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ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยกำรขับเคลื่อนประเทศตำมโมเดล Thailand 4.0 ซึง่ ต้ องมีกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ ำงทำงเศรษฐกิจจำกเดิมที่ขบั เคลื่อนด้ วยกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม ไปสู่
เศรษฐกิ จ ที่ ขับเคลื่ อนด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) รวมทัง้ มุ่ง เน้ นกำร
พัฒนำเศรษฐกิจในประเทศหรื อเศรษฐกิจท้ องถิ่น (Local Economy) โดยให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำใน
มิติเชิงพืน้ ที่ (Area Based) เนื่องมำจำกปั ญหำเชิงโครงสร้ ำงที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนของประเทศไทยที่
พึง่ พำกำรส่งออกเป็ นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศในอดีต โดยไม่ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำร
สร้ ำงควำมเข้ มแข็งภำยในประเทศหรื อเศรษฐกิจท้ องถิ่นเท่ำที่ควร เมื่อเศรษฐกิจโลกประสบปัญหำ จึงส่งผล
ให้ ภำคอุตสำหกรรมของไทยได้ รับผลกระทบจำกภำวะกำรส่งออกที่ชะลอตัวอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันกำร
้
พัฒนำและสร้ ำงภูมิค้ มุ กันที่ดีให้ แ ก่ภำคอุตสำหกรรมของไทยให้ สำมำรถดำรงอยู่ไ ด้ อย่ำงมั่นคง ยั่งยืน
สำมำรถพึง่ พำตนเอง และขยำยตัวได้ อย่ำงมีเสถียรภำพ คือ จะต้ องดำเนินนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ที่สร้ ำงควำมสมดุล และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ กบั เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมภำยในประเทศ
หรื อในระดับท้ องถิ่น ในระดับชุมชน เพื่อเป็ นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐำนที่มนั่ คง
ต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ให้ ส ำมำรถดำเนินต่อเนื่ องไปได้ อย่ำงยั่งยื น และมี ควำมพร้ อมต่อควำม
ผันผวนที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกสถำนกำรณ์ภำยนอกในอนำคตต่อไป
เศรษฐกิจท้ องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้ ค นในชุ ม ชนมี ส่ ว น
ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรั บผลประโยชน์ บนพืน้ ฐานของความสามารถที่ชุมชนต่ างๆ มีอยู่ จากการใช้
“ทุนของชุมชน”
เศรษฐกิจท้ องถิ่นหรื อเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) หมำยถึง ระบบเศรษฐกิจระดับท้ องถิ่น
หรื อชุมชนที่มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม ซึง่ ไม่ได้ มีแต่เพียงมิตทิ ำงด้ ำนเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเลขของรำยได้ รำยจ่ำย
กำรผลิ ต และกำรบริ โ ภค เท่ำ นัน้ แต่จ ะเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของสัง คม วัฒ นธรรม มี
ควำมสัมพันธ์ กับวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ของคนในชุมชน และรวมถึงกำรมีระบบคุณค่ำเข้ ำไปด้ วย ลักษณะ

เด่นของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ เศรษฐกิจชุมชนจะไม่ม่งุ เน้ นกำรแข่งขัน แต่จะเน้ นให้ ควำมสำคัญกับควำม
