
 

 

 

 

 

Local Economy: รากแก้วเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย 

อภิยกุต์ อ ำนวยกำญจนสิน 
ส ำนกัวจิยัเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

ตำมท่ีรัฐบำลมีนโยบำยกำรขบัเคล่ือนประเทศตำมโมเดล Thailand 4.0 ซึง่ต้องมีกำรปรับเปล่ียน

โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจจำกเดมิท่ีขบัเคล่ือนด้วยกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรผลิตภำคอตุสำหกรรม ไปสู่

เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Driven Economy) รวมทัง้มุ่งเน้นกำร

พฒันำเศรษฐกิจในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Local Economy) โดยให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำใน

มิติเชิงพืน้ท่ี (Area Based) เน่ืองมำจำกปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ีไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนของประเทศไทยท่ี

พึง่พำกำรสง่ออกเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหลกัของประเทศในอดีต โดยไมไ่ด้ให้ควำมส ำคญักับกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถ่ินเทำ่ท่ีควร เม่ือเศรษฐกิจโลกประสบปัญหำ จงึสง่ผล

ให้ภำคอตุสำหกรรมของไทยได้รับผลกระทบจำกภำวะกำรสง่ออกท่ีชะลอตวัอยำ่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ดงันัน้กำร

พัฒนำและสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดีให้แก่ภำคอุตสำหกรรมของไทยให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคง ยั่งยืน 

สำมำรถพึง่พำตนเอง และขยำยตวัได้อยำ่งมีเสถียรภำพ คือ จะต้องด ำเนินนโยบำยกำรพฒันำอตุสำหกรรม

ท่ีสร้ำงควำมสมดลุ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบัเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมภำยในประเทศ 

หรือในระดบัท้องถ่ิน ในระดบัชมุชน เพ่ือเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีส ำคญั ซึง่จะเป็นพืน้ฐำนท่ีมัน่คง

ต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้สำมำรถด ำเนินต่อเน่ืองไปได้อย่ำงยั่งยืน และมีควำมพร้อมต่อควำม 

ผนัผวนท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์ภำยนอกในอนำคตตอ่ไป 

เศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ บนพืน้ฐานของความสามารถท่ีชุมชนต่างๆ มีอยู่ จากการใช้ 

“ทุนของชุมชน” 

เศรษฐกิจท้องถ่ินหรือเศรษฐกิจชมุชน (Local Economy) หมำยถึง ระบบเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ิน 

หรือชมุชนท่ีมีลกัษณะเป็นองค์รวม ซึง่ไมไ่ด้มีแตเ่พียงมิตทิำงด้ำนเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเลขของรำยได้ รำยจำ่ย 

กำรผลิต และกำรบริโภค เท่ำนัน้ แต่จะเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มี

ควำมสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน และรวมถึงกำรมีระบบคณุค่ำเข้ำไปด้วย ลกัษณะ



 

 

 

 

 

เด่นของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ เศรษฐกิจชุมชนจะไม่มุ่งเน้นกำรแข่งขนั แต่จะเน้นให้ควำมส ำคญักับควำม

ร่วมมือของคนในชมุชน และจะไม่มีกำรผกูขำดในกิจกำรใดๆ เกิดขึน้ ทัง้นีเ้พรำะชมุชนเป็นเจ้ำของร่วมกัน 

ดงันัน้ในระบบเศรษฐกิจชมุชนจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหำควำมรวยกระจกุตวัอยู่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนัน้ 

นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัทำงเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงตวัเลขทำงเศรษฐกิจกับตวัชีว้ดัทำง

สงัคม และตวัชีว้ดัควำมอยู่เย็นเป็นสุขของผู้คนในชุมชนนัน้ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในสภำพควำมเป็นจริง

แล้วเศรษฐกิจชุมชนมกัจะถูกมองว่ำเป็นเศรษฐกิจนอกระบบเท่ำนัน้ ทัง้ ๆ ท่ีควรถือว่ำเศรษฐกิจชุมชนมี

ควำมส ำคญั และเป็นพืน้ฐำนของระบบเศรษฐกิจในส่วนรวมของประเทศ โดยหำกพิจำรณำกันให้ดีจะ

พบว่ำระบบเศรษฐกิจชมุชนนีมี้สดัส่วนแรงงำนมำกกว่ำคร่ึงหนึ่งของแรงงำนทัง้ประเทศ แตเ่ม่ือคิดรำยได้ท่ี

เกิดจำกระบบเศรษฐกิจชมุชนกลบัพบว่ำมีค่ำน้อยกว่ำเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมท่ีกระจกุตวัอยู่แต่เฉพำะ

