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In Focus
การรวมศูนูย์อ์ำำานาจ ทำำาให้้รฐับาลกลางเป็น็ผูู้้เข้า้ 
มามบีทำบาทำในการตัดัสินิใจเพื่่�อำจดัสิรรทำรพัื่ย์ากร
ทำางเศูรษฐกจิ ในข้ณะทำี�รฐับาลในทำอ้ำงถิิ่�นไม่ม ี
อำำานาจในการตัดัสินิใจเพื่่�อำจดัทำำาบรกิารสิาธาร
ณะ ทำั�งๆ ทำี� ท้ำอำงถิ่ิ�นเป็น็ห้น่วย์การป็กครอำงทำี�ม ี
ความใกลช้ิดิกบัป็ระชิาชินมากทำี�สุิดทำี�ควรจะเข้า้ 
มามบีทำบาทำในการจดัสิรรทำรพัื่ย์ากรและเป็ดิ 
โอำกาสิให้้ป็ระชิาชินเข้า้มามสีิว่นรว่มในการ 
กำาห้นดนโย์บาย์ได้โดย์ตัรง เพื่่�อำย์กระดับบรกิาร
สิาธารณะและพื่ฒันาคณุภาพื่ชีิวติัข้อำงป็ระชิาชิน 

แตัท่ำี�ผู้า่นมาเราจะเห็้นวา่ รฐับาลสิว่นกลางมักมุง่ 
เน้นไป็ทำี�การเจรญิเตับิโตัข้อำงเศูรษฐกิจและ 
เชิ่�อำวา่เม็ดเงนิจะไห้ลรนิจากส่ิวนบนมาย์งัสิว่น 
ลา่ง (Tickle down effect) ทำำาให้้ข้าดการ 
พื่จิารณาถิ่ึงความสิมัพัื่นธข์้อำงการจดัการทำาง 
เศูรษฐกิจในมิตัอิำ่�นๆ ไม่วา่จะเป็น็เศูรษฐกิจในครวั 
เรอ่ำนอำย์า่งการดูแลกนัและกนั ห้รอ่ำเศูรษฐกจิทำี�มา
จากฐานทำรพัื่ย์ากร  

Think Forward Center เชิ่�อำว่า การส่ิงเสิรมิ 
ระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นเพื่่�อำให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นเป็น็ฐาน 
การพื่ฒันาป็ระเทำศูในระย์ะย์าว จำาเป็น็ตัอ้ำงคำานึง
ถิ่ึงระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิิ่�นใน 3 มติั/ิ
ลกัษณะด้วย์กนั คอ่ำ 

• มิติ/ลักษณะของเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการ 
ผลติและการขายสินิค้า้และบรกิารใน 
ทอ้งถิ่ิน่ (market economy) 
ซึ่ึ�งเป็น็เศูรษฐกจิทำี�ทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่เข้า้มา 

กำาห้นดรูป็แบบการจดัการและมบีทำบาทำใน 
การจดัสิรรทำรพัื่ย์ากรข้อำงทำอ้ำงถิิ่�น 
ด้วย์การย์กระดับ/พื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิให้้มี
ความครอำบคลมุ และตัอำบสินอำงต่ัอำตัลาด 
สินิคา้และบรกิารในรูป็แบบให้ม่ๆ มากข้ึ�น

• มิติ/ลักษณะของเศรษฐกิจที่เน้นการ 
ดูแูลกนั (care economy) ท้ำอำงถิิ่�นต้ัอำงเป็น็
ห้น่วย์การป็กครอำงทำี�มอีำำานาจในการจัดสิรร 
ทำรพัื่ย์ากร บรกิารสิาธารณะให้้ครอำบคลมุและ
ทำั�วถิ่งึป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิ่ิ�น และสิรา้งสิรรค ์
บุคคลากรทำี�จะเข้า้มาดูแลเด็ก ผูู้ป่้็วย์ ผูู้พ้ื่กิาร
และผูู้ส้ิงูอำาย์ใุนทำอ้ำงถิิ่�น 

• มิติ/ลักษณะของเศรษฐกิจที่มาจากฐาน 
ทรพัยากรและระบบนิเวศในทอ้งถ่ิิ่น 
(natural base economy) ทำอ้ำงถิิ่�นตัอ้ำง 
เป็น็กลไกทำี�สิำาคัญในการพื่ฒันา 
“เศูรษฐกจิสิเีข้ยี์ว” มีการบรหิ้ารจัดการ 
ทำรพัื่ย์ากรเพื่่�อำให้้เกดิการแป็รรูป็/
เพื่ิ�มมลูคา่ผู้ลผู้ลิตั รวมทำั�งเปิ็ดโอำกาสิให้้ 
ป็ระชิาชินมสีิว่นรว่มในการอำนรุกัษ์/ฟื้้� นฟื้ ู
ทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาติัและระบบนิเวศู ควบคู ่
ไป็กบัการสิรา้งการจ้างงานและการลดความ
เห้ล่�อำมลำ� าในชิมุชิน 

อำย์า่งไรกต็ัามป็จัจบุนัอำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นกำาลงัเผู้ชิญิกบัข้อ้ำจำากดัห้ลาย์ด้านทำี�อำาจ 
เป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นและการจดับรกิารสิาธารณะ 
ไมว่า่จะเป็น็ข้อ้ำจำากดัด้านอำำานาจ และงบป็ระมาณ 
ข้อ้ำจำากดัด้านเคร่�อำงมอ่ำในการบรหิ้ารจดัการ  

ข้อ้ำจำากดัด้านการมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชิน ศูกัย์ภาพื่ 
ฐานข้อ้ำมลู รวมทำั�งการทำี�รฐัเป็น็ผูู้ก้ำาห้นดนโย์บาย์แทำน
ทำอ้ำงถิ่ิ�น

ดังนั�นภาครฐัจำาเป็น็ตัอ้ำงเรง่ผู้ลกัดันนโย์บาย์กระจาย์
อำำานาจอำย์า่งเรง่ด่วน เพื่่�อำให้้รฐับาลทำอ้ำงถิ่ิ�นมอีำำานาจ 
และอำสิิระในการบรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากรและแกไ้ข้ 
ป็ญัห้าตัา่งๆ ด้วย์ตันเอำง โดย์ไมต่ัอ้ำงรอำคำาสิั�งจากสิว่น
กลางและเพื่่�อำย์กระดับให้้อำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�น
เป็น็ห้น่วย์การป็กครอำงทำี�มบีทำบาทำในการข้บัเคล่�อำน 
ระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นและการจดัทำำาบรกิาร 
สิาธารณะอำย์า่งเตัม็ศูกัย์ภาพื่ 

การจะทำาให้ก้ารพฒันาเศรษฐกจิเกดิูข้�นเตม็พ้�นที ่
ไดูนั้�นจำาเป็น็ตอ้งป็ลดูลอ็ค้ข้อจำากดัูของทอ้งถิ่ิน่ซ่้ึ่ง 
Think Forward Center มขีอ้เสินอ ดูงันี�
• รฐัควรลดและย์กเลิกกฎห้มาย์ทีำ�ห้้ามไม่ให้้ท้ำอำงถิ่ิ�น

จดัทำำาบรกิารสิาธารณะห้รอ่ำกฎห้มาย์ทำี�เป็น็ 
อำปุ็สิรรคตัอ่ำการบรหิ้ารงานบคุคล รวมทำั�งการ 
พื่ฒันาเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�น และอำอำกกฎห้มาย์ 
กำาห้นดราย์รบัข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้มงีบป็ระมาณใน 
สิดัสิว่นรอ้ำย์ละ 50 และสิว่นกลางรอ้ำย์ละ 50 
ภาย์ในป็ ี2570 

• รฐัควรถิ่อำนงบป็ระมาณสิวัสิดิการข้อำงป็ระชิาชินทำี�
ราชิการสิว่นกลางจดัสิรรให้้ป็ระชิาชิน 180,000 
ลา้นบาทำ/ป็ ีอำอำกไป็ให้้เป็น็ห้มวดงบป็ระมาณ 
สิวสัิดิการสิำาห้รบัป็ระชิาชินโดย์ตัรง รวมทำั�งเพิื่�ม 
งบป็ระมาณสิวสัิดิการป็ระชิาชิน ตัั�งแตั ่0-22 ป็ ี
และอำาย์ ุ60 ป็ขี้ึ�นไป็ แบบถิ่้วนห้น้า โดย์แย์กอำอำก
มาเป็น็ห้มวดงบป็ระมาณสิวสัิดิการป็ระชิาชินเป็น็
การเฉพื่าะ 

• รฐัควรให้้อำงค์กรป็กครอำงสิ่วนท้ำอำงถิ่ิ�นมีบทำบาทำ 
ในการป็ลดลอ็ำคความย์ากจนในท้ำอำงถิ่ิ�นข้อำงตัน 

ทำั�งการป็ลดลอ็ำคเร่�อำงแห้ลง่นำ� า ห้นี�สินิ ทีำ�อำย์ู ่
อำาศูยั์และทำี�ทำำากนิ รวมทัำ�งพื่ฒันาตัลาด 
ภาย์ในทำอ้ำงถิิ่�น เชิน่ ตัลาดท้ำอำงถิ่ิ�นเชิิง 
วัฒนธรรม ตัลาดแพื่ลตัฟื้อำรม์ท้ำอำงถิ่ิ�น 
ตัลาดเชิงิสิงัคมห้รอ่ำเชิงิสิถิ่าบนั และตัลาด 
การจดัซึ่่�อำข้อำงภาครฐั

• รฐัควรพื่ัฒนาระบบข้้อำมูลเพื่่�อำพื่ัฒนา 
เศูรษฐกจิท้ำอำงถิิ่�นพื่ฒันาเศูรษฐกจิสิรา้งสิรรค ์
และกจิการเพื่่�อำสิงัคม เพื่ิ�มการสินับสินุนกอำง
ทุำนสิำาห้รบัการพื่ฒันา SMEs 
ในแตัล่ะจงัห้วัด รวมทำั�งการจดัตัั�งกอำงทำนุ 
พื่ฒันาระบบนิเวศูการเรยี์นรูแ้ห่้งชิาตั ิให้้ 
อำำานาจทำอ้ำงถิิ่�นในการใชิก้ารลดภาษีทำี�ดินและ
สิิ�งป็ลูกสิรา้ง  สิง่เสิรมิการพื่ฒันาเศูรษฐกจิ 
สิเีข้ยี์วข้อำงท้ำอำงถิิ่�น และฟื้้� นฟื้ทูำรพัื่ย์ากร 
ธรรมชิาตัแิละระบบนิเวศู 

• เป็ิดให้้ป็ระชิาชินทำั�วไป็ได้เข้้ามามีสิ่วนรว่ม 
โดย์ตัรงในการพื่ฒันาโครงการโดย์มกีารจดั
สิรรงบป็ระมาณ 1% ข้อำงงบป็ระมาณแผู้น่ดิน 
(ป็ระมาณ 30,000 ลา้นบาทำ) เพื่่�อำให้้ 
ป็ระชิาชินในแตัล่ะท้ำอำงถิ่ิ�นได้เข้้ามาม ี
สิว่นรว่มในการเสินอำและพื่จิารณาโครงการ 
และเพื่ิ�มสิดัสิว่นข้ึ�นเป็น็ 5% ภาย์ในป็ ี2570

• การอำอำกแบบระบบการจัดเก็บข้้อำมูล 
เศูรษฐกจิ และข้อ้ำมลูการพัื่ฒนา ให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�น 
สิามารถิ่มส่ีิวนรว่มในการกำาห้นดป็ระเด็น 
รว่มจดัเก็บและวิเคราะห์้ข้้อำมลู และรว่ม 
ลงทำนุในการพื่ฒันาระบบข้้อำมลูดังกลา่ว 
เพื่่�อำใชิใ้นการพื่ฒันาท้ำอำงถิ่ิ�นข้อำงตัน 
โดย์จะใชิง้บป็ระมาณป็ระมาณ 1,000 
ลา้นบาทำ และทำำาให้้เกิดการจา้งงานป็ระมาณ 
10,000 คน ทำั�วป็ระเทำศู
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“ทอ้งถิ่ิน่” เป็น็ห้น่วย์การป็กครอำงทำี�เลก็ทำี�
สิดุทำี�ป็ระชิาชินสิามารถิ่เข้า้มามส่ีิวนรว่มโดย์ตัรงได้ 
“เศูรษฐกจิ” เป็น็มิตัทิำี�สิำาคญัทำี�สุิดมติัหิ้นึ�งในชิวีติั
ข้อำงผูู้ค้นทำกุคน เศูรษฐกจิมส่ีิวนสิำาคญัทำั�งทำางตัรง
และทำางอำอ้ำมในการกำาห้นดคณุภาพื่ชิวีติัข้อำงป็ระชิาชิน
แตัล่ะคน แตัล่ะชิมุชิน แตัท่ำำาไมบทำบาทำข้อำงอำงคก์ร 
ป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�นในด้านการจดัการและ 
การพื่ฒันา “เศูรษฐกจิ” จงึมจีำากัดมาก? เม่�อำเวลาทำี� 
ป็ระชิาชินมคีวามเด่อำดรอ้ำนในป็ญัห้าป็ากทำอ้ำง 
ป็ญัห้าข้า้วย์ากห้มากแพื่ง ปั็ญห้าราคาสินิคา้ตักตัำ� า 
ป็ญัห้าการวา่งงาน ห้รอ่ำแมก้ระทำั�ง ป็ญัห้าพื่่�นทำี�ทำำากนิ
ทำี�ถิู่กทำำาลาย์ห้รอ่ำกลาย์เป็น็ข้อ้ำพิื่พื่าทำทำางกฎห้มาย์ 
ข้อ้ำเรยี์กรอ้ำง และความมุง่ห้วงัข้อำงป็ระชิาชินมกัพืุ่ง่ 
ตัรงไป็ทำี�รฐับาลห้รอ่ำราชิการส่ิวนกลาง 
(ห้รอ่ำสิว่นภมิูภาค) แทำนทีำ�จะเป็น็บทำบาทำข้อำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�อำย์ูใ่กล้ชิดิป็ระชิาชินมากกว่า ทำำาไมเราถิ่ึงทำำา
ให้้การจดัการและการพื่ฒันาเศูรษฐกจิอำย์ูห่่้างไกล 
จากมอ่ำและสิาย์ตัาข้อำงพื่ี�น้อำงป็ระชิาชิน