ร่วมมือของคนในชุมชน และจะไม่มีกำรผูกขำดในกิจกำรใดๆ เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้เพรำะชุมชนเป็ นเจ้ ำของร่วมกัน
ดังนันในระบบเศรษฐกิ
้
จชุมชนจึงไม่ก่อให้ เกิดปั ญหำควำมรวยกระจุกตัวอยู่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ ตัวชี ้วัดทำงเศรษฐกิจชุมชนจะเป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงตัวเลขทำงเศรษฐกิจกับตัวชี ้วัดทำง
สังคม และตัวชี ้วัดควำมอยู่เย็นเป็ นสุขของผู้คนในชุมชนนันๆ
้ ด้ วย อย่ำงไรก็ตำม ในสภำพควำมเป็ นจริ ง
แล้ วเศรษฐกิจชุมชนมักจะถูกมองว่ำเป็ นเศรษฐกิจนอกระบบเท่ ำนัน้ ทัง้ ๆ ที่ควรถือว่ำเศรษฐกิจชุม ชนมี
ควำมสำคัญ และเป็ นพืน้ ฐำนของระบบเศรษฐกิจในส่วนรวมของประเทศ โดยหำกพิจำรณำกันให้ ดีจะ
พบว่ำระบบเศรษฐกิจชุมชนนี ้มีสดั ส่วนแรงงำนมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของแรงงำนทังประเทศ
้
แต่เมื่อคิดรำยได้ ที่
เกิดจำกระบบเศรษฐกิจชุมชนกลับพบว่ำมีค่ ำน้ อยกว่ำเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่กระจุกตัวอยู่แต่เฉพำะ
ในเมือง หรื อศูนย์กลำงควำมเจริ ญเท่ำนัน้ ซึ่งระบบเศรษฐกิจส่วนนี ้ได้ ดงึ เอำประชำชนจำกชุมชนในชนบท
เข้ ำไปเป็ นแรงงำนเพื่อขับเคลื่อนควำมเจริญให้ กบั ศูนย์กลำงควำมเจริญดังกล่ำวเป็ นสำคัญ
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เศรษฐกิ จ ท้ องถิ่ นหรื อ เศรษฐกิ จ ชุม ชน เป็ น กำรดำเนิ นกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ ต่ำงๆ ทัง้ ด้ ำ น
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ในระดับครัวเรื อน ทังในด้
้ ำนกำรผลิต กำรบริ โภค และกำรกระจำยผลผลิต โดย
ให้ คนในชุม ชนมี ส่วนร่ วมในกำรแก้ ปัญ หำพื น้ ฐำนทำงเศรษฐกิ จ ของชุมชน กล่ำวคือ ให้ คนในชุม ชนมี
ส่วนร่ วมคิด (What?) ร่ วมทำ (How?) ร่ วมรับผลประโยชน์ (For whom?) บนพื ้นฐำนของควำมสำมำรถที่
ชุมชนต่ำงๆ มีอยู่ จำกกำรใช้ “ทุนของชุมชน” ทังที
้ ่เป็ นสินค้ ำทุน (เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์กำรผลิต
ต่ำงๆ ฯลฯ ที่มีอยูห่ รื อสำมำรถจัดหำมำได้ ตำมศักยภำพ) ทุนทำงเศรษฐกิจ (ปัจจัยที่สนับสนุนให้ กำรดำเนิน
กิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ เป็ น ไปอย่ ำ งสะดวกรำบรื่ น เช่ น ที่ ดิ น แหล่ ง น ำ้ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ สภำพ
ภู มิ ป ระเทศ และกำรคมนำคมขนส่ ง เป็ น ต้ น ) และทุน ทำงสัง คม (วิ ถี ก ำรผลิ ต ภู มิ ปั ญ ญำท้ องถิ่ น
ศำสนสถำน โรงเรี ยน สถำนีอนำมัย ฯลฯ) ดังนัน้ สมำชิกในชุมชนจะเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่ำ จะผลิตอะไร
ได้ บ้ำงตำมศักยภำพและทุนประเภทต่ำงๆ ที่ชมุ ชนนันๆ
้ มีอยู่ พวกเขำจะผลิตกันอย่ำงไร? แล้ วพวกเขำจะ
แบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรผลิตร่วมกันอย่ำงไร? นัน่ คือ ชุมชนจะต้ อง คิดเอง ทำเอง และได้ ประโยชน์เอง
วิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมิได้ ม่ ุงเน้ นที่พัฒนาเพื่อจะเอาแต่ ความร่ ารวยอย่ างเดียวแต่ มี