ในเมือง หรือศนูย์กลำงควำมเจริญเท่ำนัน้ ซึ่งระบบเศรษฐกิจส่วนนีไ้ด้ดงึเอำประชำชนจำกชมุชนในชนบท

เข้ำไปเป็นแรงงำนเพ่ือขบัเคล่ือนควำมเจริญให้กบัศนูย์กลำงควำมเจริญดงักล่ำวเป็นส ำคญั 

  http://www.bakdailocal.go.th/upload/picture/ea.JPG 



 

 

 

 

 

เศรษฐกิจท้องถ่ินหรือเศรษฐกิจชุมชน เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ทัง้ด้ำน

เกษตรกรรม อตุสำหกรรม ในระดบัครัวเรือน ทัง้ในด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค และกำรกระจำยผลผลิต โดย

ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจของชุมชน กล่ำวคือ ให้คนในชุมชนมี  

ส่วนร่วมคิด (What?) ร่วมท ำ (How?) ร่วมรับผลประโยชน์ (For whom?) บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถท่ี

ชุมชนต่ำงๆ มีอยู่ จำกกำรใช้ “ทุนของชุมชน” ทัง้ท่ีเป็นสินค้ำทุน (เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์กำรผลิต

ตำ่งๆ ฯลฯ ท่ีมีอยูห่รือสำมำรถจดัหำมำได้ตำมศกัยภำพ) ทนุทำงเศรษฐกิจ (ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้กำรด ำเนิน

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงสะดวกรำบร่ืน เช่น ท่ีดิน แหล่งน ำ้ ทรัพยำกรธรรมชำติ สภำพ  

ภูมิประเทศ และกำรคมนำคมขนส่ง เป็นต้น) และทุนทำงสังคม (วิถีกำรผลิต ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  

ศำสนสถำน โรงเรียน สถำนีอนำมัย ฯลฯ) ดงันัน้ สมำชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตดัสินใจเองว่ำ จะผลิตอะไร 

ได้บ้ำงตำมศกัยภำพและทนุประเภทตำ่งๆ ท่ีชมุชนนัน้ๆ มีอยู่ พวกเขำจะผลิตกนัอย่ำงไร? แล้วพวกเขำจะ

แบง่ปันผลประโยชน์จำกกำรผลิตร่วมกนัอยำ่งไร? นัน่คือ ชมุชนจะต้อง คดิเอง ท ำเอง และได้ประโยชน์เอง 

วิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมิได้มุ่งเน้นที่พัฒนาเพื่อจะเอาแต่ความร ่ารวยอย่างเดียวแต่มี

เป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน สามารถพัฒนาให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพา

ผู้อ่ืน หรือรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ 

วิถีทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชนจะน ำไปสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยืน เน่ืองจำกกำรพฒันำเศรษฐกิจ

ชมุชนไม่ใช่กำรมุ่งเน้นท่ีพฒันำเพ่ือจะเอำแตค่วำมร ่ำรวยอย่ำงเดียว หำกแตก่ำรพฒันำเศรษฐกิจชมุชนนัน้

กระท ำไปเพรำะมีเปำ้หมำยท่ีส ำคญัอยูร่่วมกนัหลำยประกำร เชน่ 1) กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของคนใน

ครอบครัว และชมุชน จำกกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้สำมำรถพึง่ตนเองได้  2) กำรพฒันำเศรษฐกิจ

และสงัคมในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง ตำมศกัยภำพของตนเอง ให้ประชำชนในชุมชนมีควำมอยู่ดี กินดี 

อย่ำงถ้วนหน้ำ และ 3) กำรฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของชมุชนให้ยัง่ยืน รวมถึงกำรอนรัุกษ์

วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ินให้สำมำรถด ำรงสืบไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลำน ซึ่งถ้ำหำกแต่ละชุมชน

สำมำรถพฒันำเศรษฐกิจของตนเองให้เป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ได้แล้ว ปัญหำทำงเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม ก็จะลดลงหรือหมดไปจำกชุมชนนัน้ๆ ประชำชนมีควำมอยู่ดีกินดี มีสังคมท่ีน่ำอยู่ 

ผลประโยชน์แบง่ปันกนัอย่ำงถ้วนหน้ำ มีกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกร ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมของชมุชนไว้ให้ลกู 



 

 

 

 

 

หลำน ในชุมชนได้ใช้ต่อไปในอนำคต มีกำรฟื้นฟูวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ินให้ประสม

ประสำนเข้ำกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้อย่ำงกลมกลืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรพฒันำท่ียัง่ยืนตำมหลัก