แน่นอำนวา่ คำาตัอำบห้นึ�งทำี�เราคุน้เคย์กค็อ่ำ 
“การรวมศูนูย์อ์ำำานาจ” ข้อำงรฐับาลสิว่นกลาง ซึึ่�งมผีู้ล 
ให้้ทำั�งอำำานาจในการตัดัสินิใจตัามกฎห้มาย์ และทำั�ง 
ทำรพัื่ย์ากรในการบรหิ้ารจดัการทำางเศูรษฐกจิ ลว้นตัก
อำย์ูใ่นความรบัผู้ดิชิอำบข้อำงรฐัส่ิวนกลางเกอ่ำบทำั�งสิิ�น 
ทำำาให้้บทำบาทำข้อำงอำงคก์รป็กครอำงส่ิวนท้ำอำงถิ่ิ�นใน 
การจดัการเศูรษฐกจิมจีำากดัอำย์า่งน่าเสีิย์ดาย์

แตัค่ำาตัอำบอำกีด้านห้นึ�งทำี�เรามกัจะลม่กันไป็คอ่ำ การให้้
ความห้มาย์ข้อำงคำาวา่ “เศูรษฐกจิ” ทำี�ห้ดแคบลง 
และแย์กสิว่นอำอำกจากมติัอิำ่�นๆ  ในชิวีติัห้ลงัจาก 
แผู้นพื่ฒันาฯ ฉบบัทำี� 1 “เศูรษฐกจิ” มกัถูิ่กมอำงวา่ 
เป็น็เร่�อำงข้อำง “การห้าเงนิ” ตัามคำาข้วัญทำี�ว่า 
“งานคอ่ำเงนิ เงนิคอ่ำงาน บนัดาลสุิข้” และเริ�มมอำง 
แย์กจากมติัอิำ่�นๆ  ในชิวีติั เชิน่ คนวยั์แรงงานจำาเป็น็ 
ตัอ้ำงอำพื่ย์พื่ไป็ห้างานทำำานอำกพื่่�นทีำ� เพื่่�อำห้าเงินเลี�ย์ง 
ครอำบครวั และตัอ้ำงฝากลูกห้ลาน และ/ห้รอ่ำพื่อ่ำแม่ไวใ้ห้้

พื่อ่ำแมห่้รอ่ำผูู้อ้ำ่�นดูแล ห้รอ่ำแม้กระทำั�ง ในบางกรณีก็
อำาจตัอ้ำงเสิยี์เงนิเสิยี์ทำอำงในการจา้งผูู้้ดูแล 
มาดูแลสิมาชิกิในครอำบครวัแทำน เชิน่เดีย์วกบัพื่่�น
ทำี�ธรรมชิาติัจำานวนมากทำี�ไมต่ัอำบโจทำย์ท์ำาง 
เศูรษฐกจิกระแสิเงนิสิด กถ็ิู่กบกุรุก/ถิ่าง/ถิ่ม/
ทำำาลาย์ เพื่่�อำมาใชิใ้นกจิกรรม/โครงสิรา้งพื่่�นฐานทำี�
มมีลูคา่เศูรษฐกจิเงนิสิดมากกวา่ ทำั�งโดย์ภาครฐั 
และภาคเอำกชิน จนกลาย์เป็น็ปั็ญห้าทำาง 
สิิ�งแวดลอ้ำมและกระทำบกับเศูรษฐกจิแบบห้าอำย์ูห่้า
กนิข้อำงป็ระชิาชินในห้ลาย์ๆ พื่่�นทำี� ห้รอ่ำห้ลาย์ๆ 
ทำอ้ำงถิิ่�นในป็จัจบัุน

Think Forward Centerเห็้นวา่ การแกไ้ข้ป็ญัห้า 
ความถิ่ดถิ่อำย์และความตักตัำ�าทำางเศูรษฐกจิทำี�กำาลงั 
ข้ย์าย์ตัวัไป็ทัำ�วป็ระเทำศู น่าจะเป็น็บทำบาทำสิำาคญัข้อำง 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นและอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น แตัก่ารทำี�จะ 
ให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นเข้า้มามบีทำบาทำสิำาคญัในการจดัการ 
เศูรษฐกจิข้อำงแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น เราจะตัอ้ำงป็รบัความ 
เข้า้ใจในเร่�อำง “เศูรษฐกจิ” ให้้ครอำบคลมุมติัติัา่งๆ  
ในชิวีติัให้้มากข้ึ�น และข้ณะเดีย์วกนักต็ัอ้ำงกระจาย์ 
อำำานาจและทำรพัื่ย์ากรในการจดัการเศูรษฐกจิ  
เพื่่�อำเพิื่�มบทำบาทำข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นใน 
การตัอำบโจทำย์ท์ำางเศูรษฐกจิข้อำงพื่ี�น้อำงป็ระชิาชิน 
ในแตัล่ะด้านและในแตัล่ะพื่่�นทีำ�ได้อำย์า่งเตัม็ทำี�
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Think Forward Center เห้็นว่า 
เศูรษฐกิจข้อำงแตั่ละท้ำอำงถิ่ิ่น แท้ำจรงิแล้วควรป็ระกอำบ 
ด้วย์ความสิัมพื่ันธใ์น 3 มติัิห้รอ่ำ 3 ลักษณะด้วย์กัน  
ค่อำ

 มติ/ิลกัษณะของเศรษฐกจิทีเ่กีย่วกบั
การผลติและการขายสินิค้า้และบรกิารใน 
ทอ้งถิ่ิน่ (market economy) 
ซึ่ึ�งมกัจะเป็น็ความสิมัพื่นัธร์ะห้วา่งห้น่วย์ธรุกจิ 
(เชิน่ บรษัิทำ ห้รอ่ำนาย์จา้ง) กบัผูู้้คน (ซึ่ึ�งมกัเรยี์กวา่ 
แรงงาน ห้รอ่ำผูู้้ป็ระกอำบการ ห้รอ่ำผูู้บ้รโิภค) และ 
มกัจะถูิ่กมอำงวา่เป็น็เศูรษฐกจิในความห้มาย์แคบ 
โดย์ทำี�ผู่้านมาภาครฐักพ็ื่ย์าย์ามทำี�จะให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นม ี
บทำบาทำสิำาคัญในการกระตัุน้การลงทำนุ (เชิน่ 
มโีครงการพื่ฒันาทำา่เรอ่ำนำ� าลกึ นิคมอำตุัสิาห้กรรม 
ฯลฯ) การพื่ฒันาสินิคา้ผู้ลติัภัณฑ์เ์ด่น (เชิน่ 
OTOP ห้รอ่ำ Product Champion)
ห้รอ่ำการพัื่ฒนาสิถิ่านทำี�/อำตุัสิาห้กรรมการท่ำอำงเทำี�ย์ว 
แตัก่ลไกในการบรหิ้ารจัดการเศูรษฐกิจห้ลาย์ 
อำย์า่งก็ยั์งไมอ่ำย์ูใ่นอำำานาจการจดัการข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นได้ 
เชิน่ ทำอ้ำงถิิ่�นอำาจสิง่เสิรมิการป็ลกูข้า้วได้ แตัไ่ม ่
สิามารถิ่กำากบัห้รอ่ำรกัษาเสิถิ่ีย์รภาพื่ข้อำงราคา 
สินิคา้ ทำอ้ำงถิิ่�นอำาจสิง่เสิรมิการทำอ่ำงเทำี�ย์วได้ แต่ัไม่
สิามารถิ่กำาห้นดผัู้งเมอ่ำงและเส้ินทำางการเดินรถิ่ 
สิาธารณะข้อำงตันเอำงได้ เป็น็ตัน้ 

เพื่ราะฉะนั�น แนวทำางตัอ่ำไป็ในอำนาคตัคอ่ำการเพื่ิ�ม
บทำบาทำ อำำานาจ และทำรพัื่ย์ากรข้อำงทำอ้ำงถิิ่�นในการ
บรหิ้ารจดัการเศูรษฐกจิในระบบตัลาดให้้ครบถิ่้วน 
รอำบด้านและสิมบรูณ์มากข้ึ�นกวา่เดิม ซึึ่�งจะได้ 
กลา่วในราย์ละเอำยี์ดบทำต่ัอำไป็

 มติ/ิลกัษณะของเศรษฐกจิทีเ่น้น 
การดูแูลกนั (care economy) 
ซึ่ึ�งเป็น็ความสิมัพื่นัธใ์นรูป็แบบข้อำงคนกบัคน เชิน่ 
การดูแลสิมาชิกิในครอำบครวั การดูแลสิมาชิกิใน 
ชิมุชิน ทำี�ผู้า่นมา เราอำาจไมไ่ด้มอำงวา่การดูแลซึ่ึ�งกนั
และกนัเป็น็มติัทิำางเศูรษฐกจิ ทำั�งๆทำี�ในความเป็น็จรงิ 
การดูแลซึ่ึ�งกนัและกนัมคีา่ใชิจ้า่ย์ (เชิน่ การจา้ง 
ผูู้ดู้แล) และมคีา่เสิยี์โอำกาสิ (เชิน่ ไมส่ิามารถิ่ไป็ 
ทำำางานได้) และมผีู้ลกระทำบตัอ่ำคณุภาพื่ชิวีติัสิงูมาก 
(เชิน่ ความห่้วงใย์ ความรูส้ิกึโดดเดี�ย์ว) 

1

2

และในทำางกลบักนั การจดัระบบการดูแลซึ่ึ�งกนัและ
กนัทีำ�ดีจะเป็น็การชิว่ย์ทำำาให้้เกดิราย์ได้ เกดิการ 
จา้งงาน และเกดิคณุภาพื่ชิวีติัทำี�ดีในแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ด้วย์

เพื่ราะฉะนั�น ทำอ้ำงถิ่ิ�นจงึควรได้รบัการจดัสิรร 
บทำบาทำ ทำรพัื่ย์ากร และความเชีิ�ย์วชิาญอำย์า่งเตัม็ทำี� 
ในการสิรา้งและพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิข้อำงการดูแล

ซึ่ึ�งกนัและกนัให้้ครบถิ่้วนรอำบด้านมากขึ้�น  
จนสิามารถิ่รกัษาและเพื่ิ�มพื่นูคณุภาพื่ชีิวติัข้อำงผูู้ค้น
ในทำอ้ำงถิ่ิ�น ไป็พื่รอ้ำมๆ กบัการเพื่ิ�มการจา้งงาน 
ภาย์ในท้ำอำงถิิ่�นด้วย์

องค้์ป็ระกอบของเศรษฐกิจท้องถิ่ิ่น
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 มิติ/ลักษณะของเศรษฐกจิทีม่าจาก 
ฐานทรพัยากรและระบบนิเวศในทอ้งถิ่ิน่ 
(natural base economy) 
ซึ่ึ�งเป็น็ความสิมัพื่นัธร์ะห้วา่งคนกับธรรมชิาตั ิ
ทำี�ผู้า่นมา ทำอ้ำงถิิ่�นมีบทำบาทำสิำาคญัพื่อำสิมควรในการ
จดัการฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบนิเวศูวฒันธรรม 
แตัมั่กเป็น็การจดัการในลกัษณะ 
“ได้อำย์า่งเสิยี์อำย์า่ง” เชิน่ การเลอ่ำกตัดัสินิใจทำี�จะ 
นำาพื่่�นทำี�ทำางธรรมชิาตั ิ(เชิน่ ป็า่ชิาย์เลน ป็า่พื่รุ) 
มาใชิใ้นการพัื่ฒนาโครงสิรา้งพื่่�นฐานห้รอ่ำกิจกรรม
ทำางเศูรษฐกจิ และ/ห้รอ่ำ ในทำางกลับกนั กอ็ำาจจะ 
อำนรุกัษ์ฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบนิเวศูเดิมไว ้โดย์
มิได้เชิ่�อำมโย์งให้้เห็้นถิ่ึงคณุคา่และมลูคา่ทำาง 
เศูรษฐกจิทำี�เพื่ิ�มพูื่นจากการจดัการและการอำนรุกัษ์
ดังกลา่ว แตัจ่ากกระแสิการพัื่ฒนาทำี�ย์ั�งย์น่และ 
การพื่ฒันาเศูรษฐกจิสีิเข้ยี์ว ในชิว่ง 1-2 
ทำศูวรรษทำี�ผู้า่นมา ทำำาให้้การบรหิ้ารจดัการทำาง 
ธรรมชิาตัแิละระบบนิเวศู และการพัื่ฒนาทำาง 
เศูรษฐกจิมีการเสิรมิห้นนุซึ่ึ�งกนัและกนัมากข้ึ�น 
(เชิน่ การพื่ฒันาการท่ำอำงเทีำ�ย์วเชิงิอำนุรกัษ์ 
การพื่ฒันาพื่ลงังานห้มนุเวยี์น การพัื่ฒนาระบบ 
เศูรษฐกจิบนฐานความห้ลากห้ลาย์ทำางชีิวภาพื่) 
และจะเสิรมิห้นุนกนัได้อำย์า่งดีทำี�สุิด กต็ัอ่ำเม่�อำเป็น็ 
การจดัการทำี�ป็ระชิาชินในแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�นได้เข้า้มามี
สิว่นรว่มโดย์ตัรง เพื่่�อำให้้เกดิความสิมดุลและ 
การเสิรมิห้นุนกนัอำย่์างแท้ำจรงิ