เป้ าหมายมุ่งสู่การพัฒนาที่ย่ ังยืน สามารถพัฒนาให้ ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ โดยไม่ ต้องพึ่งพา
ผู้อ่ ืน หรือรอรับความช่ วยเหลือจากหน่ วยงานใดๆ
วิถีทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนจะนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน เนื่องจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนไม่ใช่กำรมุ่งเน้ นที่พฒ
ั นำเพื่อจะเอำแต่ควำมร่ ำรวยอย่ำงเดียว หำกแต่กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนนัน้
กระทำไปเพรำะมีเป้ำหมำยที่สำคัญอยูร่ ่วมกันหลำยประกำร เช่น 1) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของคนใน
ครอบครัว และชุมชน จำกกำรสร้ ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้เพื่อให้ สำมำรถพึง่ ตนเองได้ 2) กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชนให้ มีควำมเข้ มแข็ง ตำมศักยภำพของตนเอง ให้ ประชำชนในชุมชนมีควำมอยู่ดี กินดี
อย่ำงถ้ วนหน้ ำ และ 3) กำรฟื น้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชนให้ ยงั่ ยืน รวมถึงกำรอนุรักษ์
วัฒ นธรรม และภูมิ ปัญ ญำท้ องถิ่ นให้ ส ำมำรถดำรงสืบไปจนถึง รุ่ นลูก รุ่ นหลำน ซึ่ง ถ้ ำหำกแต่ละชุมชน
สำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจของตนเองให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ได้ แล้ ว ปัญหำทำงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ จ ะลดลงหรื อ หมดไปจำกชุม ชนนัน้ ๆ ประชำชนมี ค วำมอยู่ดี กิ น ดี มี สัง คมที่ น่ำ อยู่
ผลประโยชน์แบ่งปันกันอย่ำงถ้ วนหน้ ำ มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชนไว้ ให้ ลกู

หลำน ในชุม ชนได้ ใช้ ต่อไปในอนำคต มี กำรฟื ้นฟูวัฒ นธรรม และอนุรักษ์ ภูมิ ปัญญำท้ องถิ่ นให้ ป ระสม
ประสำนเข้ ำกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ อย่ำงกลมกลืน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ำเป็ นกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนตำมหลัก
สำกลได้ แล้ ว นอกจำกนีแ้ ล้ วกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้ ยั่งยืนนัน้ จะต้ องส่งเสริ มให้ ชุมชนนัน้ มีระบบ
เศรษฐกิจที่สำมำรถพัฒนำให้ ยืนอยู่บนขำของตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึง่ พำผู้อื่น หรื อรอรับควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนใดๆ
มี เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ สามารถสนั บ สนุ นข้ อ มู ลให้ กั บ ท้ อ งถิ่นหรื อ ชุ ม ชนในวิ เคราะห์
ศักยภาพ และขีดความสามารถของชุ มชนท้ องถิ่น ได้ แก่ เทคนิค Location Quotient (LQ) และ
เทคนิค Shift and Share Analysis
แนวปฏิบตั ิในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญประกำรหนึ่งของ Local Economy ได้ แก่ กำร
วิเครำะห์ศกั ยภำพ และขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้ องถิ่นนันเสี
้ ยก่อนว่ำชุมชนนันๆ
้ มีควำมพร้ อมแค่ไหน