สำกลได้แล้ว นอกจำกนีแ้ล้วกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนนัน้จะต้องส่งเสริมให้ชุมชนนัน้มีระบบ

เศรษฐกิจท่ีสำมำรถพฒันำให้ยืนอยู่บนขำของตวัเองได้โดยไม่ต้องพึง่พำผู้ อ่ืน หรือรอรับควำมชว่ยเหลือจำก

หนว่ยงำนใดๆ 

มีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนในวิเคราะห์

ศักยภาพ และขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ เทคนิค Location Quotient (LQ) และ 

เทคนิค Shift and Share Analysis 

แนวปฏิบตัิในกำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชนท่ีส ำคญัประกำรหนึ่งของ Local Economy ได้แก่ กำร

วิเครำะห์ศกัยภำพ และขีดควำมสำมำรถของชมุชนท้องถ่ินนัน้เสียก่อนว่ำชมุชนนัน้ๆ มีควำมพร้อมแคไ่หน 

หำกชมุชนนัน้ๆ ไมมี่ศกัยภำพ หรือไมมี่ควำมพร้อมท่ีจะพฒันำ กำรเข้ำไปสง่เสริมก็จะเป็นไปได้ยำก โอกำส

ท่ีจะประสบควำมส ำเร็จแทบไมมี่เลย ในทำงตรงกนัข้ำมหำกชมุชนนัน้ๆ มีศกัยภำพ หรือมีควำมพร้อมแล้ว

โอกำสท่ีชมุชนเหลำ่นัน้จะประสบควำมส ำเร็จในกำรพฒันำเศรษฐกิจชมุชนของตนเองจงึมีคอ่นข้ำงสงู ทัง้นี ้

มีเคร่ืองมือทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีสำมำรถสนบัสนุนข้อมลูให้กับท้องถ่ินหรือชุมชนในกำรวิเครำะห์ศกัยภำพ 

และขีดควำมสำมำรถ

ของชุมชนท้องถ่ิน ได้แก่ 

เ ท ค นิ ค  Location 

Quotient (LQ)  แ ล ะ 

เทคนิค Shift and Share 

Analysis โ ด ย วิ ธี  

Location Quotient 

(LQ)  เ ป็นวิ ธี กำร ท่ี ใ ช้

แบ่งแยกกิจกรรมทำง

เศรษฐกิจออกเป็น สำขำกำรผลิตฐำน (basic secter) และสำขำท่ีไมใ่ชฐ่ำน (nonbasic secter) หรือ หำคำ่



 

 

 

 

 

ควำมช ำนำญพิเศษในกำรผลิตของสำขำกำรผลิตท่ีจังหวัดหรือท้องถ่ินมีควำมช ำนำญพิเศษ มำกกว่ำ

ภูมิภำคหรือประเทศ สำขำกำรผลิตท่ีจังหวัดหรือท้องถ่ินมีควำมช ำนำญจะเป็นสำขำกำรผลิตฐำนหรือ

ฐำนเศรษฐกิจของจังหวัดหรือท้องถ่ิน  ส ำหรับวิธี Shift and Share Analysis เป็นวิธีกำรท่ีวิเครำะห์และ

อธิบำยถึงสำขำกำรผลิตท่ีมีสว่นส ำคญัในกำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจของท้องถ่ิน โดยจะชีใ้ห้เห็นวำ่สำขำ

กำรผลิตใดควรท่ีจะให้ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกำรผลิต และสำขำกำรผลิตใดควรท่ีจะลด

ควำมส ำคญัในกำรผลิต 
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กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว

ประชารัฐ 20,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณาคัดเลือก SMEs เป้าหมายที่จะส่งเสริมพัฒนาและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจภำยในประเทศ ในบริบทของภำคอตุสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรมได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ 

20,000 ล้ำนบำท เพ่ือสนบัสนุนให้ควำมช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับ 

SMEs ท่ีมีศกัยภำพในกำรตอ่ยอดธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน เช่ือมโยงกบักำรพฒันำเศรษฐกิจ

ภำยในประเทศ เน่ืองจำกปัจจบุนัภำคเอกชนยงัไมมี่ควำมเช่ือมัน่ในกำรลงทนุเทำ่ท่ีควร สถำบนักำรเงินไม่มี

นโยบำยเร่งรัดกำรอนมุตัสิินเช่ือในอตัรำดอกเบีย้ต ่ำในสภำวะเศรษฐกิจท่ีไมดี่  อีกทัง้ยงัมีระบบบริหำรควำม