ฉะนั�น นับตัั�งแตันี่�เป็น็ต้ันไป็ ท้ำอำงถิ่ิ�นจงึน่าจะเป็น็ 
กลไกทำี�สิำาคญัในการพัื่ฒนา“เศูรษฐกิจสิเีข้ยี์ว” ซึ่ึ�ง
จะทำำาให้้การรกัษาและการเพื่ิ�มพื่นูคณุคา่ข้อำง 
ทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัแิละระบบนิเวศูวฒันธรรม  
เกดิข้ึ�นควบคูไ่ป็กบัการสิรา้งมลูคา่เพื่ิ�ม 
การจา้งงาน และการลดความเห้ล่�อำมลำ� าในพื่่�นทำี� 
ให้้มากทำี�สิดุ

3 ทำั�งนี� แนวทำาง บทำบาทำ และกลไก ข้อำงการบรหิ้ารจดั 
การเศูรษฐกจิข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นในแตัล่ะลกัษณะ Think 
Forward Center จะได้นำาเสินอำตัอ่ำไป็ภาย์ห้ลงั

ตามทีไ่ดูอ้ธิบิายมติขิองระบบ 
เศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่ไป็แลว้ จะเห็้นได้วา่ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นคอ่ำห้น่วย์เศูรษฐกจิทำี�มคีวามสิำาคญัอำย์า่งมาก 
ในการตัอำบสินอำงตัอ่ำการพื่ฒันาป็ระเทำศูในอำนาคตั 
ดังนั�นการกระจาย์อำำานาจให้้อำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�น เพื่่�อำให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นมบีทำบาทำในการเป็น็ผูู้้ให้้ 
บรกิารสิาธารณะแกป่็ระชิาชิน 

รวมทำั�งการพื่ฒันาเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�น ไมว่า่จะเป็น็ 
การพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิทำี�เกี�ย์วกบัการผู้ลติัและ 
ข้าย์สินิคา้และบรกิาร เชิน่ 
การสิง่เสิรมิเศูรษฐกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ การสิง่เสิรมิการ 
สิรา้งงานและพื่ฒันาทำกัษะแรงงาน 
การพื่ฒันาการทำอ่ำงเทีำ�ย์ว 

การวางเสิน้ทำางเดินรถิ่สิาธารณะ ฯลฯ   
การพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิทำี�เน้นการดูแลกนั 
ทำั�งการพื่ฒันาศูนูย์ดู์แลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุศููนย์ร์บัเลี�ย์งเด็ก 
การสิง่เสิรมิทำมีอำาสิาสิมคัรทำี�เป็น็ผูู้ดู้แล  
(care-givers) ฯลฯ และการพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิ 
ทำี�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น 
เชิน่ การบรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัแิละ 
สิิ�งแวดลอ้ำม การจดัการแห้ลง่นำ� า ชิลป็ระทำาน 
พื่่�นทำี�สิเีข้ยี์ว ฯลฯ จงึเป็น็สิิ�งทำี�มคีวามสิำาคญัในการ 
ฟื้้� นฟื้รูะบบเศูรษฐกจิข้อำงป็ระเทำศูในป็จัจบุนัและ 
อำนาคตั เพื่่�อำให้้ทำอ้ำงถิิ่�นเป็น็ห้น่วย์การป็กครอำงทีำ� 
สิามารถิ่จดัเกบ็ราย์ได้เป็น็ข้อำงตันเอำงเพื่่�อำให้้มเีงนิ 
มาห้ลอ่ำเลี�ย์งและจดัทำำาบรกิารสิาธารณะทีำ�ครอำบคลมุ 
ความตัอ้ำงการป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิ่ิ�น สิามารถิ่พื่ฒันา 
คณุภาพื่ชิวีติัข้อำงป็ระชิาชินในชิมุชิน  

การกระจาย์อำำานาจเพื่่�อำพื่ฒันาระบบเศูรษฐกิจท้ำอำง
ถิ่ิ�น ทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะดังกลา่วนี�จงึเป็รยี์บเสิมอ่ำน 
กบัภาพื่อำนาคตัทำี�สิงัคมมุง่ห้วงัจะเห็้น เพื่่�อำเพื่ิ�ม 
อำำานาจให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นมคีวามเข้ม้แข็้ง Think Forward 
Center เชิ่�อำวา่นโย์บาย์กระจาย์อำำานาจคอ่ำห้นึ�งใน 
นโย์บาย์การพื่ฒันาเศูรษฐกจิทีำ�สิำาคญัในป็จัจบุนัทำี�จะ
นำาไป็สิูก่ารป็ลดป็ลอ่ำย์ศูกัย์ภาพื่ข้อำงอำงคก์รป็กครอำง
สิว่นท้ำอำงถิ่ิ�น ให้้ทำอ้ำงถิิ่�นสิามารถิ่มอีำำานาจในการ 
ตัดัสินิใจแกไ้ข้ป็ญัห้าและมอีำสิิระในการจดัทำำาบรกิาร 
สิาธารณะตัา่งๆ ด้วย์ตันเอำง เพ่ื่�อำให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่ 
ป็รบัเป็ลี�ย์นป็ญัห้าให้้เป็น็ความตัอ้ำงการ และสิามาร
ถิ่เพื่ิ�มป็ระสิทิำธภิาพื่ผู้ลผู้ลิตัและมลูคา่ให้้กบัสินิคา้ 
และบรกิารตัา่งๆมากข้ึ�น  อำกีทัำ�งการเพื่ิ�มบทำบาทำให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นในฐานะห้น่วย์การป็กครอำงทีำ�มคีวามใกลชิ้ิด
กบัป็ระชิาชินในการเข้า้มาจดัการป็ญัห้าตัา่งๆ อำาทำ ิ
ป็ญัห้าเศูรษฐกจิป็ากท้ำอำง ป็ญัห้าการวา่งงานใน 
ชิมุชิน ปั็ญห้าการเข้า้ไมถ่ิ่ึงสิวสัิดิการข้อำงป็ระชิาชิน 
ป็ญัห้าห้นี�สินิเกษตัรกร ป็ญัห้าการจดัการนำ� าและ 
ทำี�ดินทำำากนิ และปั็ญห้าสิิ�งแวดลอ้ำม จะช่ิวย์ 
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ป็ระการทีห่้น่้ง 
การแพื่รร่ะบาดข้อำงโควิด-19 ในชิว่ง 2-3 ป็ ี
ทำี�ผู้า่นมา สิง่ผู้ลให้้งานในภาคเศูรษฐกิจทำี�เกี�ย์วกบั 
การผู้ลติัสินิคา้และบรกิาร (real sector) ได้รบัผู้ล
กระทำบอำย์า่งห้นักจนบรษัิทำตัา่งๆ 
จำานวนมากตัอ้ำงป็ดิกจิการลง นอำกจากนี� 

การสิง่อำอำก ไมส่ิามารถิ่ฟ้ื้� นฟื้ใูห้้กลบัคน่มาได้ในเรว็
วนั ในข้ณะทำี�ข้อ้ำเรยี์กรอ้ำงข้อำงป็ระชิาชินเกี�ย์วกบันโย์
บาย์สิวสัิดิการ เงนิชิดเชิย์และเงนิเย์ยี์วย์า กม็ ี
แนวโน้มสิงูข้ึ�นจากป็ญัห้าคา่ครอำงชิพีื่ทำี�สิงูข้ึ�น 
สิวนทำางกบัคา่แรงทำี�ลดลงการเป็ลี�ย์นแป็ลงรูป็แบบ
การจา้งงานดังกลา่วและการหั้นมาให้้ความสิำาคญักบั
งานทำี�เกี�ย์วกบัการดูแลกนั (care work) จงึน่าจะเป็น็
โอำกาสิครั�งสิำาคญัทำี�รฐัควรมอำงห้าเคร่�อำงจกัรทำาง 

ภาคการผู้ลติัและอำตุัสิาห้กรรม 
รวมไป็ถิ่ึงภาคการทำอ่ำงเทำี�ย์ว และภาคการสิง่อำอำกก็
ได้รบัผู้ลกระทำบเชิน่เดีย์วกนั ส่ิงผู้ลให้้ราย์ได้ข้อำง 
บรษัิทำเอำกชิน ผูู้ป้็ระกอำบการ และแรงงานลดลง  
เกดิป็ญัห้าการวา่งงานข้อำงแรงงานจำานวนมาก ใน
ข้ณะทำี�ผูู้ป้็ระกอำบการกท็ำย์อำย์ปิ็ดกจิการและหั้นไป็ 
ป็ระกอำบอำาชิพีื่อำ่�นทำี�ชิว่ย์ให้้มรีาย์ได้มาดูแล/ 
ห้ลอ่ำเลี�ย์งชิวีติัในชิว่งทำี�รฐัป็ระกาศูมาตัรการคมุเข้ม้

สิถิ่านการณ์การแพื่รร่ะบาดข้อำงโรค ซึึ่�งงานทำี� 
แรงงาน/ผูู้้ป็ระกอำบการหั้นมาให้้ความสิำาคญัมากข้ึ�น 
คอ่ำ งานทำี�เกี�ย์วกบัการดูแลห้รอ่ำงานด้านบรกิาร เชิน่ 
งานดูแลผูู้ป้็ว่ย์ งานดูแลผูู้้สิงูอำายุ์ งานทำำาอำาห้าร 
งานทำำาความสิะอำาด งานข้นสิง่สิินคา้ ฯลฯ 
ซึ่ึ�งแสิดงให้้เห็้นวา่ งานในลกัษณะทำี�เน้นการดูแล 
(care work) ได้เข้า้มาแทำนทำี�และชิดเชิย์งานใน 
รูป็แบบการผู้ลติัและการข้าย์สินิค้าและบรกิารทำี�ซึ่บ 
เซึ่าลงจากผู้ลกระทำบข้อำงโควดิ-19 ไมว่า่จะเป็น็ 
การหั้นมาเป็น็ไรเดอำรส์ิง่อำาห้าร การทำำาธรุกิจ 
แพื่ลตัฟื้อำรม์ด้านการเคล่�อำนย์า้ย์สินิค้า แพื่ลตัฟื้อำรม์
ด้านการให้้บรกิารทำำางานบา้น บรกิารดูแลผูู้ป่้็วย์/
ผูู้ส้ิงูอำายุ์ ดูแลสิตััวเ์ลี�ย์ง เป็น็ตัน้ อำกีทำั�งจากสิภาพื่ 
เศูรษฐกจิทำี�กำาลงัถิ่ดถิ่อำย์ลงตัอ่ำเน่�อำง ย่์อำมสิง่ผู้ลให้้กา
รพื่ฒันาเศูรษฐกจิในภาคอำตุัสิาห้กรรม การทำอ่ำงเทำี�ย์ว 

เศูรษฐกจิตัวัให้มใ่นการฟื้้� นฟื้เูศูรษฐกจิและ 
อำตุัสิาห้กรรมทำี�กำาลงัซึ่บเซึ่า เพื่่�อำรบัมอ่ำกบัการ 
เป็ลี�ย์นแป็ลงลกัษณะ/โครงสิรา้งข้อำงตัลาดแรงงาน 
รวมทำั�งควรเรง่ให้้มกีารสิง่เสิรมิการจา้งงานและชิว่ย์เห้
ลอ่ำแรงงานทีำ�ตัอ้ำงอำอำกจากภาคอำตุัสิาห้กรรมและบรกิา
รให้้สิามารถิ่มงีานทำำาและมรีาย์ได้ทีำ�มั�นคงด้วย์การหั้น
มาพื่ฒันางานด้านการดูแลในทำอ้ำงถิ่ิ�น เพื่่�อำทำำาให้้งาน 
ป็ระเภทำนี�เป็น็งานทีำ�สิรา้งราย์ได้และเมด็เงนิเข้า้ 
ป็ระเทำศูอำย์า่งตัอ่ำเน่�อำง ข้ณะเดีย์วกนัรฐัสิามารถิ่สิรา้ง 
อำตุัสิาห้กรรมการดูแล (care industry) ในระดับ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นและทำำาให้้ป็ระเทำศูไทำย์เป็น็ศูนูย์ก์ลางการดูแล
ผูู้ส้ิงูอำาย์ใุนภมูภิาคอำาเซีึ่ย์น เพื่่�อำเป็น็ทำางเลอ่ำกสิำาห้รบั
การข้บัเคล่�อำนเศูรษฐกจิไทำย์ในอำนาคตั 

อำย์า่งไรกต็ัามแมว้า่แนวโน้มข้อำงการเป็ลี�ย์นแป็ลง 
โครงสิรา้งป็ระชิากรเข้า้สิูส่ิงัคมผูู้ส้ิงูอำาย์จุะทำำาให้้ 
ป็ระเทำศูไทำย์มีโอำกาสิทำี�จะสิรา้งอำตุัสิาห้กรรมในด้านนี� 
รอำงรบัการเป็ลี�ย์นแป็ลงดังกลา่ว จากการมผีูู้ป้็ว่ย์/ 
ผูู้ส้ิงูอำาย์เุพื่ิ�มข้ึ�นทำำาให้้ความตัอ้ำงการผูู้ดู้แล (care 
givers) เพื่ิ�มข้ึ�นตัามไป็ด้วย์ แตัใ่นป็จัจบุนัภาครฐั 
ย์งัไมไ่ด้ให้้ความสิำาคญัและสิง่เสิรมิการผู้ลติัแรงงาน 
ทำี�จะเข้า้มาชิดเชิย์/รอำงรบัการเตับิโตัข้อำงงานใน 
ลกัษณะนี� เพื่่�อำตัอำบสินอำงความตัอ้ำงการข้อำงตัลาด  
จากการเข้า้สิูสั่ิงคมผูู้้สิงูอำาย์แุละการเตับิโตัข้อำงธรุกจิ
แพื่ลตัฟื้อำรม์ (platform economy)ทำี�เกี�ย์วกบั 
การบรกิาร ทำี�ข้ย์าย์ตัวัอำย์า่งรวดเรว็ในชิว่งทำี�ผู้า่นมา 
ซึ่ึ�งอำาจทำำาให้้การพื่ฒันาตัลาดแรงงาน การสิง่เสิรมิ 
การจา้งงานในระบบเศูรษฐกจิด้านการดูแลในทำอ้ำงถิ่ิ�น 
รวมทำั�งพื่ฒันาและย์กระดับให้้เศูรษฐกจิด้านการดูแล 
เป็น็อำตุัสิาห้กรรมการดูแลแบบครบวงจร เพื่่�อำรอำงรบั 
กบัจำานวนผูู้้สิงูอำาย์ทุำี�เพื่ิ�มข้ึ�น รวมทำั�งการสิรา้ง 
เคร่�อำงจกัรทำางเศูรษฐกจิตัวัให้มอ่ำาจจะทำำาได้ไมเ่ตัม็ทำี�
และอำาจทำำาให้้เราพื่ลาดโอำกาสินี�ไป็อำย์า่งน่าเสิยี์ดาย์ 

