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การเตรียมความพร�อม องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  

สู�ประชาคมอาเซียน (AEC) 
--------------------------------------- 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให
อาเซียน
รวมตัวเป�นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให
สําเร็จภายในป� พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) แต+ต+อมาได
ตกลงร+นระยะเวลาจัดต้ังให
เสร็จในป� พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
เน่ืองจากการแข+งขันรุนแรง เช+น อัตราการเติบโตทางด
านเศรษฐกิจของจีนและ
อินเดียสูงมากในช+วงที่ผ+านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอํา หัว
หิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู
นําอาเซียนได
ลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน 
ว+าด
วยแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดต้ังประชาคม
อาเซียนภายในป� 2558ดังน้ันองคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน เป�นอีกองคAกรหน่ึงที่มี
ความสําคัญอย+างยิ่งในการร+วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเข
าสู+ประชาคม
อาเซียนในอนาคต จึงต
องมีการเตรียมความพร
อมและทําความเข
าใจ ในการรับมือ
กับสถานการณAทีกําลังเปลี่ยนแปลงภายในอาเซียน ทั้งด
านการเมือง ความมั่นคง
ภายในประเทศและอาเซียน ด
านเศรษฐกิจ ด
านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการรวมตัว
ไปในทิศทางเดียวกันของอาเซียนกที่กําลังจะเกิดข้ึน 
ศ.ดร. จีระ หงส�ลดารมภ� เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ระหว�าง
ประเทศ บรรยายพิเศษ ให
กับ กลุ+ม อบต. อบจ. เทศบาล และบุคลากรของกรมการ
ปกครองส+วนท
องถ่ิน ในโครงการติดอาวุธทางการค
าแก+ ผู
บริหารกรมการปกครอง
ส+วนท
องถ่ิน เรื่อง “องคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน รอบรู
 AEC” 

การเตรียมความพร�อม 10 ประเด็นท่ีต�องรู�จริง...เพื่อก�าวไปกับ 
อาเซียนเสรี (AEC) 

1.ประเทศในอาเซียนมี 10 ประเทศ ประกอบด�วย ไทย มาเลเซีย 
ฟMลิปปMนสA อินโดนีเซีย สิงคโปรA บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม+า การรวมตัว
อาเซียนเริ่มที่ประเทศไทย.. เป�นผู
ริเริ่ม 

2.จุดเร่ิมต�นของอาเซียน 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รมว.กต. อินโดนีเซีย (นายอาดัม มาลิก) มาเลเซีย (ตุน 
อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน) ฟMลิปปMนสA (นายนาซิโซ รามอส) สิงคโปรA (นายเอส ราชา
รัตนัม) และไทย (พันเอก ถนัด คอมันตรA ลงนาม ใน ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) ข
อตกลงร+วมมือกัน 3 สาขาใหญ+ 1.เศรษฐกิจ และการค
า การลงทุน              
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2.สังคมและวัฒนธรรม 3.ความมั่นคงทางการเมือง และสําคัญที่สุดจะเช่ือมโยงทั้ง               
3 เรื่องเข
าด
วยกัน เรียกว+า “ASEAN Connectivity” เช่ือมโยงเข
าหากัน 

3. ในวันน้ีอยากให�ผู�นําสนใจเร่ืองเศรษฐกิจมากหน�อยแต�ก็ไม�ละเลย
เร่ืองภูมิปGญญา หรือวัฒนธรรมของเรา 

3.1.เสรี แปลว+า สินค
าและบริการที่ตกลงกันแล
ว จะไม+มีการกีด
กัน ประเทศใดเก+งก็สามารถไปขายสินค
าหรือบริการในประเทศอื่น ๆ ในกลุ+ม
อาเซียนได
โดยไม+มีภาษีศุลกากร 

