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บทคัดย่อ 
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นการพัฒนาเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ จากฐาน

การสร้างเมืองนิยม ซึ่งมาจากการขับเคลื่อนตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง โดยเสนอใน
มุมมองท้องถิ่นจัดการพัฒนาเมืองของตนเองต่อการสร้างศักยภาพของจังหวัด ในแง่มุม “โอกาส” 
และ “ความท้าทาย” ด้วยการวิเคราะห์บูรณาการกับมิติของประชาคมอาเซียน พบว่า  

มิติความมั่นคง การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ในการสร้างความ
ร่วมมือ แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในบริเวณพ้ืนที่จุดผ่อนปรนได้ 
ส่วนมิติทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านกีฬาสร้างเมือง เกิดผลดีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นจุดเชื่อมโยงต่อการเข้ามาลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ อีกทั้ง มิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม การฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาของประเทศอาเซียน เป็น
ประโยชน์ต่อยอดในการได้รับจ้างงานของกลุ่มแรงงานอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพลเมืองท้องถิ่น  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรตระหนักต่อ
บทบาทของภาคประชาชน และ สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาของประเทศอาเซียน 
ค าส าคัญ : บุรีรัมย์, เมืองนิยม , เมืองยั่งยืน, อาเซียน  
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Abstract 

This article aims is to present the issues of urban development in Buriram 
Province from the base of urbanism which is driven by the concept of civil society. In 
terms of "opportunities" and "challenges", an integrated analysis of the dimensions of 
ASEAN community have been found that ; 

In terms of security, Local participation shows the strength of collaboration in 
the solving security problems at Thai-Cambodian border crossing. Economic 
dimension, Tourism development (Sport tourism) raises economic growth which links 
to the investment in ASEAN countries. Social and cultural dimension, Language 
training of ASEAN countries has a benefit to the employment of the ASEAN workers. 
All these dimensions show that not only develop the quality of life of local citizens 
but also reduce social inequality. Therefore, all sectors should recognize the role of 
public sector and support language skills development of ASEAN countries. 

Keywords: Buriram, Urbanism, Sustainable Cities, ASEAN 
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บทน า 

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีประชากรที่ย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้ามาอาศัยและท างานในเมือง 
นคร และมหานคร เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เมือง นคร และมหานคร มีความเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ด้วยเหตุนี้เมือง นคร และ มหานครที่ซึ่งบริหารจัดการพ้ืนที่โดยท้องถิ่นหลายแห่ง จ าเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างไม่อาจควบคุม
ได้ ถึงแม้ว่าการพัฒนาประเทศในปัจจุบันจะยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางเป็นส าคัญ แต่ถึงกระนั้น  
ด้วยศักยภาพของท้องถิ่นท่ีมีก็สามารถช่วยให้เมือง นคร และมหานคร เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ไม่น่าเชื่อ เช่น กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอดจังหวัดตาก และ อีกหลายๆเมืองในประเทศไทยที่ถูกพัฒนาโดยท้องถิ่น เมือง นคร และ
มหานคร อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการเมือง ในปัจจุบันเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

กระแสท้องถิ่นนิยม (Localism) ได้เริ่มขยายตัวอย่างกว้างขวาง ที่เรียกว่า กระแสท้องถิ่น
ภิวัฒน์ (Localization)  ได้รับความนิยมส าหรับการจัดการเมืองในปัจจุบันมากขึ้น อันเนื่องมาจาก 
กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่เป็นกระแสหลักก่อนหน้า เริ่มไม่ได้รับความนิยมต่อสังคมโลก
อย่างที่เคยเป็น เพราะสภาวะของโลกาภิวัฒน์ท าให้สังคมเดินไปสู่ความเสี่ยง (Risk Society) ที่ท าการ
ผลิตและการกระจายทรัพยากร อ านาจ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่สมมาตรกัน (รุ่งนภา ยรรยง
เกษมสุข, 2557 :   1-15) แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดท้องถิ่นกลับเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่า สามารถเป็น
ผู้สร้างบ้านแปงเมืองน าความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า
ส่วนกลาง ความเชื่อมั่นเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า ท้องถิ่นยกระดับความเป็นเมือง สร้างบ้านแปงเมือง สร้าง
เมืองนิยม และขับเคลื่อนนคราภิวัฒน์อย่างเป็นพลวัต (Dynamic) ด้วยตนเองได้ และมิใช่ภาครัฐเป็น
ตัวก าหนดให้หรือไม่รอให้ชี้น าให้อย่างเช่นที่เคยเป็นมา 