เส่ียงท่ีปิดกัน้โอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทนุของ SMEs ประกอบกบักำรสนบัสนนุทำงกำรเงินในรูปแบบกำร

ร่วมลงทนุท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัยงัมีรูปแบบและกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ียุง่ยำกใช้เวลำนำน มีกำรคดัเลือกและ

ตัง้เง่ือนไขกำรร่วมลงทุนท่ีเข้มงวด มุ่งสนใจเฉพำะโครงกำรท่ีให้ผลตอบแทนสูง ๆ จึงท ำให้ผู้ประกอบกำร 

SMEs ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ ทัง้นีก้ำรด ำเนินกำรของกองทนุฯ จะใช้กลไกประชำรัฐผ่ำนหน่วย

ร่วมด ำเนินกำรทัง้ภำครัฐและเอกชนของพืน้ท่ีแตล่ะจงัหวดัในรูปแบบของคณะอนกุรรมกำรฯ ระดบัจงัหวดั 

ซึ่งมีผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดัหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นประธำน เพ่ือพิจำรณำคดัเลือก SMEs เปำ้หมำยท่ี

จะสง่เสริมพฒันำและสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์จงัหวดักลัน่กรองและวิเครำะห์ด้ำนกำรเงินของ SMEs และ

อนุมัติสินเช่ือและร่วมลงทุนให้กับผู้ ประกอบกำร SMEs ท่ีมีศักยภำพท่ีขอรับควำมช่วยเหลือทำงด้ำน

กำรเงินจำกกองทุน ตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรส่งเสริมและพฒันำเศรษฐกิจของจงัหวดัหรือ

กลุม่จงัหวดั ท่ีผำ่นกำรพิจำรณำร่วมกนัของคณะอนกุรรมกำรฯ ระดบัจงัหวดั 

กล่ำวโดยสรุป ภำพของภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทยในช่วงท่ีผ่ำนมำ เปรียบเสมือน 

“เศรษฐกิจรากแขนง” หมำยควำมถึง เศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยกิจกรรมกำรผลิตท่ีขยำยและเติบโตแบบ 

“ตอนก่ิง” เป็นสว่นใหญ่ ทัง้นีก้ำรตอนก่ิง เป็นกำรขยำยพนัธ์พืชท่ีสำมำรถท ำได้ง่ำย ให้ผลผลิตได้รวดเร็ว แต่

สิ่งท่ีส ำคญั คือ พืชท่ีน ำไปปลกูเม่ือโตเต็มท่ีจะล้มง่ำยเม่ือเจอกับลมพำยุแรง เพรำะมีแตร่ำกแขนงไม่มีรำก

แก้ว เปรียบได้กับ อุตสำหกรรมและวิสำหกิจของไทยในช่วงท่ีผ่ำนมำท่ีพึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 



 

 

 

 

 

เป็นกำรเร่งรีบเจริญเติบโต เพ่ือตำมให้ทนัประเทศอ่ืนท่ีทนัสมยั มีกำรน ำอตุสำหกรรมของต่ำงประเทศเข้ำ

มำผ่ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI โดยไม่ได้เน้นย ำ้ในเร่ืองของถ่ำยทอดเทคโนโลยีไว้ให้กันคนไทย 

รวมถึงกำรสร้ำงคนของเรำขึน้มำรองรับกำรเรียนรู้และพฒันำเทคโนโลยียงัมีไม่เพียงพอ นอกจำกนีมี้กำร

พึ่งพำกำรส่งออกมำกในหลำยอุตสำหกรรม ท ำให้เม่ือเศรษฐกิจโลกประสบปัญหำหรือมีกำรย้ำยฐำนกำร

ผลิต ภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทยจึงเกิดกำรชะงักงัน ดงันัน้ ทุกภำคส่วนควรร่วมกันผลกัดนัและ

ขบัเคล่ือนกำรสร้ำงควำมเข็มแข้งและยัง่ยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศหรือเศรษฐกิจท้องถ่ิน เพ่ือเปล่ียน

ประเทศไทยให้เป็น “เศรษฐกิจรากแก้ว” ท่ีมีควำมแข็งแรง สำมำรถยืนหยดัภำยใต้วิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ยืน

อยูบ่นขำของตวัเอง บนขำของขำขององค์ควำมรู้ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และบนขำของวฒันธรรม และภมูิ

ปัญญำท้องถ่ิน เพ่ือในท้ำยท่ีสุด เรำจะได้มี “เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ เข้มแข็ง สังคมที่แข็งแกร่ง และ

ประเทศไทยท่ีแข็งแรง” 

 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
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 http://www.bakdailocal.go.th/upload/picture/ea.JPG 
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