3.2.แต+ขณะเดียวกัน.. ถ
าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเก+งกว+า
ประเทศไทย เขาก็เข
ามาแข+งกับประเทศเราได
 ถ
าท
องถ่ินอ+อนแอ.. ธุรกิจบางอย+างก็
จะหายไป 
นอกจากน้ัน.. ยังเปMดเสรีเรื่องการลงทุน เช+น ประเทศใดมีความสามารถในการระดม
ทุนการเงินมากกว+าประเทศอื่น ก็เข
าไปลงทุนในประเทศเหล+าน้ันได
 เช+น ถ
าสิงคโปรA
มีทุนมากกว+าก็สามารถนําเงินมาลงทุนในประเทศไทยได
 ยิ่งไปกว+าน้ันยังเปMดโอกาส
ให
มีการเคลื่อนย
ายแรงงานข
ามประเทศอาเซียนด
วย เช+น ถ
าคนไทยเก+งก็สามารถไป
ทํางานในอาเซียนได
 และคนมาเลเซีย ก็อาจจะมาทํางานแข+งกับคนไทยได
 คนไทยก็
อาจจะตกงานได
หากไม+พัฒนาทุนมนุษยA 

4. นอกจาก “อาเซียน” แล�วควรจะเข�าใน ..อาเซียน+6 มี
อะไรบ�าง? 

ซ่ึงหมายความว+า ประเทศสําคัญ ๆ ในโลกยังให
ความสนใจที่จะทํางานกับประเทศใน
อาเซียน Brunei Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand 
MyanmarCambodia Laos Vietnam China Japan South Korea India 
Australia New Zealand สิ่งที่สําคัญที่สุดในวันน้ี ก็คือ ค
นหาตัวเองให
ได
ตาม
แนวทางดังน้ี 

4.1.ต
องคิด วิเคราะหAว+าอะไรเกิดข้ึน เตรียมพร
อม และสําคัญ
ที่สุดจะฉกฉวยโอกาส และหลีกเลี่ยงการคุกคามอย+างไร? 

4.2.ก+อนที่จะมีอาเซียนเสรี ก็มีการเปMดประเทศที่กําหนดโดย
องคAการการค
าระหว+างประเทศ (WTO) หรือการเซ็นสัญญาเปMดเขตการค
าเสรีเฉพาะ 
(FTA) เช+น ไทย – อินเดีย, ไทย – จีน มาแล
ว ซ่ึง ในอดีตจุดอ�อน ก็คือ รัฐบาลยัง
ไม�ได�ให�ข�อมูลท่ีสมบูรณ� ทําให�ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะผู�นําท�องถ่ินบางกลุ�ม
ได� บางกลุ�มเสีย เช+น ผู
ส+งออกได
 แรงงานมีคุณภาพได
เพราะมีทักษะ และภาษา
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ดีกว+า มีรายได
เพิ่มข้ึน แต+ธุรกิจเล็ก เช+น โชห+วย ต
องปMดตัวไป.. วันน้ีจึงเปhนจุดท่ี
สําคัญท่ีได�มาแบ�งปGนความรู�กัน 

 
5. ผู�นําท�องถ่ินในวันน้ี ต�องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร�อม 

5.1.สิ่งแรกก็คือ เข
าใจ ศึกษาให
ถ+องแท
 
5.2.โอกาสที่เกิดข้ึนมีอะไรบ
าง อยู+ที่ว+าผู
นําจะฉกฉวยอย+างไร? 
5.2.1.โอกาสแรก คือ เรื่องการขยายของตลาด เฉพาะอาเซียน 

อย+างเดียวก็เพิ่มประชากร/ผู
บริโภคเพิ่มจาก 64 ล
านคน เป�น 500 ล
านคน.. ถ
านับ
อาเซียน+6 ก็มีผู
บริโภคเพิ่มข้ึนหลายพันล
านคน 