นคราภิวัฒน์ มีพ้ืนฐานมาจาก “เมืองนิยม” ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ในระดับภูมิภาคกลายเป็นเมือง
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้ โดยความเป็นเมือง (urbanization) เอนก   
เหล่าธรรมทัศน์ (2560 อ้างใน ส านักข่าวอิศรา,2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยยุคนี้เป็นยุค
ที่คนในชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองมากที่สุด แต่การบริหารจัดการประเทศในด้านต่าง ๆ ยังถูกควบคุม
จากส่วนกลาง  ทั้ง ๆ ที่เนื้อแท้แล้ว ท้องถิ่นมีศักยภาพมากพอที่จะปกครองและดูแลตนเองได้ ด้วย
เหตุนี้ เมืองที่น่าสนใจในประเทศไทย ที่เห็นอย่างเด่นชัดต่อการแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตความ
เป็นเมืองนิยม คือ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจาก จังหวัดบุรีรัมย์ มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยของชาวบุรีรัมย์เพ่ิมขึ้นจากเดือนละ 13 ,742 บาทในปี 2552 กลายเป็นเดือนละ 
18,480 ในปี 2558 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพ่ิมจาก 61,912 
ล้านบาท เป็น 75,031 ล้านบาท กล่าวได้ว่า จากเดิมเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลขึ้นเขา
พนมรุ้งเท่านั้น แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเทศกาลการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี (ส านักงาน
สถิติจังหวัดบุรีรัมย์, 2560 : ออนไลน์)  และยังมีการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมใน
ทุกด้าน โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัด “บุรีรัมย์” กลายเป็นนคราที่ต้องกล่าวถึงในอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ เกิดเป็น “บุรีรัมย์นิยม” ขึ้น ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการเมืองด้วยชาวบุรีรัมย์เอง 
ประกอบกับ มีท าเลที่ตั้งติดกับประเทศกัมพูชา และ สามารถเชื่อมโยงการติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ใน
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อาเซียนได้ ทั้งการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้น บุรีรัมย์ จึงเป็นเมืองที่มีทั้ง “โอกาส” และ “ความท้าทาย” ต่อการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ศักยภาพของประเทศให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น และ การเป็นเมืองแห่งอาเซียนในอนาคตได้  

  บทความนี้ ผู้เขียนมุ่งน าเสนอประเด็นการพัฒนาเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ จากฐานการสร้าง
เมืองนิยม ซึ่งมาจากการขับเคลื่อนกระแสท้องถิ่น โดยเสนอในมุมมอง ประชาชนจัดการพัฒนาเมือง
ของตนเอง เพ่ือแสดงให้เห็นถึง การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ ในแง่มุมของ “โอกาส” และ 
“ความท้าทาย” ต่อการเป็นเมืองแห่งอาเซียนได้ 

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง : เมืองนิยมกับการจัดการของท้องถิ่น 

การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้บริหารจัดการด้วยตนเอง เป็นหลักการพ้ืนฐานของการส่งเสริม
ให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน (Participatory Democracy) และถือเป็นการเพ่ิมความรู้
ชุดใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วย กล่าวคือ ความรู้ชุดเดิมของประชาชนที่มองว่าประชาธิปไตยมีเพียง
การเลือกตั้งหรือมาลงคะแนนเสียงเท่านั้น การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการจัดการเมืองของ
ตนเอง จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ชุดใหม่ของความเป็นประชาธิปไตย และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้
ว่า เป็นการสร้างรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง (Civic Public Administration)  

 รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง (Civic Public Administration) เป็นประชาธิปไตยที่เน้นสร้าง
จากประชาชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ สังคมประชาธิปไตยที่ดี (Good Democratic Society) โดย
หลักการนั้นมีมิติที่ควรพิจารณา อาทิเช่น การจะปรึกษาหารือและไตร่ตรองอย่างไรให้เกิดโดยสังคม 
(Deliberative Society) มีความเป็นพลเมืองและประชาสังคมมากกว่าเป็นราชการและการเมือง 
มุ่งเน้นการจัดการตนเอง (Self-Government) ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ส านึก
พลเมือง (Civic Virtue) การร่วมตัวของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว (Commonwealth) ปัญหา
สาธารณะได้รับการแก้ไขจากความร่วมมือสาธารณะ (Public Commonwealth) ศักยภาพของ
พลเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตยถูกสร้างขึ้นและก าหนดจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) สังคม
ท้องถิ่นและชุมชน ด าเนินการร่วมกันกับรัฐบาล กล่าวคือเป็นผู้สร้าง (Producer) พันธมิตร 
(Partnership) และ ปรึกษาหารือร่วมกัน (Negotiation)  

ด้วยเหตุนี้ การใช้แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง (Civic Public Administration) 
จ าเป็นต้องแอบอิงกับการสร้างบ้านแปงเมือง หากจะสรุปให้ชัดเจนเหตุผลใหญ่ๆส าคัญๆมีด้วยกัน                
สามประการดังนี้ ประการที่หนึ่ง รัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองจะช่วยปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ่นดินหรือการบริหารบ้านเมืองให้ออกจากผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรมมาสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
ได้มากที่สุด รัฐประศาสนศาสตร์แบบใหม่นี้ให้คุณค่ากับการเข้ามาร่วมคิดร่วมท าร่วมตรวจสอบด้วย
ส านึกในหน้าที่ของพลเมืองต่อกิจการสาธารณะทั้งปวง นั้นหมายความว่ารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่
ไม่ไดห้มายความถึงเพียงเฉพาะการมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่านั้น แต่
มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของเมืองของตนเองและไม่ใช่เป็นเพียงผู้รอรับประโยชน์จาก
นโยบายและกฎหมายเท่านั้น  ประชาชนต้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ในนโยบายและ
กิจการทั้งปวงของบ้านเมือง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างจริงจัง ประการที่สอง            
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รัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองจะออกนโยบายท างบประมาณและออกกฎหมาย รวมทั้งวางยุทธศาสตร์
และแผนงานต่างๆในการบริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือน ามาซึ่งประชาชนที่มี
ลักษณะหรือคุณภาพที่เป็นพลเมืองมากขึ้น และนโยบาย กฎหมาย และงบประมาณ ที่ออกจึงไม่
เป็นไปเพ่ือระบบอุปถัมภ์ค้ าจุนกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนแอบแฝงแต่อย่างใด แต่จะเอ้ือเฟ้ืนต่อผู้ที่ล าบาก
ยากไร้ล้าหลังที่น่าสงสาร น่าช่วยเหลือซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเท่านั้น หากจะมุ่งสร้างคนส่วน
ใหญ่เหล่านี้ให้เป็นพลเมืองที่รัก รับผิดชอบ และเป็นพลังของบ้านเมือง ช่วยคิด  ช่วยสอดส่อง ช่วย
สร้างสรรค์ ช่วยท า เต็มใจที่จะช่วยงานทั้งปวงของรัฐ สังคม ท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้น รัฐประศาสน
ศาสตร์พลเมืองนี้ต้องน าการพัฒนาคนหรือพลเมืองมาเป็นเป้าหมายส าคัญ และประการสุดท้าย                 
รัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองจะพัฒนาและบริหารบ้านเมืองไปในทางที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ที่
สนับสนุนให้ประชาชน เข้ามาดูแลและพัฒนาบ้านเมือง ท้องถิ่น และสังคมด้วยตนเองมากขึ้น ไม่ใช่
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาเพียงเพ่ือสอดรับกับประชาธิปไตยแบบเลือกผู้แทนหรือผู้น าเท่านั้น 
ยิ่งกว่านั้นรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองไม่ได้ท าไปเพียงเพ่ือให้มีรัฐบาลที่ดีเข้ามาถูกตามระบบ หากแต่
ต้องการให้มีการปกครองตนเอง (Self-Government) ไปในเวลาเดียวกัน รัฐประศาสนศาสตร์แนว
ใหม่นี้จึงต้องทบทวนตลอดเวลาว่าการบริหารและพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะแค่
ไหน  ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของในการงานของบ้านเมืองมากพอหรือยัง ใช้สติปัญญาและความ
กระตือรือร้นรวมทั้งความสร้างสรรค์ของประชาชนในการบริหารบ้านเมืองมากพอหรือไม่  ดังนั้นแล้ว
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองจะไม่ปล่อยให้รัฐบริหารอย่างล าพัง แต่ในทางกลับกันจะช่วยรัฐ
แบ่งเบาในการบริหารประเทศอย่างไว้ใจได้นั้นเอง 