Think Forward Center เชิ่�อำวา่ ห้ากภาครฐัมอำง 
เห็้นถิ่งึศูกัย์ภาพื่และเข้า้มาสิง่เสิรมิการจา้งงานใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นเพื่่�อำพื่ฒันาอำตุัสิาห้กรรมทำี�เกี�ย์วกบัดูแล  

เสิรมิสิรา้งความเข้ม้แข้ง็ให้้กบัเศูรษฐกจิฐานราก 
และนำาไป็สิูก่ารระเบดิพื่ลงัทำางเศูรษฐกจิครั�งสิำาคัญ
ทำี�จะชิว่ย์ฟื้้� นฟื้เูศูรษฐกจิข้อำงป็ระเทำศูให้้กลับมา 
เตับิโตัได้อำย์า่งย์ั�งย์น่ในโลกย์คุห้ลงัโควิด-19 ซึ่ึ�ง 
Think Forward Center มเีห้ตผุลดูงันี�
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(care industry) ให้้ครอำบคลมุป็ระชิาชินในทำกุชิว่ง
วยั์ตัั�งแตัว่ยั์แรกเกดิจนกระทำั�งวัย์สิงูอำาย์อุำย์า่งจรงิ
จงั จะชิว่ย์ทำำาให้้เกิดการพัื่ฒนาเศูรษฐกจิในระดับ 
ฐานราก และการจา้งงานไม่ตัำ� ากวา่ 300,000 
ตัำาแห้น่งทำั�วป็ระเทำศู นอำกจากนี�การจา้งงานใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นยั์งชิว่ย์รอำงรบัแรงงานในภาคการทำอ่ำงเทำี�ย์ว 
แรงงานในภาคอำตุัสิาห้กรรมและบรกิารทำี�ตัอ้ำงกลบั
ภมูลิำาเนากวา่ 2 ล้านคน จากผู้ลกระทำบข้อำง 
โควดิ-19 ให้้มงีานรอำงรบั ซึ่ึ�งนำาไป็สู่ิแนวทำางใน 
การฟื้้� นฟื้เูศูรษฐกจิไทำย์ทีำ�กำาลังถิ่ดถิ่อำย์จาก 
ผู้ลกระทำบข้อำงโควดิ-19 ด้วย์เคร่�อำงย์นตัท์ำาง 
เศูรษฐกจิตัวัให้ม ่และย์งัเป็น็การสิง่เสิรมิการเข้า้ถิ่ึง
สิวสัิดิการข้อำงรฐัให้้กบัป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิิ่�นได้มาก
ข้ึ�นด้วย์ 

ป็ระการทีส่ิอง การพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำง
ถิ่ิ�นชิว่ย์ให้้ทำอ้ำงถิิ่�นสิามารถิ่จดัเกบ็ภาษีจากแห้ลง่ให้ม่ๆ  
ได้มากข้ึ�น เชิน่ คา่ธรรมเนีย์มจากเศูรษฐกิจ 
แพื่ลตัฟื้อำรม์ ภาษีทำี�เกบ็จากนักทำอ่ำงเทำี�ย์ว  
คา่ธรรมเนีย์มการให้้บรกิารภาษีทำี�ดินและสิิ�งป็ลกูสิรา้ง  
ฯลฯ ทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นมรีาย์ได้เป็น็ข้อำงตันเอำงและไมต้่ัอำง
รอำรบังบป็ระมาณจากรฐับาลจนไมมี่อำสิิระในการ 
บรหิ้ารทำางการคลงั ซึ่ึ�งจะชิว่ย์ให้้อำงคก์รป็กครอำง 
สิว่นทำอ้ำงถิิ่�นมรีาย์ได้เพื่ิ�มข้ึ�นเพื่่�อำนำาไป็พื่ฒันาและ 
ย์กระดับบรกิารสิาธารณะในทำอ้ำงถิ่ิ�น

ป็ระการทีส่ิาม การกระจาย์อำำานาจและการสิง่ 
เสิรมิระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นชิว่ย์สิรา้งการจ้างงานให้้
กบัแรงงานในทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�สิามารถิ่นำาไป็สิูก่ารข้ย์าย์ฐาน
ข้อำงผูู้ป้็ระกันตันในระบบป็ระกันสิงัคมให้้ครอำบคลมุ 
แรงงานทำี�ไม่ได้อำย์ูใ่นระบบมากข้ึ�น ซึ่ึ�งในปั็จจบัุน 
ป็ระเทำศูไทำย์มผีูู้ป้็ระกนัตันในระบบป็ระกนัสิงัคม 
จำานวน 16.4 ลา้นคน แบ่งเป็น็ มาตัรา 33 จำานวน 
11.2 ลา้นคน มาตัรา 39 จำานวน 1.7 ลา้นคน 
และมาตัรา 40 จำานวน 3.4 ลา้นคน (ข้อ้ำมลูในปี็ พื่.ศู. 
2563) ข้ณะทำี�ผูู้อ้ำย์ูใ่นระบบราชิการมจีำานวน  

ป็ระการทีส่ิี ่การกระจาย์อำำานาจเพื่่�อำสิง่เสิรมิ 
ระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่บรรเทำาป็ญัห้า 
สินิทำรพัื่ย์ด้์อำย์คณุภาพื่ข้อำงเกษตัรกรทีำ�มจีำานวน 
เพื่ิ�มข้ึ�นในชิว่งโควิด 19 ซึึ่�งมมีลูคา่สิินเชิ่�อำ 
รวมทำั�งสิิ�นป็ระมาณ 1.8 ลา้นล้านบาทำ 
(คดิเป็น็สินิเชิ่�อำ ธกสิ. 1.59 ลา้นลา้นบาทำ สินิเช่ิ�อำทีำ�
กูย้์ม่ผู้า่นสิห้กรณ์การเกษตัร อีำกจำานวน 178,473 
ลา้นบาทำ ซึ่ึ�งแนวทำางในการป็ลดห้นี�ข้อำง 
เกษตัรกรสิามารถิ่ทำำาได้โดย์การสิง่เสิรมิระบบ 
เศูรษฐกจิทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ตัวัอำย์า่งเชิน่ ในด้าน 
เศูรษฐกจิทำี�เกี�ย์วกบัฐานทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิ่ิ�น  
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�นสิามารถิ่รว่มมอ่ำกบั 
ธกสิ. อำงคก์รภาคป็ระชิาสิงัคม และผูู้ป้็ระกอำบการ
ทำางสิงัคมเฉพื่าะเร่�อำงการนำาทำี�ดินและทำรพัื่ย์ากรใน
ทำอ้ำงถิ่ิ�นมาแป็ลงเป็น็ราย์ได้ เช่ิน การจดัตัั�งกอำงทำนุ 
ธนาคารตัน้ไม ้เกษตัรกรทำี�มทีำี�ดินสิามารถิ่นำาทำี�ดิน 
มาป็ลอ่ำย์เชิา่ระย์ะย์าวสิำาห้รบัผูู้ป้็ระกอำบการรุน่ให้ม่
เพื่่�อำทำำาเกษตัรกรรมทำนัสิมยั์ โดย์อำาจนำาทำี�ดินมาใชิ้
สิำาห้รบัป็ลกูพื่ช่ิเศูรษฐกจิ และพื่ช่ิพื่ลังงานเพื่่�อำ 
ผู้ลติัเป็น็เอำทำานอำล และไบโอำดีเซึ่ล การทำำาเกษตัร 
คณุภาพื่สิงูเพื่ิ�มมลูคา่ให้้กบัสินิคา้เกษตัร เช่ิน การ
นำาสิบัป็ะรดมาแป็รรูป็เป็น็สิรุาชุิมชิน ไวน์สิบัป็ะรด 
ห้รอ่ำการแป็รรูป็เป็น็นำ� าผู้ลไม ้รวมถิ่ึงการสิง่เสิรมิ 
การทำำางานแบบกึ�งอำาสิาสิมคัรในการดูแลทำาง 
สิงัคม (care-giver sector) ในห้มูบ่า้น  

2.3 ลา้นคน อำย์า่งไรกต็ัามแรงงานทีำ�ไมไ่ด้อำย์ูใ่น 
ระบบห้รอ่ำผูู้้ทำี�มงีานทำำาทำี�ไมไ่ด้รบัความคุม้ครอำงห้รอ่ำ
ไมม่หี้ลกัป็ระกนัทำางสิงัคมจากการทำำางานมมีากถิ่ึง 
20.4 ลา้นคน โดย์แรงงานนอำกระบบข้อำงไทำย์กว่า
ครึ�งห้นึ�ง (11 ลา้นคน) ทำำางานในภาคเกษตัร 
และแรงงานทีำ�ทำำางานนอำกภาคเกษตัร (9 ลา้นคน) 
ทำี�เป็น็ผูู้้ป็ระกอำบอำาชิพีื่อำสิิระ แรงงานสิว่นให้ญ่ 
มรีาย์ได้เฉลี�ย์ 6,586 บาทำ/เด่อำนตัำ� ากวา่คา่แรงข้อำ
งแรงงานในระบบเกอ่ำบเทำา่ตััว (15,502 บาทำ) และ
ไมม่สีิวสัิดิการคุม้ครอำงในห้ลาย์กรณี เชิน่ 
คา่คลอำดบตุัร เงนิสิงเคราะห์้บตุัร เงนิบำานาญ 
ชิราภาพื่ และเงนิทำดแทำนกรณีทุำพื่พื่ลภาพื่ห้รอ่ำวา่ง
งาน ห้ากภาครฐัสิามารถิ่สิรา้งการจา้งงานใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นผู้า่นระบบเศูรษฐกจิทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะ 
ดังกลา่วได้จะสิามารถิ่ชิว่ย์ให้้คนในชิมุชินมรีาย์ได้ 
จากการทำำางานและสิามารถิ่ช่ิวย์ให้้แรงงานเห้ลา่นี�
สิามารถิ่เข้า้ไป็อำย์ูใ่นระบบป็ระกนัสิงัคมมากข้ึ�น  
ซึ่ึ�งจะชิว่ย์ให้้แรงงานได้รบัความคุม้ครอำงจากรฐั  
มหี้ลกัป็ระกนัทำางราย์ได้ในย์ามเกษีย์ณ ข้ณะทำี�รฐั 
สิามารถิ่ใชิโ้อำกาสินี�ข้ย์าย์ฐานภาษีทีำ�เพื่่�อำให้้มรีาย์ได้
ทำี�เพื่ยี์งพื่อำตัอ่ำการบรหิ้ารป็ระเทำศูได้อำกีด้วย์
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ป็ระการทีห่้ก การสิง่เสิรมิเศูรษฐกจิทำี�มาจาก
ฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�นชิว่ย์ให้้ 
ป็ระเทำศูผู้ลติัทำรพัื่ย์ากรเพื่ิ�มข้ึ�นทำดแทำนทำรพัื่ย์ากรทำี�
ถิู่กใชิไ้ป็ อำาทำ ิพื่่�นทำี�ป็า่ไม ้พื่่�นทำี�เกษตัรกรรม 
พื่่�นทำี�แห้ลง่นำ� า และชิว่ย์ฟื้้� นฟื้ ูระบบนิเวศูทำี�ถูิ่ก 
ทำำาลาย์ให้้มีความสิมดุลมากข้ึ�น ซึ่ึ�งจะทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�น 
มทีำรพัื่ย์ากรเพื่ยี์งพื่อำตัอ่ำการรอำงรบัอำตุัสิาห้กรรมใน
ด้านตัา่งๆ และทำำาให้้สิงัคมชินบทำเป็น็ฐานการ 
พื่ฒันาเศูรษฐกจิข้อำงป็ระเทำศูในระย์ะย์าว นอำกจาก
นี�ยั์งเป็น็แนวทำางในการเพื่ิ�มพื่่�นทำี�ป่็าไม ้40% ตัาม 
เป็า้ห้มาย์ข้อำงภาครฐัและการลดกา๊ซึ่เรอ่ำนกระจก 
ตัามนโย์บาย์ Net Zero Carbon รวมทำั�งคนในทำอ้ำง
ถิ่ิ�นย์งัสิามารถิ่ใชิฐ้านทำรพัื่ย์ากรเป็น็แห้ลง่อำาห้าร 
สิำาห้รบัดำารงชิพีื่/ห้ลอ่ำเลี�ย์งชิวีติัได้มากข้ึ�น  
โดย์เฉพื่าะกรณีทำี�เกดิวกิฤตัเศูรษฐกจิทำี�ทำำาให้้ 
เศูรษฐกจิมคีวามไมแ่น่นอำนสิงู