5.2.2.การปรับตัวท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คือ เร่ืองทัศนคติ คือ 
ประเทศไทยจะไม+เหมือนเดิม จะเป�นประเทศที่ต
องอยู+ร+วมกับประเทศอื่น ๆ อีก รวม 
10 ประเทศ – ผู
นําท
องถ่ินไม+ใช+แค+ผู
นําของอําเภอหรือตําบล ในประเทศไทยอีก
ต+อไป จะต
องเป�นผู
นําในชุมชนเดียว (One Community) คือ ชุมชนอาเซียน 

6. รักษาภูมิปGญญาและรากเหง�าหรือความเปhนตัวตนของท�องถ่ิน
ไทย 

แต+ที่สําคัญที่สุด ถึงเราจะเป�นชุมชนอาเซียน แต+เราก็ต
องคงไว
ที่ภูมิปnญญาและ
รากเหง
าความเป�นตัวตนของท
องถ่ินไทย ของแต+ละท
องถ่ิน ซ่ึงในอนาคตก็จะมี
มูลค+าเพิ่มข้ึน หากมีบริหารจัดการที่ดี 

7. ต�องพัฒนา “คนไทย” ให� “สื่อสาร” ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนได� 

7.1.ถึงเวลาแล
วที่ท
องถ่ินต
องพร
อมมากข้ึนในเรื่องภาษา  
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และยิ่งไปกว+าน้ันภาษาคอมพิวเตอรA ที่จะคุย
แลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนด
วยกัน 

7.2.ต
องสนับสนุนให
โรงเรียนภายใต
การดูแลของ อบจ. / เทศบาล และอบต. 
สนใจการพัฒนาภาษาต+างประเทศ ทั้งอังกฤษ และ ภาษาอื่น ๆ เพื่อสร
างทุนมนุษยA
ของประเทศไทยให
มีความสามารถเรื่องภาษาให
ได
โดยเร็วที่สุด 

8. การปรับตัวท่ีสําคัญอีกเร่ืองหน่ึง คือ ความใฝnรู� 
ความใฝnรู� คือ สร
างให
ท
องถ่ินเป�นชุมชนแห+งการเรียนรู
 เปMดเวทีให
ชาวบ
านได
มี
โอกาสได
แลกเปลี่ยนกันไม+ใช+ผู
นําสั่งการให
ทําตามสั่งอย+างเดียว ผู
บริหารและ
เจ
าหน
าที่ ของท
องถ่ินก็ต
องมีความใฝrรู
ด
วย และต
องมีเจ
าหน
าที่ดูแลกิจกรรมที่
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เก่ียวกับ “อาเซียน” เป�นพิเศษ อย+างเช+นรู
เขา รู
เรา ติดการสถานการณA เหตุการณA ที่
เก่ียวเข
องกับอาเซียน 

9. การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย�หรือทุนมนุษย� 
ในการอยู+รอดและแข+งขันได
ในวันน้ี สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยAหรือทุนมนุษยAของข
าราชการท
องถ่ิน รวมทั้งประชาชน เกษตรกร 
และธุรกิจในระดับชุมชน หรือ หลายๆ คนอาจเรียกว+า รากหญ
า ผมขอเสนอแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษยA 8K’s และ 5 K’s ของผม ซ่ึงจะเป�นแนวทางที่ช+วย
ให
ผู
นําท
องถ่ินอยู+รอด และก
าวไปข
างหน
าอย+างยั่งยืน 

10.ต�องบริหารความเสี่ยงให�เปhน โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10.1.เดินสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ�มกันท่ีดี 
มีคุณธรรม มีความรู� 

10.2.รู
จริง อยู+ กับความจริง อยู+ภายใต
ความสามารถที่จะ
จัดการได
     เช+นมีวรรณเกษตร สามารถจัดการเอง และเก็บ
กินเองได
 