กล่าวสรุปได้ว่า แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองเป็นแนวคิดที่ต้องให้พลเมืองน าพา
ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมือง ออกแบบกิจการและนโยบายสาธารณะใน
ท้องถิ่นของตนเอง ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า การเน้นให้ผู้น าหรือผู้แทนรับอ านาจจากประชาชนไปท า
หน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ในทุกวันนี้ยังท าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์และไม่มีประสิทธิภาพ มากไปกว่า
นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่ง เป็นผู้มอบอ านาจไปให้ได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นการใช้แนวคิด รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเมืองนิยมหรือท้องถิ่น
แห่งอนาคตอย่างยิ่งยวด  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองจะมีจุดเน้นให้ประชาชนมีส่วนรวมต่อการ
บริหารกิจการสาธารณะ อย่างไรก็ตามจะต้องพัฒนาให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มตัว                       
(Citizen Power)  เพ่ือเป็นการสะท้อนถึงอ านาจของประชาชน (citizen control) ที่มากขึ้นอีกด้วย 
(Shery R. Arnstein,1969 : 216-224) การเสริมอ านาจประชาชน (Empowerment) เป็นระดับที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มทีใ่นการตัดสินใจ ทั้งเรื่องการบริหารงานและการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะ ทั้งนี้ เพ่ือเข้ามาแทนที่การบริหารจัดการของภาครัฐ หากรัฐที่มีคุณภาพจะมุ่งเน้นให้
ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินภารกิจ ส่วนภาครัฐนั้นจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น เรียกได้
ว่าอยู่ในระดับเป็นภาคีหุ้นส่วน (Collaboration) หากสามารถก่อเกิดขึ้นมาได้ถือได้ว่าเป็นจุดที่
สร้างสรรคต่์อการสร้างเมืองนิยมหรือท้องถิ่นท่ีสวยงามเลยทีเดียว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
ที่มา : International Association for Public Participation (n.d. : Online) 

 การให้ข้อมูลข่าวสาร            
(To inform) 

รับฟังความคิดเห็น           
(To consult) 

การเกี่ยวข้องต่อกิจกรรม              
(To involve) 

ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วนภาคี 
(To collaborate) 

การเสริมสร้างอ านาจของ
ประชาชน                       

(To empower) 

เป้าหมายการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

(Public 
Participation 

Goal) 

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและเสริมสร้าง
ความเข้าใจของประชาชน 

เพื่อได้รับข้อมูลและความ
คิดเห็นจากประชาชน
เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความ
คิดเห็นและแนวทางแก้ไข 

เพื่อร่วมท างานกับประชาชน เพื่อ
สร้างความม่ันใจกับประชาชนว่ามี
ความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะได้รับการพิจารณา 

เพื่อเป็นหุ่นส่วนกับประชาชนในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ ต้ังแต่การ
ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนว
ทางแก้ไข 

เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

ค าสัญญาต่อ
ประชาชน 

(Promise To 
The Public) 

เราจะท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนและรับฟังความ
คิดเห็น รวมท้ังตระหนักถึง
ข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ประชาชน เพื่อน ามาใช้ใน
การตัดสินใจ 

เราจะท างานเพื่อให้เห็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้ความคิดเห็นและ
ข้อมูลจากประชาชนสะท้อนใน
ทางเลือก 

เราจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ 
รวมท้ังน าข้อเสนอแนะของประชาชน
มาเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจให้
มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

เราจะปฏิบัติส่ิงที่ประชาชน
ตัดสินใจ 

ตัวอย่างเทคนิคการ
มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
(Example Tools) 

-ใบปลิว 
- เว็ปไซต์ 
- การเปิดบ้านเพื่อแนะน า 

- การส ารวจความคิดเห็น 
- การประชุม/เวทีสาธารณะ 
- ประชุมกลุ่มย่อย 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
- คณะกรรมการ 
- การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

- การลงประชามติ 
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 การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างเมืองนิยมนั้น หากพิจารณาให้ดีแล้วถือได้ว่ารัฐพยายาม
พ่ึงพาให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นภาคี
เครือข่ายจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 
การเปิดพ้ืนที่ความร่วมมือในการบริหารกิจการบ้านเมือง (Collaborative Governance) เช่นนี้จะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยชุมชนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (K. Emerson, N. Tina and 
B. Stephen, 2012: 1-29) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะท าให้ภาครัฐไม่ได้มี
บทบาทในฐานะเป็นตัวแสดงหลัก (Active Actors) ในการบริการสาธารณะและอาจไม่ใช่ผู้ริเริ่มการ
จัดท าบริการสาธารณะอีกต่อไป  

 ความร่วมมือในการบริหารกิจการบ้านเมือง (Collaborative Governance) เป็นกระบวน
หรือโครงสร้างที่ต้องแอบอิงและแนบเนียนไปกับการด าเนินนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้การบริหาร
กิจการสาธารณะบรรลุผลสัมฤทธิ์ (achievement) อย่างมีประสิทธิภาพ จุดส าคัญของแนวคิด
ดังกล่าว Ansell and Gash (2008 : 543-571) ได้สรุปวิธีการไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 1) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเป็นหลักในการจัดประชุมหารือ 2) ผู้เข้ามามีส่วนร่วมต้องประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  3) การมีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นระดับร่วมกันตัดสินใจในกระบวนการด้านนโยบาย 4) เน้นการ
มีส่วนร่วมของการประชุมจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแบบ
ฉันทามติ และ 6) ผลที่ได้จากการประชุมจะน าไปใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติและจัดท าบริการ
สาธารณะ ซึ่งกระบวนหรือหลักการดังกล่าวข้างต้นก็คือการพยายามให้เกินการบูรณาในการบริหาร
กิจการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) นั้นเอง  

 ด้วยเหตุนี้ ในการพัฒนาประเทศยุคใหม่แบบ 4.0 หากต้องบูรณาระหว่างประเทศที่เรียกกว่า
บริหารเชิงบูรพาภิวัฒน์แล้ว ความเข้มเข็งของท้องถิ่นก็มาจากความร่วมมือในการบริหารบริหาร
กิจการบ้านเมืองนั้นเอง อย่างไรก็ตามหากตั้งข้อสังเกตจะเห็นได้ว่า เมืองหรือท้องถิ่นมีศักยภาพที่
สามารถเป็นผู้น าการพัฒนาประเทศ ส่วนภาครัฐหรือรัฐบาลจะมีหน้าที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมให้
แง่คิด ให้แผนและยุทธศาสตร์ทางวิชาการ ท าในสิ่งที่พื้นที่ท าไม่ได้ รวมทั้งกระจายอ านาจ 
(Decentralization) โดยให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองของตนเอง 
ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ท้าทายต่อการบริหารกิจการสาธารณะอย่างมากในอนาคตอย่าง
ยิ่งยวด 