ป็ระการทีเ่จ็ดู การกระจาย์อำำานาจชิว่ย์ 
เพื่ิ�มการมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชิน ทำำาให้้เกดิกลไก 
การตัรวจสิอำบการทำำางานข้อำงข้า้ราชิการ ผูู้้บรหิ้าร 
และนักการเมอ่ำงทำอ้ำงถิ่ิ�น เพื่่�อำแกไ้ข้ป็ญัห้าการทำจุรติั
คอำรปั็ชัิ�น เพื่ราะคนในทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่เข้า้มา 
ตัดิตัามดูแลทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่ การตัรวจ 
สิอำบการใชิจ่้าย์งบป็ระมาณ การจัดทำำาโครงการ 
การจดัการทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิิ่�น ทำั�งนี�การตัรวจสิอำบ 
การทำำางานข้อำงป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิ่ิ�นทำำาได้งา่ย์กวา่ 
การให้้สิว่นกลางเป็น็ฝา่ย์ตัรวจสิอำบ เพื่ราะ 
ป็ระชิาชินมคีวามใกลช้ิดิกบัข้้าราชิการ การกระจาย์
อำำานาจให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นจงึชิว่ย์เสิรมิสิรา้งความเข้ม้แข้ง็ให้้
กบัชิมุชิน ป็ระชิาชินมอีำำานาจตัดัสินิใจกำาห้นด 
แผู้นงานและโครงการด้วย์ตันเอำง และชิว่ย์สิง่เสิรมิ
การสิรา้งป็ระชิาธปิ็ไตัย์ในทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้มคีวามเข้ม้แข็้ง 
การมสีิว่นรว่มในการตัรวจสิอำบโดย์ภาคป็ระชิาชิน 
ทำำาให้้เกดิผู้ลลพัื่ธใ์นเชิงิบวกคอ่ำ ชิว่ย์ลดการรั�วไห้ล 
ข้อำงงบป็ระมาณในการจดัทำำาโครงการตัา่งๆ  
ซึ่ึ�งทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่ใชิง้บป็ระมาณเพื่่�อำจดัทำำา 
บรกิารสิาธารณะได้อำย์า่งมีป็ระสิทิำธภิาพื่มากข้ึ�น

จากขอ้มลูสินับสินุนนโย์บาย์กระจาย์อำำานาจเพื่่�อำ 
พื่ฒันาระบบเศูรษฐกิจท้ำอำงถิิ่�นจะนำาไป็สิูก่ารเป็ลี�ย์น 
จนิตันาการเกี�ย์วกับการกระจาย์อำำานาจในรูป็แบบให้ม ่
Think Forward Center เชิ่�อำวา่การพื่ฒันาเศูรษฐกจิ
ไทำย์ห้ลังโควิด-19 อำงค์กรป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�นจะม ี
บทำบาทำสิำาคัญในการสิรา้ง New Growth Engine 
ผู่้านระบบเศูรษฐกจิท้ำอำงถิ่ิ�นทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะ อีำกทัำ�ง
การสิง่เสิรมิให้้อำงค์กรป็กครอำงส่ิวนทำอ้ำงถิิ่�นเป็น็ 
ผูู้มี้บทำบาทำในการสิรา้งงาน การผู้ลิตับคุลากรเพื่่�อำ 
รอำงรบักบัความตัอ้ำงการข้อำงตัลาดแรงงานในอำนาคตั 
จำาเป็น็ต้ัอำงทำำาให้้นโย์บาย์กระจาย์อำำานาจกลาย์เป็น็
นโย์บาย์พื่ฒันาเศูรษฐกจิเพื่่�อำป็ลดลอ็ำกศูกัย์ภาพื่และ 
กา้วข้า้มข้ดีจำากัดข้อำงท้ำอำงถิ่ิ�น เพื่่�อำให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นม ี
ความเป็น็อำสิิระ ทำั�งอำสิิระในการป็กครอำง 
อำสิิระในการบรหิ้ารจดัการ และอิำสิระทำางการคลงั  
สิามารถิ่จดัเก็บราย์ได้และใชิง้บป็ระมาณข้อำงตัวัเอำง 
รวมทำั�งมีบทำบาทำ/ศัูกย์ภาพื่ในการจดัทำำาบรกิาร 
สิาธารณะในรูป็แบบทำี�ห้ลากห้ลาย์มากขึ้�น

การสิง่เสิรมิการพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ 
ในชิมุชิน เชิน่ การสิง่อำาห้าร การข้าย์สินิคา้ชุิมชิน 
แพื่ลตัฟื้อำรม์ด้านการดูแลตัามบา้น ฯลฯ เพื่่�อำสิรา้ง 
ทำางเลอ่ำกในการป็ลดห้นี�ให้้กบัเกษตัรกร 

ป็ระการทีห่้า้ นโย์บาย์กระจาย์อำำานาจและ 
การแกไ้ข้กฎห้มาย์บางป็ระเภทำจะชิว่ย์สิรา้งสิภาพื่ 
แวดลอ้ำมทำี�ชิว่ย์ส่ิงเสิรมิผูู้ป้็ระกอำบการในท้ำอำงถิ่ิ�นให้้ 
สิามารถิ่แข้ง่ข้นัและพื่ฒันาธรุกจิข้อำงตันเอำง เชิน่  
การแกไ้ข้พื่ระราชิบญัญตััภิาษีสิรรพื่สิามติั  
(พื่.ร.บ. สิรุากา้วห้น้า) ชิว่ย์ให้้เกษตัรกร/
ผูู้ป้็ระกอำบการสิามารถิ่ผู้ลติัสิรุาและเบยี์รด้์วย์ 
วตััถิุ่ดิบทำี�มใีนทำอ้ำงถิ่ิ�นโดย์ไมถ่ิ่กูจำากดัด้วย์ข้อ้ำกำาห้นด
ด้านป็รมิาณการผู้ลติัตัามกฎห้มาย์ เป็น็การสิง่เสิรมิ 
ให้้เกษตัรกรราย์ย์อ่ำย์ทำี�ผู้ลติัเบยี์รส์ิามารถิ่เข้า้มา 
แข้ง่ข้นัในตัลาด และพื่ฒันาคณุภาพื่ข้อำงสิรุาคารฟ์ื้ 
เบยี์รค์ารฟ์ื้ เพื่่�อำแข้ง่ข้นักบัผูู้ป้็ระกอำบการราย์อำ่�นๆ  
ซึ่ึ�งเป็น็นโย์บาย์ทำี�ชิว่ย์เพื่ิ�มข้ดีความสิามารถิ่ในการ 
แข้ง่ข้นัทำางเศูรษฐกจิให้้กบักลุม่เกษตัรกรและ 
ผูู้ป้็ระกอำบการในทำอ้ำงถิิ่�น ให้้สิามารถิ่รวมตัวักนัเพื่่�อำ 
จดัตัั�งวสิิาห้กจิชิมุชิน ข้ย์าย์ฐานเศูรษฐกจิให้้กบั 
ผูู้ป้็ระกอำบการเพื่่�อำสิรา้งตัลาดรอำงรบัการเติับโตัข้อำง
สินิคา้และบรกิารตัา่งๆ ในท้ำอำงถิ่ิ�น เพื่ิ�มการใชิ ้
ทำรพัื่ย์ากรภมูภิาค เพื่ิ�มโอำกาสิในการทำดลอำงเป็ลี�ย์น 
แป็ลงทำี�นำาไป็สิูก่ารป็ลดป็ลอ่ำย์ศูกัย์ภาพื่ข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�น 
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อำย์า่งไรกต็ัามป็จัจบุนัอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น
กำาลงัเผู้ชิญิกบัข้อ้ำจำากดัห้ลาย์ด้าน ทำี�อำาจเป็น็ 
อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพัื่ฒนาระบบเศูรษฐกิจทำอ้ำงถิิ่�น 
และการจดับรกิารสิาธารณะ 
Think Forward Center ไดูร้วบรวมข้อจำากดัู 
ขององค้ก์รป็กค้รองส่ิวนทอ้งถิ่ิน่ทีส่่ิงผลกระทบ
ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่ไว ้ดูงันี�

1
อำานาจทีจ่ำากดัู

นับตัั�งแตัม่กีารส่ิงเสิรมิการกระจาย์อำำานาจ และม ี
การบญัญตััเิร่�อำงการกระจาย์อำำานาจไว้ในกฎห้มาย์
ห้ลาย์ฉบบั อำาทำ ิรฐัธรรมนญู พื่.ศู. 2540 
รฐัธรรมนญู พื่.ศู. 2550 และรฐัธรรมนญู พื่.ศู. 
2560 รวมถิ่ึงพื่ระราชิบัญญติัักำาห้นดแผู้นและ 
ข้ั�นตัอำนการกระจาย์อำำานาจให้้แกอ่ำงคก์รป็กครอำง 
สิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น พื่.ศู. 2542 ทำี�ให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นมอีำำานาจ 
ในการจดัสิรรบรกิารสิาธารณะ และมอีำสิิระในการ 
ป็กครอำง (local autonomy) และบรหิ้ารจดัการ 
ภาษีและราย์ได้ด้วย์ตัวัเอำง อำย่์างไรก็ตัามอำงคก์ร 
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นย์งัข้าดความเป็น็อำสิิระในการ
บรหิ้ารอำย์า่งแทำจ้รงิ ทำั�งอิำสิระในการบรหิ้ารงาน 
บคุคลากร และงบป็ระมาณให้้สิอำดคล้อำงกบั 
ภารกจิทำี�ถ่ิ่าย์โอำน 

ทำั�งนี� เน่�อำงจากระเบยี์บป็ฏิบิติััข้อำงกระทำรวงมห้าด 
ไทำย์ (โดย์กรมสิง่เสิรมิการป็กครอำงท้ำอำงถิ่ิ�น)  
ทำี�ตักีรอำบให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นมีห้น้าทำี�ในการป็ฏิบิติััตัาม 
ระเบยี์บข้อ้ำบังคบัมากกว่าการให้้อำสิิระในการให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นเลอ่ำกแนวทำางป็ฏิบัิตัขิ้อำงตันเอำง ทำำาให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมม่อีำำานาจในการแกไ้ข้ป็ญัห้าและ 
ไมส่ิามารถิ่จัดทำำาบรกิารสิาธารณะได้อำย์า่งเต็ัมทำี�
นอำกจากนี�สิำานักงานตัรวจเงนิแผู้น่ดิน (สิ.ตั.ง.)  
ซึ่ึ�งเป็น็ห้น่วย์ตัรวจสิอำบกลางได้ตัรวจสิอำบการ 

ใชิจ้า่ย์เงนิข้อำงทำอ้ำงถิิ่�นโดย์ย์ดึตัามระเบยี์บข้อำง
กระทำรวงมห้าดไทำย์อำย์า่งเครง่ครดั ทำำาให้้ 
ทำอ้ำงถิิ่�นไมส่ิามารถิ่ทำำากจิกรรมอำ่�นๆ ได้ 
แมจ้ะมรีฐัธรรมนญูรบัรอำง 

ข้อ้ำจำากดันี� สิง่ผู้ลต่ัอำการดำาเนินงานในทำอ้ำงถิิ่�น 
โดย์ตัรง เน่�อำงจากทำำาให้้ข้า้ราชิการและผูู้้บรหิ้าร
ทำอ้ำงถิิ่�นจำานวนมากเลอ่ำกทำี�จะจดัทำำาโครงการ/ 
กจิกรรมการพื่ฒันาเศูรษฐกจิในรูป็แบบเดิม  
เพื่่�อำไมใ่ห้้ผู้ดิระเบีย์บข้อำงกระทำรวงมห้าดไทำย์ 
และไมถ่ิู่กทำกัทำว้งจาก สิ.ตั.ง. แมจ้ะตัระห้นักดี 
วา่ทำางเลอ่ำกในการพื่ฒันาดังกลา่วไมไ่ด้เป็น็ทำาง
แกป้็ญัห้าทำี�ดีในทำอ้ำงถิ่ิ�น  

ดังนั�นเร่�อำงใดทำี�แมจ้ะเป็น็อำำานาจห้น้าทำี�ข้อำง 
ทำอ้ำงถิิ่�นตัามกฎห้มาย์ ห้รอ่ำมรีฐัธรรมนญูรบัรอำง 
แตัถ่ิ่้ากระทำรวงมห้าดไทำย์ไมไ่ด้กำาห้นดแนวทำาง
การดำาเนินงานไว ้สิ.ตั.ง. ถิ่่อำเป็น็ห้ลกัการวา่ 
ทำอ้ำงถิิ่�นย์งัทำำากจิกรรมนั�นๆไมไ่ด้  

ซึ่ึ�งข้อ้ำจำากดัในเร่�อำงข้อำงการจดัสิรรอำำานาจให้้กบั
ทำอ้ำงถิิ่�นเป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพื่ฒันาเศูรษฐกจิทำอ้ำ
งถิ่ิ�นทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี�

• สิ่วนข้อำงเศูรษฐกิจในภาคการผู้ลิตัและการข้าย์สิินค้าและ 
บรกิารในท้ำอำงถิ่ิ�น อำาจทำำาให้้การดำาเนินโครงการในท้ำอำงถิ่ิ�น 
ย์งัไมส่ิามารถิ่ตัอำบโจทำย์ค์วามตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชินได้อำย์า่ง 
ตัรงจดุ ข้ณะเดีย์วกนัเม่�อำเกดิป็ญัห้าตัา่งๆ  ไมว่า่จะเป็็น ป็ญัห้า
เสิถิ่ยี์รภาพื่ข้อำงราคาสินิคา้เกษตัร อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ไมส่ิามารถิ่เข้า้มาชิว่ย์เห้ล่อำป็ระชิาชิน/เกษตัรกรได้โดย์ตัรง 
แตัจ่ะทำำาการย์่�นเร่�อำงรอ้ำงเรยี์นไป็ย์งัราชิการสิว่นกลางห้รอ่ำส่ิวน
ภมูภิาคแทำน เน่�อำงจากระเบีย์บป็ฏิบิตััขิ้อำงกระทำรวงมห้าดไทำย์ 
ไมไ่ด้กำาห้นดห้รอ่ำให้้อำำานาจทำอ้ำงถิ่ิ�นในการจดัการ ซึ่ึ�งข้้อำจำากดั 
ดังกลา่วไมเ่พื่ยี์งกระทำบตัอ่ำการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะและการ
พื่ฒันาเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นเท่ำานั�น แตัย่์งักระทำบตัอ่ำความเชิ่�อำมั�น
ข้อำงป็ระชิาชินทีำ�มตีัอ่ำอำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�น จากการทำี� 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นตัอ้ำงทำำาตัามระเบยี์บป็ฏิบิตััขิ้อำงราชิการสิว่นกลาง 
มากกวา่ป็ฏิบิตััติัามความตัอ้ำงการข้อำงคนในทำอ้ำงถิ่ิ�น