หำกชุมชนนันๆ
้ ไม่มีศกั ยภำพ หรื อไม่มีควำมพร้ อมที่จะพัฒนำ กำรเข้ ำไปส่งเสริมก็จะเป็ นไปได้ ยำก โอกำส
ที่จะประสบควำมสำเร็ จแทบไม่มีเลย ในทำงตรงกันข้ ำมหำกชุมชนนันๆ
้ มีศกั ยภำพ หรื อมีควำมพร้ อมแล้ ว
โอกำสที่ชมุ ชนเหล่ำนันจะประสบควำมส
้
ำเร็จในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนของตนเองจึงมีคอ่ นข้ ำงสูง ทังนี
้ ้
มีเครื่ องมือทำงเศรษฐศำสตร์ ที่สำมำรถสนับสนุนข้ อมูลให้ กับท้ องถิ่ นหรื อชุมชนในกำรวิเครำะห์ศกั ยภำพ
และขี ด ควำมสำมำรถ
ของชุมชนท้ องถิ่น ได้ แก่
เ ท ค นิ ค Location
Quotient (LQ) แ ล ะ
เทคนิค Shift and Share
Analysis โ ด ย วิ ธี
Location

Quotient

(LQ) เป็ นวิ ธี กำรที่ ใช้
แบ่ ง แยกกิ จ กรรมทำง
เศรษฐกิจออกเป็ น สำขำกำรผลิตฐำน (basic secter) และสำขำที่ไม่ใช่ฐำน (nonbasic secter) หรื อ หำค่ำ

ควำมชำนำญพิเศษในกำรผลิตของสำขำกำรผลิตที่ จังหวัดหรื อท้ องถิ่ นมี ควำมช ำนำญพิเศษ มำกกว่ำ
ภูมิภำคหรื อประเทศ สำขำกำรผลิตที่ จังหวัดหรื อท้ องถิ่ นมีควำมชำนำญจะเป็ นสำขำกำรผลิตฐำนหรื อ
ฐำนเศรษฐกิจของจังหวัดหรื อท้ องถิ่ น สำหรับวิธี Shift and Share Analysis เป็ นวิธีกำรที่ วิเครำะห์และ
อธิบำยถึงสำขำกำรผลิตที่มีสว่ นสำคัญในกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของท้ องถิ่น โดยจะชี ้ให้ เห็นว่ำสำขำ
กำรผลิตใดควรที่จะให้ ควำมสำคัญในกำรส่งเสริ มและสนับสนุนกำรผลิต และสำขำกำรผลิตใดควรที่ จะลด
ควำมสำคัญในกำรผลิต
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กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ รั บ มอบหมายให้ ดาเนิ น โครงการกองทุน พั ฒนาเอสเอ็ ม อี ตามแนว
ประชารั ฐ 20,000 ล้ านบาท โดยจะพิจารณาคัดเลือก SMEs เป้ าหมายที่จะส่ งเสริ มพัฒนาและ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด
กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั เศรษฐกิจภำยในประเทศ ในบริ บทของภำคอุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรมได้ รับมอบหมำยให้ ดำเนินโครงกำรกองทุนพัฒ นำเอสเอ็ม อี ตำมแนวประชำรั ฐ
20,000 ล้ ำนบำท เพื่อสนับสนุนให้ ควำมช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทำงกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนให้ กับ
SMEs ที่มีศกั ยภำพในกำรต่อยอดธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ ยืน เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ เนื่องจำกปัจจุบนั ภำคเอกชนยังไม่มีควำมเชื่อมัน่ ในกำรลงทุนเท่ำที่ควร สถำบันกำรเงินไม่มี
นโยบำยเร่งรัดกำรอนุมตั สิ ินเชื่อในอัตรำดอกเบี ้ยต่ำในสภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี อีกทังยั
้ งมีระบบบริหำรควำม
เสี่ยงที่ปิดกันโอกำสในกำรเข้
้
ำถึงแหล่งทุนของ SMEs ประกอบกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปแบบกำร
ร่วมลงทุนที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ยังมีรูปแบบและกระบวนกำรดำเนินงำนที่ยงุ่ ยำกใช้ เวลำนำน มีกำรคัดเลือกและ
ตังเงื