นอกจากนี้ หากย้อนไปที่แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง อันที่จริงรัฐประศาสนศาสตร์
พลเมืองไม่ได้สร้างให้ท้องถิ่นเข้มแข็งเพียงถ่ายเดียวดังที่กล่าวมาในข้างต้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รัฐบาล
เป็นรัฐบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Government) ได้สมบูรณ์แบบโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย                              
ดังนั้น รัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองเป็นแนวคิดที่จะช่วยสร้างสรรค์เมืองนิยมให้ยั่งยืนในเวลาเดียวกัน 
เพราะด้วยกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ที่ให้ประชาชนเป็นก าลังส าคัญของบ้านเมือง ประชาชน
เป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมคิดกับรัฐ ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได้ มองเห็นประชาชนเป็น
พลเมืองที่มีศักดิ์และศรีเท่าเทียมเทียบเท่ากับผู้แทน ผู้น า และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการออกแบบระบบและช่วยการบริหารรัฐกิจในท้องถิ่นของตนเอง แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
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พลเมืองยังช่วยให้ประชาชนมีระดับจิตใจให้สูงขึ้นพร้อมที่จะเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครท างานเพ่ือ
บ้านเมืองของตนเองด้วยความเต็มใจในเวลาเดียวกัน 
“โอกาส” และ “ความท้าทาย” ของจังหวัดบุรีรัมย์กับการเป็นเมืองยั่งยืนแห่งอาเซียน 

การสร้างจังหวัดให้เป็นหนึ่งใน “นคราภิวัฒน์” จึงมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยให้การบริหารบ้าน
บริหารเมือง ซึ่งหากยังรวมศูนย์กลางการพัฒนาไว้ที่เมืองหลวงเพียงถ่ายเดียวจะยังไม่สามารถตอบ
โจทย์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมองว่า แนวทางการพัฒนาเมืองจากสินทรัพย์ในท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์ต้องมีความสัมพันธ์กับมิติในบริบทโลกปัจจุบัน เมืองมีการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนาบูรณาการอย่างย่ังยืนได้ 

ทั้งนี้ ในบริบทปัจจุบันที่มีการเปิดประชาคมอาเซียน บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นเมืองที่ก าลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็น “โอกาส” และ “ความท้าทาย” กับการบูรณาการอย่างยั่งยืนในมิติของ
ประชาคมอาเซียน โดยผู้เขียน วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมิติ ดังนี้ 

 มิติความม่ันคง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ได้วาง Road Map ของตนเองมาก่อนที่รัฐจะให้ความสนใจ ผ่านแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งมาจากฐานการวิเคราะห์ความเห็นของชุมชน ท้องถิ่น  (ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, 2557 : ออนไลน์) จนท าให้จังหวัดบุรีรัมย์ผงาดขึ้นจากเมืองรอง
กลายเป็นเมืองหลักในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งยืนยันความส าเร็จดังกล่าว จากกรณีการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 8 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 
ที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมครั้งนั้นอีกด้วย ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพ
และความพร้อม อีกทั้งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพดังกล่าวท าให้ชาวบุรีรัมย์ได้รับกระแส
ชื่นชมอย่างมาก  

จากปรากฎการณ์ดังกล่าวมีฐานพัฒนาการมาจากจุดเริ่มต้นการผลักดันการปรึกษาหารือเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากรายงานการประชุม เมื่อครั้งนั้น คือ ให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสาย
ตะกูเป็นด่านถาวร ซ่ึงจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูนี้ ตั้งอยู่ที่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่อง
สาย ตะกู-จุ๊บโกกี ณ ช่องสายตะกู บ้านสายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวด กับ อ าเภอ
บันเตียอาปึล รวม  5 ต าบล 25 หมู่บ้าน  จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกู เปิดท าการสัปดาห์ละ 
3 วัน คือ วันศุกร์  วัน เสาร์และวันอาทิตย์  เ วลา  08 .00  -15 .00 น.  (กลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 2558 : 19) กล่าวได้ว่า เป็นความพยายามที่จะผลักดันให้มีการ
ยกระดับจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือมนุษยธรรม อีกทั้ง สร้างโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผ่านพ้ืนที่พรมแดน 
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  ผู้เขียนมองว่า ความแข็งแกร่งนี้ เป็นศักยภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ ศักยภาพ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือ สร้างสันติภาพ ลดความบาดหมาง จากการสร้าง
สัมพันธไมตรีต่อกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเพื่อนบ้าน เป็นมิตรกัน โดยจากปัญหาความขัดแย้ง
ตามแนวตะเข็บชายแดนสามารถน าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ในแง่การแก้ไขปัญหาด้าน
ความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพชูา ในบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรนนี้ 