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เน้นการดูแลกัน ข้้อำจำากัดด้านอำำานาจห้น้าทำี�
ข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่ 
พื่ฒันาคณุภาพื่ชิวีติัข้อำงป็ระชิาชินได้อำย์า่งเตัม็ทีำ� รวมทัำ�งการ 
จดัทำำาบรกิารสิาธารณะตัา่งๆ อำาจทำำาได้ไมท่ำั�วถิ่ึงและครอำบคลมุ
คนในชิมุชิน เชิน่ บรกิารดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุบรกิารการดูแลเด็ก 
บรกิารคนพื่กิาร ทำี�ตัอ้ำงอำาศูยั์อำำานาจ งบป็ระมาณและเคร่�อำงมอ่ำ
ในการบรหิ้ารจดัการเพื่่�อำแกป้็ญัห้า รวมทำั�งการเผู้ย์แพื่รค่วามรู ้
การพื่ฒันาบคุลากร การสิรา้งสิถิ่านทีำ�รอำงรบัการดูแลสิำาห้รบั 
ป็ระชิาชินกลุม่ตัา่งๆ ซึ่ึ�งอำาจมผีู้ลกระทำบตัอ่ำป็ระสิทิำธภิาพื่ 
และความตัอ่ำเน่�อำงข้อำงการดำาเนินงานในท้ำอำงถิ่ิ�น

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบนิเวศูใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�น ห้ากทำอ้ำงถิ่ิ�นมอีำำานาจทำี�จำากดัอำาจทำำาให้้ไมส่ิามารถิ่ดำาเนิ
นการแกไ้ข้ป็ญัห้าตัา่งๆ  อำย์า่งทำนัท่ำวงทำเีพื่่�อำบรรเทำาความเด่อำ
ดรอ้ำนข้อำงป็ระชิาชิน เชิน่ การแกป้็ญัห้าด้านโรคระบาดในพื่ช่ิแ
ละสิตััว ์ อำย์า่งโรคลมัป็สีิกนี และโรคอำหิ้วาตั ์
อำฟัื้รกิาในสิกุร (ASF) การแกป้็ญัห้าแห้ลง่นำ� า ชิลป็ระทำาน  
การแกป้็ญัห้าทำี�ดินในชิมุชิน การแกป้็ญัห้าไฟื้ป็า่ ป็ญัห้านำ� าทำว่ม 
และภยั์พื่บิตััติัา่งๆ  เน่�อำงจากข้าดการมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชินเ
พื่่�อำกำาห้นดนโย์บาย์สิาธารณะและข้อ้ำบญัญตััทิำอ้ำงถิ่ิ�น
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2
งบป็ระมาณทีจ่ำากดัู
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�นมีราย์ได้ห้ลกัมาจาก 
งบป็ระมาณทำี�รฐัจดัสิรรให้้ เงินอำดุห้นนุซึ่ึ�งแบ่งเป็น็
เงนิอุำดห้นนุทำั�วไป็และเงินอำดุห้นนุเฉพื่าะกจิ 
และราย์ได้ทำี�ทำอ้ำงถิ่ิ�นจดัเก็บเอำง  
ทำี�ผู่้านมา งบป็ระมาณทำี�รฐัจัดสิรรให้้อำงค์กร 
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�น 7,850 แห่้ง ทำั�วป็ระเทำศู 
มจีำานวนป็ระมาณ 800,000 ลา้นบาทำ/ปี็ ห้ากคิด
เป็น็งบป็ระมาณราย์จงัห้วดัจะอำย์ูท่ำี� 8,000 – 
10,000 ลา้นบาทำ/ปี็ เม่�อำพื่จิารณาจากตัวัเลข้ 
งบป็ระมาณทำี�ภาครฐัจัดสิรรให้้กบัท้ำอำงถิิ่�นจะเห็้นวา่
มจีำานวนค่อำนข้า้งสิงู แต่ัเห้ตัใุดงบป็ระมาณเห้ลา่นี�
จึงไมไ่ด้ถิู่กใชิไ้ป็เพื่่�อำการพื่ฒันาคุณภาพื่ชิวิีตัข้อำง
ป็ระชิาชิน ห้รอ่ำนำาไป็จัดทำำาบรกิารสิาธารณะ/
แกปั้็ญห้าต่ัางๆ ในพื่่�นทำี�  
อำกีทำั�งทำี�ผู้า่นมา ทำอ้ำงถิิ่�นย์งัต้ัอำงป็ระสิบปั็ญห้าการ 
จัดเกบ็ราย์ได้ทำี�ลดลง ทำำาให้้ทำอ้ำงถิิ่�นมีราย์ได้ 
ไมเ่พื่ยี์งพื่อำในการดำาเนินงาน Think Forward 
Center ได้รวบรวมป็จัจัย์ทำี�สิง่ผู้ลให้้งบป็ระมาณ 
ทำอ้ำงถิิ่�นลดลง ไวดั้งนี�

1. รฐัจัดสิรรงบป็ระมาณได้ไมถ่ิ่ึงเป็้าตัามทำี� 
พื่ระราชิบญัญตัักิารกระจาย์อำำานาจกำาห้นดใน
สิดัสิว่น 35 ตัอ่ำ 65 สิง่ผู้ลให้้ราย์ได้ข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�น
ไมเ่พื่ยี์งพื่อำในการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ 

2. กรอำบกฎห้มาย์ทีำ�ให้้อำำานาจทำ้อำงถิ่ิ�นจัดเก็บภาษี
ไมก่ี�ป็ระเภทำ ซึ่ึ�งเกดิจากการกำาห้นดทำี�มาข้อำง 
ราย์ได้ข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นทีำ�บดิเบี�ย์ว (ซึ่ึ�งไมไ่ด้เกดิ 
จากทำอ้ำงถิ่ิ�นแตัเ่ป็น็ป็ญัห้าทำี�สิว่นกลาง) และ 
ความสิามารถิ่ในการเกบ็ภาษีห้รอ่ำ 
คา่ธรรมเนีย์มข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นตัำ� ากวา่ทำี�ควรจะเป็น็
และมขี้ดีจำากดั (limit local tax base)    

3. รฐัธรรมนูญป็ี 2560 มาตัรา 250 วรรค 4  
กำาห้นดให้้อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นม ี
ราย์ได้ข้อำงตันเอำงโดย์จดัระบบภาษีห้รอ่ำ 
การจดัสิรรภาษีทีำ�เห้มาะสิม และได้ระบวุา่  
ในระห้วา่งทำี�ย์งัไมอ่ำาจดำาเนินการได้ให้้รฐั 
จดัสิรรงบป็ระมาณเพื่่�อำสินับสินนุอำงคก์ร 
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นไป็พื่ลางกอ่ำน  
เดิมทำอ้ำงถิ่ิ�นมรีาย์ได้จากการจดัเกบ็ภาษีบำารุง
ทำอ้ำงทำี�ป็ระมาณ 30,000 ลา้นบาทำ/ป็ ีตัอ่ำมา 
เม่�อำรฐับาลบงัคบัใชิก้ฎห้มาย์ทำี�ดินและสิิ�งป็ลกู
สิรา้ง พื่.ศู. 2563 รฐับาลได้สิั�งให้้มกีารลด 
ภาษีทำี�ดินลงรอ้ำย์ละ 90 ในชิว่งทำี�เกดิการ 
แพื่รร่ะบาดข้อำงโควดิ-19 ระห้ว่าง พื่.ศู. 2563 
– 2564 สิง่ผู้ลให้้ ทำอ้ำงถิ่ิ�นจดัเกบ็ราย์ได้ไมถ่ิ่งึ 
เป็า้ทำี�กำาห้นดไว ้ตัามรฐัธรรมนญูรฐัมหี้น้าทำี� 
ตัอ้ำงจดัสิรรเงนิ เพื่่�อำชิดเชิย์ราย์ได้ให้้กบั 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น แตัจ่ำานวนเงนิชิด
เชิย์กย็์งัไมเ่พื่ยี์งพื่อำเม่�อำเทำยี์บกบัราย์ได้ข้อำง 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นทีำ�ลดลง 

4. การบังคับใชิ้กฎห้มาย์ภาษีทำี�ดินและสิิ�งป็ลูกสิรา้ง
ใน พื่.ศู. 2563 ทำี�ผู่้านมา ย์งัมช่ีิอำงวา่งทำาง 
กฎห้มาย์ทำี�ทำำาให้้ทำอ้ำงถิิ่�นไม่สิามารถิ่จัดเกบ็ภาษีได้
อำย์า่งเต็ัมทำี� อำาทิำ ช่ิอำงว่างทำี�รฐักำาห้นดอัำตัราภาษี 
ไว้ตัำ� าเกนิไป็ ชิอ่ำงว่างข้อำงกฎห้มาย์ทีำ�เป็ดิโอำกาสิให้้
มีการเลี�ย์งภาษี กล่าวคอ่ำ ตัามกฎห้มาย์เจา้ข้อำงทีำ�
ดินรกรา้งว่างเป็ลา่ต้ัอำงเสิยี์ภาษีในอำตััรา 0.3% 
ในข้ณะทำี�ทำี�ดินทำี�ใชิท้ำำาเกษตัรกรรมจะเสีิย์ภาษี 
เพื่ยี์ง 0.01% ทำำาให้้เจา้ข้อำงทีำ�ดินจำานวนมาก 
เลอ่ำกทำี�จะทำำาให้้ทำี�ดินกลาย์เป็็นพื่่�นทำี�เกษตัรกรรม 
เพื่่�อำห้ลกีเลี�ย์งภาษี ซึึ่�งทำำาให้้ราย์ได้จาก 
การจดัเก็บภาษีข้อำงท้ำอำงถิ่ิ�นลดลง 30 เทำา่  
นอำกจากนี�ย์งัพื่บป็ญัห้าการกำาห้นดคำานิย์ามใน 
กฎห้มาย์ลกูทำี�เกี�ย์วข้อ้ำงกับป็ระเภทำข้อำง 
สิิ�งป็ลูกสิรา้งทำี�ไมช่ิดัเจน ทำำาให้้สิิ�งป็ลูกสิรา้ง 
ป็ระเภทำเสิาสิญัญาณโทำรศัูพื่ทำ ์ตัู ้ATM และอำ่�นๆ  
ไมไ่ด้ถิู่กนำามาคดิเป็น็ภาษี/ 
ราย์ได้ข้อำงอำงค์กรป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น  

5. ปั็ญห้านโย์บาย์รฐับาลทีำ�แฝงมาใชิ้โควตั้า 
งบป็ระมาณข้อำงอำงค์กรป็กครอำงส่ิวนทำอ้ำงถิิ่�นใน 
การดึงงบข้อำงทำอ้ำงถิิ่�นมาจา่ย์เบี�ย์ย์งัชีิพื่ผูู้้สิงูอำาย์ ุ 
งบสินับสินนุผูู้พิ้ื่การ ทำำาให้้งบป็ระมาณทำี�แทำจ้รงิ 
ทำี�อำงค์กรป็กครอำงส่ิวนท้ำอำงถิ่ิ�นควรจะได้รบั 
เพื่่�อำนำาไป็พื่ฒันาท้ำอำงถิิ่�นลดลง 
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ข้อ้ำจำากดัด้านงบป็ระมาณเป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพื่ฒันา 
ระบบเศูรษฐกจิท้ำอำงถิ่ิ�นทัำ�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี�
• ด้านระบบเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการผู้ลิตัและ 

การข้าย์สินิค้าและบรกิารในท้ำอำงถิ่ิ�น 
การพื่ฒันาโครงสิรา้งพื่่�นฐาน 
ระบบสิาธารณปู็โภค ระบบข้นสิง่สิาธารณะ 
การวางผู้งัเมอ่ำงเพื่่�อำพัื่ฒนาเมอ่ำง การเชิ่�อำมโย์ง 
ความรว่มมอ่ำทำางเศูรษฐกจิระห้วา่งท้ำอำงถิ่ิ�นและ 
ภมูภิาค และเศูรษฐกจิการคา้บรเิวณชิาย์แดน 
อำาจทำำาได้ไมเ่ตัม็ทำี� นอำกจากนี�ย์งัทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นไม่
มีงบป็ระมาณสิำาห้รบัการพื่ฒันาเศูรษฐกจิฐาน 
ราก และมบีทำบาทำในการสิง่เสิรมิเศูรษฐกิจ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นเพื่่�อำเพื่ิ�มมูลคา่ข้อำงสินิคา้และบรกิาร 
ห้รอ่ำเพื่่�อำพื่ฒันาการทำอ่ำงเทำี�ย์ว ส่ิงเสิรมิจา้งงาน 
เศูรษฐกจิสิรา้งสิรรค ์ตัลอำดจนการสิง่เสิรมิ 
ผูู้ป้็ระกอำบการในทำอ้ำงถิ่ิ�น สิง่ผู้ลให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นข้าด 
ความสิามารถิ่ในการแข้ง่ขั้น  

จากข้อ้ำจำากดัด้านงบป็ระมาณและผู้ลกระทำบจากการ 
รวมศูนูย์อ์ำำานาจทำี�เกิดข้ึ�น Think Forward Center 
ได้ย์กตัวัอำย์า่ง อำงคก์รป็กครอำงส่ิวนทำอ้ำงถิ่ิ�นและ 
ภาคสิว่นตัา่งๆ ทำี�เข้า้มามบีทำบาทำในการพัื่ฒนา 
เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�น ดังนี�

