ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่นไทย

ASEAN ก่อตั้งขึ้นโดยได้รั บการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความต้องการจะสกัดกั้น
การขยายตัวของประเทศที่มีแนวคิดสังคมนิยม โดยมีประเทศร่วมก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในเวลาต่อมา ได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา รวมทั้งหมด ๑๐ ประเทศ หลังจากสงครามเย็นสิ้นสุด โลกก้าวเข้าสู่ยุคสงคราม
ทางการค้า การต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองได้อ่อนกระแสลงและถูกทดแทนด้วยการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทา
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรอง ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ อาทิ AFTA NAFTA EU WTO เป็นต้น ปรากฏการณ์การรวมตัวของ
EU เป็ น รู ป แบบของสมาพั น ธรั ฐ คื อ แต่ ล ะรั ฐ ที่ ร วมกั น นั้ น ยั ง คงมี เ อกราชเป็ น ของชาติ ตั ว เอง หรื อ เรี ย กว่ า
confederal state ภายใต้ข้อตกลงซึ่งแบ่งอานาจบางส่วนให้องค์กรที่เหนือกว่ารัฐเป็นผู้ดูแล โดยใช้กติกาตาม
สนธิสัญญา (EU-Masstrict Treaty) ผลของ EU ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
สืบ เนื่ องจากการเปลี่ย นกฎกติก าที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น การใช้เ งินสกุ ลเดีย วกั น การผ่ อนปรนเรื่อ งพรมแดน หรื อ
มาตรการภาษีการค้า ๐% เป็นต้น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่
๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนที่เกิดผลกระทบอย่ างเป็นรูปธรรมต่อประเทศสมาชิก มากที่สุด
เป้าหมายสาคัญของ AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คือ
เป้าหมายสาคัญ
๑) เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ
เงินทุน และแรงงานที่เสรี

ผลกระทบ
• มีการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า
• ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs อาจถูกซื้อกิจการ
หรือร่วมทุนจากต่างประเทศ
• เกิดความต้องการจากกลุ่มทุนต่างชาติให้มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
มากขึ้น
• กลุ่มแรงงานวิชาชีพอาจโยกย้ายระหว่างประเทศตาม
แรงจูงใจทางด้านค่าจ้าง และกลุ่มแรงงานทั่วไปก็อาจ
ย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
• การเคลื่อนย้ายในเรื่องแรงงานอาจก่อให้เกิดปัญหา
โรคระบาดได้

๒) เพื่อให้เกิดตลาดและฐานการผลิตร่วม

• การใช้ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการผลิตอาจก่อให้เกิด
เปลี่ยนแปลง อาทิ เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึง่ อาจมีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมา

๓) เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
๔) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาค
๕) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลกระทบของ AEC ต่ อภารกิจขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแนวทางการปรับตัว
ผลกระทบ
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการปรับตัว
• จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่น
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการผลิต เช่น ไฟฟ้า
ประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจาเป็นต้อง
ประสานขอความร่วมมือกับส่วนราชการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

• จาเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและช่วยเหลือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในท้องถิ่น
รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เช่น ทบทวนนโยบายและ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การลงทุนภายในท้องถิ่น

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ควรมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ควรมีการกาหนดแผนและมาตรการป้องกันและ
บรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม
• ควรมีการซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

๔) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องจากแรงงานอพยพ

• ควรมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ
อาทิ การป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุข
ขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหาร
จัดการเรื่องแรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศ
ไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ

ผลกระทบ
๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการปรับตัว
• อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอาชญากรรมมากขึ้น
• ในบางพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจาเป็น
ต้องพัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
อพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพื่อนามาใช้ในยาม
จาเป็น
• ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้อง
ร่วมกับชุมชนในการกาหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของ
ชุมชนสาหรับแรงงานต่างชาติ

๖) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี

• อาจจาเป็นต้องจัดทาข้อมูลที่จาเป็น สาหรับ
แรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อาเซียนอื่นๆ
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และทาความเข้าใจ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพิ่มเติม
เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด บริ ก ารสาธารณะและโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในภาพรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นจะต้องปรับตัวในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ
๒) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอาเซียน
๓) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นที่ เช่น ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนหรือ
จังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติ อาจจาเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ได้

เรียบเรียงจากการบรรยายของ ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