 มิติทางเศรษฐกิจ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นมิติของการท่องเที่ยวเป็นกลไกส าคัญ  ถึงแม้มองภายนอก ถูกขับเคลื่อน
ผ่านตัวแสดงภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่แท้จริงนั้น นักวิชาการหลาย
ท่านก็ยังยืนยันวงจรหรือองค์ประกอบหรือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบว่า  ท้องถิ่นเป็นตัวแสดงหลัก
ส าคัญที่จะท าให้ท้องถิ่นหรือเมืองนั้นยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยท้องถิ่นมีความเข้มแข็งภายในตัวเอง 
เข้าใจถึงแก่นแท้ของตนเองอย่างลึกซึ้งและลุ่มลึกมากกว่าตัวแสดงอ่ืน ๆ โดยท้องถิ่นหันมาสร้าง
ท้องถิ่นท่ีไม่เป็นทางการ ด้วยสามัญส านึกและจิตวิญญาณของพลเมือง  

ในกรณีของจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การท่องเที่ยวด้านกีฬาสร้างเมือง (Sport 
Tourism) มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ให้จังหวัดเป็น Sport Tourism Destination มีแผนงานส่งเสริมการจัด
งาน Sport Tourism Event ระดับนานาชาติ แผนงานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติจากข้อมูลการส ารวจของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557 อ้างใน วัชระ                     
เชียงกูล,2560 : 124) ได้จัดท าการส ารวจส่วนแบ่งหรือการครอบครองตลาดของสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในทุกระดับของประเทศไทย พบว่า สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดเป็นสโมสรฟุตบอล ที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับมีสนามการแข่งขันฟุตบอลที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศ
ไทย (Thai Rath, 2014) อีกทั้ง การเกิดขึ้นของสนามแข่งรถความเร็วสูงระดับมาตรฐานสากล "ช้าง 
อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต" (Chang International Circuit, 2014) แสดงให้เห็นถึง จุดเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยส านักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ชี้ให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์
จังหวัดมีการเพ่ิมสูงขึ้น จาก 51,641.43 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 75,181.57 ล้านบาท ในปี 
พ.ศ. 2557 ซึ่งเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 50 โดยมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ ถือเป็นอีกดัชนีหนึ่งที่บ่งชี้ว่าจังหวัด
บุรีรัมย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Thai Chamber of Commerce, 2014) 

กล่าวได้ว่า ศักยภาพทางการเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ก้าวกระโดดขึ้นต่อเนื่อง                  
ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวเลขชี้การเติบโตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฎการณ์ดังกล่าว ผู้เขียน 
มองว่า “กีฬาสร้างเมือง” ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด สะท้อนถึงสร้างจุดขาย
ต่อความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง เสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมองในแง่จังหวัดท่องเที่ยวทางแหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมอย่างเดียว 
แต่ประชาสัมพันธ์จังหวัดว่า หากมาบุรีรัมย์ได้ทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ และ กีฬาด้วย นอกจากนี้  จาก
ข้อมูลเพ่ิมเติมของ ไทยรัฐ (2561 : ออนไลน์) ได้เสนอข่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย 
กกท. ได้ด าเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 



   การประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” 
 

188 
 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 
การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ คือ หนึ่งในเมืองที่ได้รับการ
คัดเลือก  

หลักฐานและข้อมูลดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนว่า การน ากีฬาสร้างเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์จาก
ฐานของพลเมือง เป็นผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นจากสายตาของนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมส าหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ เกิด
ผลดีต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศตามมา ดังนั้น การสร้างมูลค่ากีฬาที่มีศักยภาพโดยมีแนวทาง
ส าคัญนั้น คือ ส่งเสริมให้มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน จัดกิจกรรม Sport Tourism ที่เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละรูปแบบหรือคลัสเตอร์ (cluster) เพ่ือเชื่อมโยงในมิติการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสร้างความ
มั่งคั่งให้กับพ้ืนที่นั้นเอง เกิดผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงต่อการเข้า
มาลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ 