ตวัอย่างองค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถิ่ิน่ทีเ่ป็น็ 
ตน้แบบการจดัูบรกิารสิาธิารณะและพฒันา 
ระบบเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่ 
มห้าวทิำย์าลยั์พื่ะเย์า รว่มกบัห้น่วย์งานภาครฐั 
และชิมุชิน รว่มกนัจดัตัั�งบรษัิทำอำอำรแ์กนิคพื่ะเย์า 
วสิิาห้กจิเพื่่�อำสิงัคมจำากดั (OPSE)  เพื่่�อำย์กระดับ 
ห่้วงโซึ่ค่ณุคา่สินิคา้เกษตัรอำนิทำรยี์ข์้อำงสิมาพื่นัธ ์
เกษตัรกรรมย์ั�งย์น่พื่ะเย์า  โดย์มกีารพื่ฒันาระบบ 
การจดัการด้านการตัลาดทำั�งอำอำนไลน์และอำอำฟื้ไลน์ 
เพื่่�อำสิง่เสิรมิให้้ผูู้บ้รโิภคเข้า้ถิ่ึงผู้ลผู้ลติัเกษตัรอำนิทำรยี์ ์
และสินิคา้แป็รรูป็ เป้็าห้มาย์ข้อำงการจดัตัั�งบรษัิทำ 
OPSE เพื่่�อำพื่ฒันาให้้ชิมุชินเป็น็เจา้ข้อำงบรษัิทำทีำ�จะ 
ดำาเนินการในรูป็แบบข้อำงวสิิาห้กจิเพื่่�อำสิงัคม  
(Social Enterprise) มากข้ึ�น โดย์บรษัิทำจะมกีาร 
จดัสิรรเงนิป็นัผู้ลให้้กบัสิมาชิกิทำี�ถิ่่อำหุ้้นในสิดัสิว่น 
รอ้ำย์ละ 30 สิว่นอำกีรอ้ำย์ละ 70 ทำี�เห้ลอ่ำจะใชิเ้ป็น็เงนิ 
ห้มนุเวยี์นและพื่ฒันาชิอ่ำงทำางการจำาห้น่าย์สินิคา้ 
เชิน่ การทำำาแพื่ลตัฟื้อำรม์การจำาห้น่าย์สินิคา้อำอำนไลน์ 
ในรูป็แบบตัา่งๆ  

ตวัอยา่งองค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถิ่ิน่ทีโ่ดูดูเดูน่ 
ดูา้นการจดัูวางผงัเมอ้ง
การพื่ฒันาผู้งัเมอ่ำงข้อำงเทำศูบาลนครเชิยี์งให้มช่ิว่ย์ 
ให้้เมอ่ำงเชิยี์งให้มม่พีื่่�นทีำ�ย์า่นเมอ่ำงให้มก่บัย์า่นเมอ่ำง 
เกา่ผู้สิมผู้สิานกนัอำย์า่งลงตััว การสิญัจรด้วย์รถิ่ย์นตั์
และจกัรย์านย์นตัใ์นเมอ่ำงเชิยี์งให้ม่คอ่ำนข้า้งสิะดวก 
จากลกัษณะโครงข้า่ย์ถิ่นนในระบบกรดิ  
(Grid System) ทำี�ลดจำานวนซึ่อำย์ตันัในเมอ่ำง อำกีทำั�ง 
เมอ่ำงเชิยี์งให้มย่์งัมสีิดัสิว่นพื่่�นทีำ�ถิ่นนตัอ่ำพื่่�นทีำ�เมอ่ำง 
เพื่ยี์ง 5% เทำา่นั�น นอำกจากนี�เมอ่ำงเชิยี์งให้ม่ย์งัได้รบั
การจดัลำาดับ Good Walk Score ซึ่ึ�งเป็น็ระดับทำี� 
บง่บอำกถิ่งึเมอ่ำงเดินได้ด้วย์ระดับคะแนนทีำ�สิงูทำำาให้้ได้
รบัความนิย์มจากนักทำอ่ำงเทำี�ย์ว เพื่ราะเป็น็ทีำ�ตัั�งข้อำง 
วดัเกา่ รา้นอำาห้าร คาเฟื้ ่แห้ลง่ชิอ็ำป็ป็ิ� ง 
แห้ล่งชิมุชินคเูมอ่ำง พื่พิื่ธิภณัฑ์ ์สิถิ่านศูกึษาและ 
แห้ล่งเรยี์นรูจ้ำานวนมาก ทำำาให้้เทำศูบาลนครเชิยี์งให้ม่
เป็น็ตัน้แบบเมอ่ำงทำอ่ำงเทีำ�ย์วทำี�ครอำบคลมุวถิิ่ีชิวีติัสิมยั์ 
ให้ม่และวถิิ่ีชิวีติัแบบชิมุชินเมอ่ำงเกา่ เป็น็เมอ่ำงทำี�ม ี
เสิน่ห์้ดึงดูดนักทำอ่ำงเทำี�ย์วและเป็น็แห้ล่งการจดังาน 
เทำศูกาลสิำาคญัแห่้งห้นึ�งข้อำงป็ระเทำศู สิะทำอ้ำนให้้เห็้น 
วา่การวางผู้งัเมอ่ำงมคีวามสิำาคญัอำย์า่งมากตัอ่ำการจดั 
บรกิารสิาธารณะและการพื่ฒันาโครงสิรา้งพื่่�นฐาน 
เพื่่�อำทำำาให้้การเดินทำางทำำาได้สิะดวก และผูู้ค้นมพีื่่�นทีำ�
สิำาห้รบัทำำากจิกรรมในชิมุชิน การทำอ่ำงเทำี�ย์วและการ 
พื่กัผู้อ่ำนห้ย์อ่ำนใจ 

• ในด้านระบบเศูรษฐกิจทำี�เน้นการดูแล ตัามอำำานาจ 
ห้น้าทำี�แลว้อำงค์กรป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�น มหี้น้าทีำ�ใน 
การจดัทำำาบรกิารสิาธารณะข้ั�นพื่่�นฐานและดูแล 
สิวัสิดิการให้้กบัป็ระชิาชิน ซึึ่�งห้นึ�งในนั�นค่อำ 
การดูแลผูู้สู้ิงอำาย์ ุผูู้ป้็ว่ย์ติัดเตัยี์ง ผูู้พิ้ื่การ และเด็ก 
ข้อ้ำจำากัดด้านงบป็ระมาณ/ราย์ได้ทำี�ลดลงสิง่ผู้ลให้้ 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นจัดทำำาโครงการ/บรกิาร
สิาธารณะในด้านนี�ได้ไมท่ำั�วถิ่ึง ซึ่ึ�งจะกอ่ำให้้เกดิการ 
โอำนภาระการดูแลไป็ให้้ลกูห้ลานห้รอ่ำสิมาชิิกในครวั
เรอ่ำนเป็น็ผูู้้ดูแลมากข้ึ�น ส่ิงผู้ลกระทำบตัอ่ำคุณภาพื่ 
ชิวิีตัข้อำงป็ระชิาชินในพื่่�นทำี�ทำี�เข้้าไมถ่ิ่ึงบรกิารขั้�น 
พื่่�นฐานและสิวสัิดิการทำี�จำาเป็น็ นอำกจากนี�ทำำาให้้ 
ท้ำอำงถิิ่�นจดัทำำาบรกิารสิาธารณะในรูป็แบบเดิมและ 
ไมส่ิามารถิ่อำอำกแบบบรกิารสิาธารณะทีำ�ตัอำบสินอำง 
ต่ัอำความตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชินในรูป็แบบทีำ� 
ห้ลากห้ลาย์ได้ 

• ระบบเศูรษฐกิจทีำ�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบ 
นิเวศูในทำอ้ำงถิิ่�น การสิง่เสิรมิให้้ป็ระชิาชินทำำา 
กจิกรรมเพื่่�อำอำนรุกัษ์ทำรพัื่ย์ากรจำาเป็น็จะตัอ้ำงอำาศัูย์
งบป็ระมาณในการดำาเนินการ เช่ิน การจดัการ 
แห้ลง่นำ� า การพื่ฒันาพื่่�นทำี�ผู้ลติัอำาห้าร 
การจดัรูป็ทำี�ดิน การพื่ฒันาพื่่�นทีำ�สิเีข้ยี์วเพื่่�อำฟื้้� นฟื้ ู
สิภาพื่แวดลอ้ำม การจดัการข้ย์ะ การบำาบดันำ� าเสิยี์ 
ฯลฯ ข้อ้ำจำากัดด้านงบป็ระมาณทำี�เกดิขึ้�นอำาจทำำาให้้ 
ท้ำอำงถิิ่�นไมส่ิามารถิ่เข้า้มาบรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากร 
แกไ้ข้ป็ญัห้าทำี�ดิน แห้ลง่นำ� า เพื่่�อำดำาเนินตัามกรอำบ 
การพื่ฒันาเศูรษฐกจิแบบ BCG โมเดล ข้อำงภาครฐั 
กจิกรรมด้านการพื่ฒันาเศูรษฐกจิข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นย์งัไม่
ห้ลากห้ลาย์และไมส่ิามารถิ่ตัอำบโจทำย์ป์็ญัห้าและ 
สิภาวะทำางเศูรษฐกจิในทำอ้ำงถิิ่�น ในบางครั�งอำาจเกดิ
ปั็ญห้าการถิ่ดถิ่อำย์และลม่สิลาย์ข้อำงห้น่วย์เศูรษฐกจิ
ในภาคการเกษตัร จนทำำาให้้แรงงานตัอ้ำงย์า้ย์อำอำก 
นอำกพื่่�นทำี�
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เค้ร้อ่งมอ้ 
ในการบรหิ้ารทีจ่ำากดัู
โดย์ทำั�วไป็ทำอ้ำงถิ่ิ�นคอ่ำห้น่วย์เศูรษฐกจิทำี�เป็น็ตัวัจกัร
ข้บัเคล่�อำนเศูรษฐกจิในระดับภมูภิาคและเศูรษฐกจิ
ในระดับป็ระเทำศู ซึ่ึ�งเมอ่ำงสิำาคญัห้ลาย์เมอ่ำง 
ในตัา่งป็ระเทำศูมกัมขี้นาดการพื่ฒันาเศูรษฐกจิ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�เข้ม้แข้ง็ ทำำาให้้อุำตัสิาห้กรรมเตับิโตัและ 
กระจาย์ตัวัไป็สู่ิพื่่�นทีำ�ตัา่งๆ เน่�อำงจากเมอ่ำงเห้ลา่นี�มี
เคร่�อำงมอ่ำในการบรหิ้ารจดัการ อำาทำ ิงบป็ระมาณ 
อำำานาจในการบรหิ้ารงาน บคุลากรทำี�มศีูกัย์ภาพื่ 
อำปุ็กรณ์/เคร่�อำงมอ่ำและเทำคโนโลย์สีิมยั์ให้ม ่ระบบ
สิาธารณปู็โภคและโครงสิรา้งพื่่�นฐานทำี�ตัอำบสินอำง
ตัอ่ำการเตับิโตัข้อำงเศูรษฐกจิ ทำำาให้้สิามารถิ่สิง่เสิรมิ 
ผูู้ป้็ระกอำบการ SMEs การทำอ่ำงเทีำ�ย์ว 
การจดัการผู้งัเมอ่ำง การจดัการพื่่�นทีำ�สิเีข้ยี์วทำำาได้ 
เป็น็อำย์า่งดี นอำกจากนี�ย์งัได้รบัการสิง่เสิรมิเงนิ 
อำดุห้นนุจากภาครฐัในการตัอ่ำย์อำด/เพิื่�มมลูคา่ให้้ 
กบัสินิคา้และบรกิาร ทำำาให้้ผูู้้ป็ระกอำบการสิามารถิ่
แข้ง่ข้นัและพัื่ฒนาคณุภาพื่สินิคา้และบรกิารจน 
นำาไป็สิูก่ารสิรา้งแบรนด์ และข้ย์าย์ธรุกจิไป็สิู ่
ภมูภิาคอำ่�นๆ แตัใ่นป็ระเทำศูไทำย์ท้ำอำงถิ่ิ�นย์งัม ี
เคร่�อำงมอ่ำในการบรหิ้ารทำี�ไมเ่พีื่ย์งพื่อำ สิง่ผู้ลให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นในป็ระเทำศูไทำย์ไมม่โีอำกาสิในการแข้ง่ข้นั 
เพื่่�อำพื่ฒันา/ตัอ่ำย์อำดธรุกจิ 

การจดับรกิารสิาธารณะข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นจำาเป็น็ตัอ้ำงใชิเ้คร่�อำงมอ่ำในการบรหิ้ารจดัการ 
ในห้ลาย์รูป็แบบ ข้อ้ำจำากดัด้านเคร่�อำงมอ่ำบรหิ้าร 
จดัการข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�น สิง่ผู้ลตัอ่ำการพื่ฒันาระบบ 
เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นทัำ�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี� 

• ในด้านการพื่ัฒนาระบบเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการ
ผู้ลติัและการข้าย์สินิคา้และบรกิารในทำอ้ำงถิ่ิ�น  
ข้อ้ำจำากดัด้านเคร่�อำงมอ่ำบรหิ้ารจดัการ ไมว่า่จะ 
เป็น็เคร่�อำงมอ่ำด้านแผู้นงาน/โครงการ บคุลากร 
การจดัสิรรอำำานาจและงบป็ระมาณ 
การจดัเกบ็ราย์ได้/ภาษีข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�น อำงคค์วามรู้
ด้านการจดับรกิารสิาธารณะ อำาจสิง่ผู้ลตัอ่ำการ 
สิง่เสิรมิกลุม่ผูู้ป้็ระกอำบการทำี�เป็น็คนรุน่ให้ม่ ทำี�มี
ความคดิสิรา้งสิรรคแ์ละมคีวามรูท้ำางเทำคโนโลย์ ี
ให้ม่ๆ  มคีวามสิามารถิ่ทำี�จะพื่ฒันาธรุกจิรูป็แบบ 
ตัา่งๆ เพื่่�อำจดัห้าสินิคา้และบรกิารทำี�ตัรงกบัความ
ตัอ้ำงการข้อำงคนในทำอ้ำงถิ่ิ�น แตัไ่มไ่ด้รบัโอำกาสิ 
ในการทำำาธรุกจิ ทำำาให้้เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นถิู่กจำากดั
อำย์ูท่ำี�การผู้ลติัและการข้าย์สินิคา้แบบเดิม  
ไมส่ิามารถิ่ต่ัอำย์อำดและพื่ฒันาสินิคา้และบรกิาร 
ในรูป็แบบให้ม่ๆ   ได้