้ ่อนไขกำรร่วมลงทุนที่เข้ มงวด มุ่งสนใจเฉพำะโครงกำรที่ให้ ผลตอบแทนสูง ๆ จึงทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
SMEs ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนได้ ทังนี
้ ้กำรดำเนินกำรของกองทุนฯ จะใช้ กลไกประชำรัฐผ่ำนหน่วย
ร่วมดำเนินกำรทังภำครั
้
ฐและเอกชนของพื ้นที่แต่ละจังหวัดในรูปแบบของคณะอนุกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด
ซึ่งมีผ้ วู ่ำรำชกำรจังหวัดหรื อรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็ นประธำน เพื่อพิจำรณำคัดเลือก SMEs เป้ำหมำยที่
จะส่งเสริมพัฒนำและสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ จงั หวัดกลัน่ กรองและวิเครำะห์ด้ำนกำรเงินของ SMEs และ
อนุมัติสิ นเชื่ อและร่ วมลงทุนให้ กับผู้ประกอบกำร SMEs ที่ มี ศักยภำพที่ ขอรั บควำมช่วยเหลื อทำงด้ ำ น
กำรเงินจำกกองทุน ตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์ /แนวทำงกำรส่งเสริ มและพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดหรื อ
กลุม่ จังหวัด ที่ผำ่ นกำรพิจำรณำร่วมกันของคณะอนุกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด
กล่ำวโดยสรุ ป ภำพของภำคเศรษฐกิ จ และอุตสำหกรรมไทยในช่วงที่ ผ่ำนมำ เปรี ยบเสมื อน
“เศรษฐกิจรากแขนง” หมำยควำมถึง เศรษฐกิจที่ประกอบด้ วยกิจกรรมกำรผลิตที่ขยำยและเติบโตแบบ
“ตอนกิ่ง” เป็ นส่วนใหญ่ ทังนี
้ ้กำรตอนกิ่ง เป็ นกำรขยำยพันธ์พืชที่สำมำรถทำได้ ง่ำย ให้ ผลผลิตได้ รวดเร็ว แต่
สิ่งที่สำคัญ คือ พืชที่นำไปปลูกเมื่อโตเต็มที่จะล้ มง่ำยเมื่อเจอกับลมพำยุแรง เพรำะมีแต่รำกแขนงไม่มีรำก
แก้ ว เปรี ยบได้ กับ อุตสำหกรรมและวิสำหกิจของไทยในช่วงที่ผ่ำนมำที่พึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ

เป็ นกำรเร่งรี บเจริ ญเติบโต เพื่อตำมให้ ทนั ประเทศอื่นที่ทนั สมัย มีกำรนำอุตสำหกรรมของต่ำงประเทศเข้ ำ
มำผ่ำนกำรส่งเสริ มกำรลงทุนจำก BOI โดยไม่ได้ เน้ นยำ้ ในเรื่ องของถ่ำยทอดเทคโนโลยีไว้ ให้ กันคนไทย
รวมถึงกำรสร้ ำงคนของเรำขึ ้นมำรองรับกำรเรี ยนรู้ และพัฒนำเทคโนโลยี ยงั มีไม่เพียงพอ นอกจำกนี ้มีกำร
พึ่งพำกำรส่งออกมำกในหลำยอุตสำหกรรม ทำให้ เมื่อ เศรษฐกิจโลกประสบปั ญหำหรื อมีกำรย้ ำยฐำนกำร
ผลิต ภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทยจึงเกิดกำรชะงักงัน ดังนัน้ ทุกภำคส่วนควรร่ วมกันผลักดันและ
ขับเคลื่อนกำรสร้ ำงควำมเข็มแข้ งและยัง่ ยืนให้ กับ เศรษฐกิจในประเทศหรื อเศรษฐกิจท้ องถิ่น เพื่อเปลี่ยน
ประเทศไทยให้ เป็ น “เศรษฐกิจรากแก้ ว” ที่มีควำมแข็งแรง สำมำรถยืนหยัดภำยใต้ วิกฤตกำรณ์ต่ำงๆ ยืน
อยูบ่ นขำของตัวเอง บนขำของขำขององค์ควำมรู้ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และบนขำของวัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญ ญำท้ องถิ่ น เพื่ อในท้ ำยที่ สุด เรำจะได้ มี “เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่น ที่ เข้ ม แข็ ง สั ง คมที่ แ ข็ ง แกร่ ง และ
ประเทศไทยที่แข็งแรง”
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