มิติทางสังคมและวัฒนธรรม  
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ (2559 : ออนไลน์) ได้ให้ข้อมูลว่า จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลักดันศูนย์ข้อมูลอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา โดยให้แรงงานอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นคนใน
ท้องถิ่นมีการฝึกอบรมแรงงานเพ่ือให้ได้มาตรฐานอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษา เป็นผลดี
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนโดยแรงงานไทยได้ ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเข้ามาท างานในพ้ืนที่ โดยมีการอ านวยความสะดวกแรงงานประเทศสมาชิก
อาเซยีนในทุกด้าน 

เหตุผลที่ทักษะด้านภาษา เป็นส่วนส าคัญในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลการวิจัยรองรับ 
ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของแรงงาน จ านวนผู้ประกอบการองค์การ 
ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 

1) วุฒิการศึกษา 15 100.00 
2) ระดับการศึกษา 15 100.00 
3) ประสบการณ์ในการท างาน 15 100.00 
4) ประวัติการฝึกอบรม 10 67.00 
5) ทักษะด้านภาษา 15 100.00 
6) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 87.00 
7) ทักษะการท า งานเป็นทีม 7 47.00 

ตารางท่ี 2 : ผลการสังเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของแรงงานทักษะวิชาชีพตามความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการ 

ที่มา : ณพิชญา เฉิดโฉม, ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง และ  บรรพต วิรุณราช (2560 : 26) 
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ตัวเลขดังกล่าว เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ต้องผลักดันการให้ความส าคัญกับทักษะภาษาของแรงงาน 
ซ่ึงต้องมารว่มกับแรงงานที่มาจากประเทศอ่ืน ๆ ดังเช่นใน สปป.ลาว จากข้อเท็จจริงนี้ ผู้เขียนมีทัศนะ
ว่า การพัฒนาจากรากฐานทางการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อยอดในการได้รับจ้างงานของกลุ่ม
แรงงานอาเซียน ถือได้ว่า พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม และ การ
เพิ่มขึ้นในความเท่าเทียมกันของแรงงานอาเซียน อีกทั้ง การสร้างโอกาสดังกล่าวให้กับแรงงาน
ท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นความท้าทายการเพิ่มศักยภาพของจังหวัด ให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับต่อบริบทนานาชาติได้  

จากการวิเคราะห์ทั้ง 3 มิติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้ง “โอกาส” และ “ความท้าทาย” ต่อการเป็น
เมืองยั่งยืนแห่งอาเซียนได้ ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะ การพัฒนาที่เจริญขึ้นรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง จาก
ฐานเมืองนิยมของท้องถิ่นผ่านพลเมือง โดยมีรัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนอ านวยความสะดวก และ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือ สภาพการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนมองว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตสามารถก้าว
ไปสู่ความเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลักของอาเซียนได้ เป็นเมืองที่น่าสนใจต่อการเชื่อมโยงในระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยฐานจาก
ท้องถิ่น พลเมือง ซึ่งเป็นฐานที่แข็งแกร่งอันแสดงให้เห็นถึงอนาคตของความเป็นเมืองที่ยั่งยืนได้ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทความนี้น าเสนอในแง่มุมการพัฒนาเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ จากฐานการสร้างเมืองนิยม
โดยภาคพลเมือง ด้วยการวิเคราะห์ใน 3 มิติ ของประชาคมอาเซียน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดการผ่านภาคประชาชน ถือเป็นฐานอันแข็งแกร่ง ต่อ “โอกาส” 
และ “ความท้าทาย” ต่อการเป็นเมืองยั่งยืนแห่งอาเซียนในอนาคต ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประการ 
ดังนี้ 
 ประการแรก ให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทต่อการร่วมแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ
ชายแดน เช่น การปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในเรื่องจุดผ่อนปรนชายแดน การ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านกีฬาสร้างเมือง อันจะเป็นผลดีต่อการตอบสนองที่ตรงจุดของพ้ืนที่ และ การ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นได้  
 ประการที่สอง สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับทักษะภาษาของประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นรากฐานอันสร้างความแข็งแรงในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ได้ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมือง ให้ได้รับความเท่าเทียมกันทางสังคม 
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