สรุป..แนวคิดท้ัง10 ประเด็นท่ีนําเสนอ จะเปhนบันไดข้ันแรกท่ีเราจะ
สามารถเดินไปข�างหน�าด�วยกัน ถ�าผู�นําสนใจถึงจะเปhนหนทางท่ีขรุขระ มีอุปสรรค
มาก ผู�นําท�องถ่ินจะต�อง มีสติปGญญา และหวังดี ถ�ามีแรงบันดาลใจ ร�วมมือกัน
ทํางานใกล�ชิดกับประชาชนแล�วคงจะช�วยกันพัฒนาท�องถ่ินของเราให�ก�าวไปสู�
การค�าเสรีอาเซียน หรือประชาคมอาเซ่ียน (AEC) ได�อย�างแน�นอนและมีความ
เข�มแข็ง... โดยจะมีรัฐบาล อย�างเช�น กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ร�วมกันขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร�อมทุกด�าน
อย�างย่ังยืน 
โครงการ DELGOSEA 

การเตรียมความพร
อมของท
องถ่ิน เพื่อเข
าสู+ประชาคมอาเซียน (AEC) 
น้ันมีโครงการหลายโครงการที่มีความสัมพันธA เรื่องของการเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน น่ันก็
คือ “โครงการความร+วมมือเพื่อส+งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมือง สําหรับ
องคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 (Partnership for 
Democratic Local Governance in Southeast-Asia) หรือเรียกย+อๆว+า โครงการ 
DELGOSEA ซ่ึงสนับสนุนโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) เป�นโครงการที่สร
าง
เครือข+ายความร+วมมือในการพัฒนาธรรมาภิบาลสมาคมองคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน
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องคAกรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาของ 5 ประเทศ ได
แก+ กัมพูชา 
เวียดนาม ฟMลิปปMนสA อินโดนีเซีย และไทย โดยมีวัตถุประสงคAหลักเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสมาคมองคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน ให
ความรู
ความสามารถใน
การจัดการเมืองยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการส+งเสริมการถอดแบบตัวอย+างที่ดี
ไปสู+การปฏิบัติจริง และสนับสนุนการสร
างเครือข+ายเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
 ให
มีความเข
มแข็งสามารถพัฒนาสู+ความน+าอยู+ความยั่งยืนอย+างแท
จริงได
 
โครงการน้ีมีระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 30 เดือน เริ่มต้ังแต+เดือนมีนาคม 2553 
โดยจะสิ้นสุดในเดือนสิงหา2555 ซ่ึงระยะเวลาดําเนินโครงการกว+า 1 ป� ที่ผ+านน้ัน
ได
ดําเนินการคัดเลือกโครงการต+างๆ จํานวน 16 กรณี ในกรอบ 4 ประเด็นหลัก 
ได
แก+ 

1) การมีการมีส+วนร+วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสิ้นใจ 
2) การบริหารภายในองคAกรอย+างภิบาล 
3) การจัดบริการสาธารณะด
านสิ่งแวดล
อม 
4) การจัดการเงินการลังและการลงทุนเพื่อกระตุ
น เศรษฐกิจ จากการเมือง 5 

ประเทศเป}าหมาย เพื่อนํามาเป�น “ตัวอย+างที่ดี(Best Practices)” ให
เทศบาลนําร+อง 
(Pilot Cities) ได
นําไปถอดแบบสู+การปฏิบัติจริงและเป�นที่น+าภาคภูมิใจว+ามีถึง 5 
เทศบาลของประเทศไทยที่ได
รับการคัดเลือกให
เป�นตัวอย+างที่ดีได
แก+ เทศบาลนคร
ขอนแกน เทศบาลตําบลปริก เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
เทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งหมดมี 4 เทศบาลที่อาสามาเป�นเทศบาลนําร+องเพื่อเรียนรู

และถอดแบบตัวอย+างที่ดีมาสู+ปฏิบัติ ได
แก+ เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนคร
สงขลา เทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครเชียงราย 
ในโอกาสที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห+งประเทศไทยได
รวมเป�นภาคีหลักในการ
ดําเนินงานโครงการน้ี โดยมีสถาบันสิ่งแวดล
อมไทยเป�นหน+อยงานประสานงาน
โครงการของประเทศไทย ได
เล็งเห็นว+า 16 ตัวอย+างที่ดีจากเมืองต+างๆของทั้ง 5 
ประเทศจะเป�นประโยชนAแก+พี่น
องเทศบาลต+างๆได
บ
างไม+มากก็น
อย 

