกิจเล็ก เชน โชหวย ตองปดตัวไป.. วันนี้จึงเปนจุดที่
สําคัญที่ไดมาแบงปนความรูกัน
5. ผูนําทองถิ่นในวันนี้ ตองมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอม
5.1.สิ่งแรกก็คือ เขาใจ ศึกษาใหถองแท
5.2.โอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง อยูที่วาผูนําจะฉกฉวยอยางไร?
5.2.1.โอกาสแรก คือ เรื่องการขยายของตลาด เฉพาะอาเซียน อยางเดียวก็เพิ่มประชากร/
ผูบริโภคเพิ่มจาก 64 ลานคน เปน 500 ลานคน.. ถานับอาเซียน+6 ก็มีผูบริโภคเพิ่มขึ้นหลาย
พันลานคน

5.2.2.การปรับตัวที่สําคัญที่สุด ก็คือ เรื่องทัศนคติ คือ ประเทศไทยจะไมเหมือนเดิม จะเปน
ประเทศที่ตองอยูรวมกับประเทศอื่น ๆ อีก รวม 10 ประเทศ - ผูนําทองถิ่นไมใชแคผูนําของ
อําเภอหรือตําบล ในประเทศไทยอีกตอไป จะตองเปนผูนําในชุมชนเดียว (One Community) คือ
ชุมชนอาเซียน
6. รักษาภูมิปญญาและรากเหงาหรือความเปนตัวตนของทองถิ่นไทย
แตที่สําคัญที่สุด ถึงเราจะเปนชุมชนอาเซียน แตเราก็ตองคงไวที่ภูมิปญญาและรากเหงาความเปน
ตัวตนของทองถิ่นไทย ของแตละทองถิ่น ซึ่งในอนาคตก็จะมีมูลคาเพิ่มขึ้น หากมีบริหารจัดการที่ดี
7. ตองพัฒนา “คนไทย” ให “สื่อสาร” ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได
7.1.ถึงเวลาแลวที่ทองถิ่นตองพรอมมากขึ้นในเรื่องภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน และยิ่งไปกวานั้นภาษาคอมพิวเตอร ที่จะคุยแลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนดวยกัน
7.2.ตองสนับสนุนใหโรงเรียนภายใตการดูแลของ อบจ. / เทศบาล และอบต. สนใจการพัฒนา
ภาษาตางประเทศ ทั้งอังกฤษ และ ภาษาอื่น ๆ เพื่อสรางทุนมนุษยของประเทศไทยใหมี
ความสามารถเรื่องภาษาใหไดโดยเร็วที่สุด
8. การปรับตัวที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ความใฝรู
ความใฝรู คือ สรางใหทองถิ่นเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปดเวทีใหชาวบานไดมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนกันไมใชผูนําสั่งการใหทําตามสั่งอยางเดียว ผูบริหารและเจาหนาที่ ของทองถิ่นก็ตองมี
ความใฝรูดวย และตองมีเจาหนาที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “อาเซียน” เปนพิเศษ อยางเชนรูเขา รู
เรา ติดการสถานการณ เหตุการณ ที่เกี่ยวเของกับอาเซียน
9. การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษย
ในการอยูรอดและแขงขันไดในวันนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย
หรือทุนมนุษยของขาราชการทองถิ่น รวมทั้งประชาชน เกษตรกร และธุรกิจในระดับชุมชน หรือ
หลายๆ คนอาจเรียกวา รากหญา ผมขอเสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย 8K’s และ
5 K’s ของผม ซึ่งจะเปนแนวทางที่ชวยใหผูนําทองถิ่นอยูรอด และกาวไปขางหนาอยางยั่งยืน
10.ตองบริหารความเสี่ยงใหเปน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.1.เดินสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันที่ดี มีคุณธรรม มีความรู
10.2.รูจริง อยูกับความจริง อยูภายใตความสามารถที่จะจัดการได เชนมีวรรณเกษตร
สามารถจัดการเอง และเก็บกินเองได
สรุป..แนวคิดทั้ง10 ประเด็นที่นําเสนอ จะเปนบันไดขั้นแรกที่เราจะสามารถเดินไปขางหนา
ดวยกัน ถาผูนําสนใจถึงจะเปนหนทางที่ขรุขระ มีอุปสรรคมาก ผูนําทองถิ่นจะตอง มี