1.การกระจายอํานาจเพื่อสร
างการมีส+วนร+วมของชุมชนในการพัฒนาเมือง 
ของเทศบาลนครขอนแก+น ประเทศไทย 

2.การมีส+วนร+วมของประชาชนในการปรับปรุงย+านที่อยู+อาศัยเก+าแก+                       
ของเมืองวินหA ประเทศเวียดนาม 

3.ความร+วมมือระหว+างภาครัฐ-ราษฎรA-เอกชน ในการปรับปรุงโครงสร
าง
พื้นฐาน ของเมืองToul Sangker Sangkat ประเทศกัมพูชา 
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4.การปรับปรุ งประสิท ธิภาพในการให
บริการประชาชนโดยใช
  E-
Government ของเมืองย�อกยาการAตา ประเทศอินโดนีเซีย 

5.โครงการบูรณาการร+วมมือในการพัฒนาระหว+างองคAกรปกครองส+วนท
องถ่ิน 
เครือข+ายเมือง Kartamantul ประเทศอินโดนีเซีย 

6.ธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะระดับชุมชน ของเทศบาลตําบลปริก 
ประเทศไทย 

7.การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีส+วนร+วม จังหวัด Guimaras ประเทศ
ฟMลิปปMนสA 

8.นวัตกรรมการปฏิรูประบบการบริหารกิจการสาธารณะ เมืองลังซอน 
ประเทศเวียดนาม 

9.การเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการประชาชนแบบหน
าต+างเดียวเบ็ดเสร็จ 
เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 

10.ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐA เทศบาลนครอุดรธานี ประเทศไทย 
11.เมืองคารAบอนตํ่า เทศบาลตําบลเมืองแกลง ประเทศไทย 
12.โครงการออมทรัพยAช+วยโลก เมืองมาริกิน+า ประเทศฟMลิปปMนสA 
13.สภาความร+วมมือในการจัดการภัยพิบัติเมือง เมืองอะลองกาโป ประเทศ

ฟMลิปปMนสA 
14.โครงการโยกย
ายและสร
างศักยภาพแก+กลุ+มผู
ค
าริมถนน เมืองโซโล 

ประเทศอินโดนีเซีย 
15.การอนุรักษAสถาปnตยกรรมและฟ��นฟูวัฒนธรรมเมืองเก+าภูเก็ตเพื่อส+งเสริม

การท+องเที่ยวและกระตุ
นเศรษฐกิจเมือง เทศบาลนครภูเก็ต ประเทศไทย 
16.โครงการส+งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวAนํ้าเพื่อการจัดการชายฝn�งแบบยั่งยืน 

เทศบาลทุบิกอน ประเทศฟMลิปปMนสA 
ท้ัง 16 ตัวอย�างเมืองท่ีดีท่ีเปhนแบบอย�างแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน                  

ในการค�นหาตัวเองเพื่อการพัฒนาสู�ประชชาคมอาเซียน จะเห็นว�าโครงการน้ีมี
การแลกเปลี่ยน องค�ความรู� ระบบ แบบแผน ซ่ึงกันและกัน ในการบริหารจัดการ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�มีความก�าวหน�า การอนุรักษ�วัฒนธรรมดั้งเดิม 
รวมสภาพเศรษฐกิจ ของท�องถ่ินต�องมีการเรียนรู�ให�เกิดความเข�าใจสําหรับผู�นํา
ท�องถ่ินต�อไป 

 
**************************** 



 

สํานักงานปลัด
องคการบริหารส�วนตําบลบางเป�า
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โดย 
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
องคการบริหารส�วนตําบลบางเป�า 

โทร. 0-7529-2855 ต�อ 101 
โทรสาร 0-7529-2857 

http://www.bangpao.go.th 

 