สติปญญา และหวังดี ถามีแรงบันดาลใจ รวมมือกันทํางานใกลชิดกับประชาชนแลวคงจะ
ชวยกันพัฒนาทองถิ่นของเราใหกาวไปสูการคาเสรีอาเซียน หรือประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ได
อยางแนนอนและมีความเขมแข็ง..โดยจะมีรัฐบาล อยางเชน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกันขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพรอมทุกดานอยางยั่งยืน
โครงการ DELGOSEA
การเตรียมความพรอมของทองถิ่น เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) นั้นมีโครงการหลาย
โครงการที่มีความสัมพันธ เรื่องของการเรียนรูซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ “โครงการความรวมมือเพื่อ
สงเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia)
หรือเรียกยอๆวา โครงการ DELGOSEA ซึ่งสนับสนุนโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) เปน
โครงการที่สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาธรรมาภิบาลสมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นองคกรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาของ 5 ประเทศ ไดแก กัมพูชา เวียดนาม
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความรูความสามารถในการจัดการเมืองยึดหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งการสงเสริมการถอดแบบตัวอยางที่ดีไปสูการปฏิบัติจริง และสนับสนุนการสรางเครือขาย
เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหมีความเขมแข็งสามารถพัฒนาสูความนาอยูความยั่งยืน
อยางแทจริงได
โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 30 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 โดยจะสิ้นสุดใน
เดือนสิงหา2555 ซึ่งระยะเวลาดําเนินโครงการกวา 1 ป ที่ผานนั้นไดดําเนินการคัดเลือกโครงการ
ตางๆ จํานวน 16 กรณี ในกรอบ 4 ประเด็นหลัก ไดแก
1) การมีการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนและตัดสิ้นใจ
2) การบริหารภายในองคกรอยางภิบาล
3) การจัดบริการสาธารณะดานสิ่งแวดลอม
4) การจัดการเงินการลังและการลงทุนเพื่อกระตุน เศรษฐกิจ จากการเมือง 5 ประเทศเปาหมาย
เพื่อนํามาเปน “ตัวอยางที่ด(ี Best Practices)” ใหเทศบาลนํารอง (Pilot Cities) ไดนําไปถอด
แบบสูการปฏิบัติจริงและเปนที่นาภาคภูมิใจวามีถึง 5 เทศบาลของประเทศไทยที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนตัวอยางที่ดีไดแก เทศบาลนครขอนแกน เทศบาลตําบลปริก เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลตําบลเมืองแกลง และเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งหมดมี 4 เทศบาลที่อาสามาเปนเทศบาล
นํารองเพื่อเรียนรูและถอดแบบตัวอยางที่ดีมาสูปฏิบัติ ไดแก เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนคร
สงขลา เทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครเชียงราย

ในโอกาสที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไดรวมเปนภาคีหลักในการดําเนินงาน
โครงการนี้ โดยมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนหนอยงานประสานงานโครงการของประเทศไทย ได
เล็งเห็นวา 16 ตัวอยางที่ดีจากเมืองตางๆของทั้ง 5 ประเทศจะเปนประโยชนแกพี่นองเทศบาล
ตางๆไดบางไมมากก็นอย
1.การกระจายอํานาจเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเมือง ของเทศบาลนคร
ขอนแกน ประเทศไทย
2.การมีสวนรวมของประชาชนในการปรับปรุงยานที่อยูอาศัยเกาแก ของเมืองวินห ประเทศ
เวียดนาม
3.ความรวมมือระหวางภาครัฐ-ราษฎร-เอกชน ในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ของเมืองToul
Sangker Sangkat ประเทศกัมพูชา
4.การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนโดยใช E-Government ของเมืองยอกยา
การตา ประเทศอินโดนีเซีย
5.โครงการบูรณาการรวมมือในการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย
เมือง Kartamantul ประเทศอินโดนีเซีย
6.ธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะระดับชุมชน ของเทศบาลตําบลปริก ประเทศไทย
7.การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีสวนรวม จังหวัด Guimaras ประเทศฟลิปปนส
8.นวัตกรรมการปฏิรูประบบการบริหารกิจการสาธารณะ เมืองลังซอน ประเทศเวียดนาม
9.การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนแบบหนาตางเดียวเบ็ดเสร็จ เมืองพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา
10.ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ เทศบาลนครอุดรธานี ประเทศไทย
11.เมืองคารบอนต่ํา เทศบาลตําบลเมืองแกลง ประเทศไทย
12.โครงการออมทรัพยชวยโลก เมืองมาริกินา ประเทศฟลิปปนส
13.สภาความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติเมือง เมืองอะลองกาโป ประเทศฟลิปปนส
14.โครงการโยกยายและสรางศักยภาพแกกลุมผูคาริมถนน เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย
15.การอนุรักษสถาปตยกรรมและฟนฟูวัฒนธรรมเมืองเกาภูเก็ตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
กระตุนเศรษฐกิจเมือง เทศบาลนครภูเก็ต ประเทศไทย

16.โครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการจัดการชายฝงแบบยั่งยืน เทศบาลทุบิกอน
ประเทศฟลิปปนส
ทั้ง 16 ตัวอยางเมืองที่ดีที่เปนแบบอยางแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการคนหาตัวเอง
เพื่อการพัฒนาสูประชชาคมอาเซียน จะเห็นวาโครงการนี้มีการแลกเปลี่ยน องคความรู ระบบ
แบบแผน ซึ่งกันและกัน ในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความกาวหนา
การอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมสภาพเศรษฐกิจ ของทองถิ่นตองมีการเรียนรูใหเกิดความ
เขาใจสําหรับผูนําทองถิ่นตอไป