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เน้นการดูแล ห้ากท้ำอำงถิ่ิ�นทีำ�ม ี
เคร่�อำงมอ่ำการบรหิ้ารทำี�จำากดัอำาจสิง่ผู้ลให้้การ 
พื่ฒันาระบบงานด้านการดูแลทำางสิงัคม  
ไมส่ิอำดคลอ้ำงตัอ่ำความตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชินทำี�มี
ความห้ลากห้ลาย์และมรูีป็แบบทำี�เป็ลี�ย์นไป็  
รวมทำั�งการจดัทำำาบรกิารในด้านการดูแลคำานึงถิ่ึง
บรบิทำข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นน้อำย์ลง มแีนวโน้มทำี�ทำอ้ำงถิ่ิ�นจะ
จดัทำำาบรกิารสิาธารณะในรูป็แบบเดีย์วกนัใน 
ห้ลาย์พื่่�นทีำ� โดย์ป็ราศูจากการพื่จิารณาถิ่งึความ
จำาเป็น็ ห้รอ่ำปั็ญห้าทำี�เรง่ด่วนทีำ�ตัอ้ำงการได้รบัการ
แกไ้ข้ นอำกจากนี�การพื่ฒันาบรกิารสิาธารณะทำี� 
สิอำดรบักบัสิภาพื่แวดลอ้ำมและบรบิทำทำาง 
เศูรษฐกจิ สิงัคม วฒันธรรมทำี�แตักตัา่งกนั  

(area based) กท็ำำาได้อำย์า่งจำากดัเพื่ราะ 
เคร่�อำงมอ่ำในการทำำางานไมเ่พื่ยี์งพื่อำทีำ�จะรอำงรบั
การดูแลผูู้ค้นทำั�งบุคลากรทีำ�มคีวามรูใ้นเร่�อำง 
ตัา่งๆ สิถิ่านทำี�/อำปุ็กรณ์ในการดูแล 
การสินับสินนุจากอำงคก์ร/ห้น่วย์งานภาครฐั 
ตัลอำดจนงบป็ระมาณและการจดัสิรรอำำานาจ 
เพื่่�อำดำาเนินงาน

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและ 
ระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น ผู้ลกระทำบจากการม ี
เคร่�อำงมอ่ำทำี�จำากัดอำาจทำำาให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นทำี�ม ี
ศูกัย์ภาพื่ในการบรหิ้ารทำรพัื่ย์ากรในพื่่�นทำี� 
ทำำาได้ไมท่ำั�วถิ่ึง ข้ณะทำี�ทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�มภีมูปิ็ระเทำศู 
ทำี�มีแห้ลง่ทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัทีิำ�อุำดมสิมบรูณ์ก็
อำาจจะไมส่ิามารถิ่บรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากร 
เพื่่�อำนำามาใชิป้็ระโย์ชิน์ได้อำย์า่งเตัม็ทีำ� 
เน่�อำงจากข้าดแคลนเคร่�อำงมอ่ำ อำำานาจและ 
งบป็ระมาณในการพื่ฒันาและตัอ่ำย์อำด 
รวมทำั�งข้าดกลไกในการสินับสินุน 
สิง่ผู้ลตัอ่ำการผู้ลติั/แป็รรูป็ทำรพัื่ย์ากร 
เพื่่�อำเพื่ิ�มมลูค่า ข้ณะทำี�การพื่ฒันาแห้ล่งนำ� า 
การจดัการข้ย์ะ การเพื่ิ�มพื่่�นทีำ�สิเีข้ยี์ว  
การถิ่่าย์ทำอำดอำงคค์วามรูใ้นการจดัการ 
ทำรพัื่ย์ากร (เชิน่ การพื่ฒันาพื่ลงังานทำางเลอ่ำก 
พื่ลงังานจากแสิงอำาทิำตัย์์ ห้รอ่ำการพื่ฒันา 
เศูรษฐกจิสิเีข้ยี์ว เศูรษฐกจิชีิวภาพื่)  
การสิง่เสิรมิพื่่�นทำี�ป็ลกูพื่ช่ิพื่ลังงานและ 
พื่ช่ิเศูรษฐกจิ การใชิท้ำี�ดินเพื่่�อำเพื่ิ�มพื่่�นทำี�ป็า่ 
พื่่�นทำี�แห้ลง่นำ� า พื่่�นทำี�การเกษตัรโดย์ใชิ ้
เทำคโนโลย์สีิมยั์ให้ม ่และพื่ลงัการผู้ลติัก ็
อำาจจะทำำาได้ไมท่ำั�วถิ่ึง/ครอำบคลมุพื่่�นทีำ�ตัา่งๆ  
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การมสีิว่นรว่ม
ทีจ่ำากัดู
การกระจาย์อำำานาจทำี�ไมส่ิมบรูณ์ในรอำบห้ลาย์ป็ทีำี� 
ผู้า่นมาเกดิจากภาครฐัย์งัมกีรอำบแนวคดิทำี�ไมไ่ว ้
วางใจให้้ป็ระชิาชินเข้า้มามส่ีิวนรว่มในการกำาห้นด 
นโย์บาย์สิาธารณะรว่มกบัอำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�น ซึ่ึ�งเกดิจากมมุมอำงทำี�มอำงวา่รฐับาลกลาง 
มคีวามรูค้วามเข้า้ใจมากกวา่ท้ำอำงถิ่ิ�น ทำำาให้้ข้า้ราชิการ
สิว่นกลางใชิอ้ำำานาจสิั�งการให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นทำำาตัามนโย์บาย์ทำี�
รฐัเป็น็ฝา่ย์กำาห้นด การจดัทำำานโย์บาย์จงึไม่ได้มาจาก
การมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชินในท้ำอำงถิ่ิ�น การมสีิว่นรว่ม
ทำี�จำากดักลาย์เป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพื่ฒันาระบบ 
เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นทัำ�ง 3 มติั/ิลักษณะ ดังนี�

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการผู้ลิตัและการข้าย์ 
สินิคา้และบรกิารในท้ำอำงถิ่ิ�น การมสีิว่นรว่มข้อำง 
ป็ระชิาชินทำี�จำากัดทำำาให้้การสิง่เสิรมิการพื่ฒันา 
ระบบเศูรษฐกจิทำี�เกี�ย์วกบัการผู้ลติัและการข้าย์ 
สินิคา้และบรกิารในท้ำอำงถิ่ิ�น ไม่สิามารถิ่ตัอำบสินอำง
ตัอ่ำความตัอ้ำงการข้อำงคนในท้ำอำงถิ่ิ�น เน่�อำงจากข้าด
การรบัฟื้งัข้อ้ำมลูและการเข้า้ใจสิภาพื่ป็ญัห้าใน 
ชิมุชิน เชิน่ ความตัอ้ำงการเกี�ย์วกบัสิวัสิดิการด้าน
การดูแล ทำั�งการดูแลเด็ก ผูู้สู้ิงอำาย์ ุผูู้ป้็ว่ย์ ผูู้พ้ื่กิาร 
ฯลฯ การสิรา้งสิรรคน์วตัักรรมให้ม่ๆ   ทำี�นำาไป็สิูก่าร 
จา้งงาน ทำำาให้้ท้ำอำงถิ่ิ�นมีแห้ลง่ราย์ได้จากภาษี 
ในรูป็แบบทำี�ห้ลากห้ลาย์ มงีบป็ระมาณทำี�เพื่ยี์งพื่อำ 
ในการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ นอำกจากนี� 
การมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชินสิามารถิ่สิรา้งอำำานาจ 
ตัอ่ำรอำงให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นย์บัย์ั�งการดำาเนินโครงการ 
พื่ฒันาอำสุิาห้กรรมตัา่งๆ  ข้อำงภาครฐั ทำำาให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นมกีลไกในการตัรวจสิอำบชิว่ย์ให้้การดำาเนิน
งานข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นมีป็ระสิทิำธภิาพื่มากข้ึ�น ป็ระชิาชิน

รว่มตัดัสินิใจเพื่่�อำกำาห้นดทำศิูทำางการพื่ฒันา 
เศูรษฐกจิซึ่ึ�งข้อ้ำดีข้อำงการมสีิว่นรว่มข้อำง 
ป็ระชิาชินในระย์ะย์าวสิามารถิ่สิง่เสิรมิ 
การเตับิโตัข้อำงเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นได้ทำดัเทำยี์ม 
กบัเศูรษฐกิจภมูภิาคได้มากข้ึ�นเห้มอ่ำนกบั 
เศูรษฐกจิในห้ลาย์ป็ระเทำศู เชิน่ ญี�ป็ุน่ 
เกาห้ลใีต้ั เย์อำรมนี อำอำสิเตัรเลยี์ ฯลฯ 

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�เน้นการดูแล ข้้อำจำากัดด้าน 
การมสีิว่นรว่มอำาจทำำาให้้ป็ระชิาชินไม่สิามารถิ่ 
เข้า้มามสีิว่นรว่มในการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ 
รว่มกบัอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นได้อำย์า่ง 
เตัม็ทำี� ทำำาให้้บรกิารด้านการดูแลป็ระชิาชิน 
กลุม่เป็ราะบางทำำาได้ไมท่ำั�วถิ่ึง เพื่ยี์งพื่อำตัอ่ำ 
ความตัอ้ำงการข้อำงคนในชิมุชิน เน่�อำงจากระบบ
การดูแลจำาเป็น็ต้ัอำงได้รบัความรว่มมอ่ำจากคน 
ในทำอ้ำงถิิ่�นเพื่่�อำเข้า้มาเป็น็อำาสิาสิมคัร ผูู้้ดูแล 
ผูู้ส้ิงูอำาย์/ุผูู้ป่้็วย์ ซึ่ึ�งจะช่ิวย์ให้้การดำาเนินงาน 
ในด้านนี�มคีวามครอำบคลมุทำั�วถิ่ึง และสิามารถิ่ 
เข้า้ถิ่ึงผูู้้สิงูอำาย์แุละป็ระชิากรกลุม่เป็ราะบาง 
ในชิมุชิน อำกีทำั�งการมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชิน 
เป็น็กลไกในการตัรวจสิอำบการดำาเนินงาน/ 
การใชิจ้า่ย์งบป็ระมาณข้อำงอำงค์กรป็กครอำง 
สิว่นทำอ้ำงถิิ่�น เป็น็การสิง่เสิรมิการบรหิ้ารงาน 
และการจดัทำำานโย์บาย์สิาธารณะอำย์า่งโป็รง่ใสิ  
มปี็ระสิทิำธภิาพื่ และเกดิความเชิ่�อำมั�นซึ่ึ�งนำาไป็สิู่
ความรว่มมอ่ำจากคนในชิมุชินมากข้ึ�น  

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและ 
ระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น ทำรพัื่ย์ากรข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�น 
เป็น็สิิ�งทำี�มคีณุคา่ทำี�ทำกุคนควรมสีิว่นรว่มในการ 
อำนรุกัษ์/ดูแลเพื่่�อำให้้การใชิท้ำรพัื่ย์ากรมคีวาม 
ย์ั�งย์น่ แตัก่ารมสีิว่นรว่มทำี�จำากดัทำำาให้้การ 
บรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากร การป็อ้ำงกนัป็ญัห้า/
ผู้ลกระทำบด้านสิิ�งแวดลอ้ำม การจดัการแห้ลง่นำ� า 
การจดัการข้ย์ะ ทำำาได้ไมท่ำั�วถิ่งึ/มปี็ระสิทิำธภิาพื่ 
ทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นตัอ้ำงใชิง้บป็ระมาณในการนำามา 
แกไ้ข้ป็ญัห้าในสิว่นนี�แทำนทีำ�จะนำางบป็ระมาณ 
ไป็ใชิพ้ื่ฒันาเศูรษฐกจิและคณุภาพื่ชิวีติัข้อำง 
ป็ระชิาชิน อำกีทำั�งย์งัทำำาให้้การพื่ฒันาแห้ล่ง 
ทำอ่ำงเทีำ�ย์วเชิงิธรรมชิาตั ิแห้ลง่ทำอ่ำงเทีำ�ย์วเชิงิ 
วฒันธรรมถิู่กทำำาลาย์จากการไมใ่ห้้ป็ระชิาชิน 
มสีิว่นรว่มเพื่่�อำบรรเทำาผู้ลกระทำบป็ญัห้าทำาง 
ด้านสิิ�งแวดลอ้ำม

ตวัอยา่งขององค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถ่ิิ่นท่ีเป็็น 
ตน้แบบการจดัูบรกิารสิาธิารณะและพฒันา 
ระบบเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่ ดูา้นการมสีิว่นรว่ม
ชิมุชินทำอ่ำงเทำี�ย์ว OTOP นวตััวถิิ่ปี็า่ตัน้นำ� าบา้นนำ� าราด 
อำ.ครีรีฐันิคม จ.สิรุาษฎรธ์านี เป็น็ตัน้แบบด้านการ 
อำนรุกัษ์ทำรพัื่ย์ากรและการจดัการแห้ลง่นำ� ารกัษา 
และฟื้้� นฟื้รูะบบนิเวศู ทำี�ทำี�คนในชิมุชินรว่มกนั  
ผู้ลกัดันจนสิามารถิ่พื่ฒันาเป็น็แห้ล่งทำอ่ำงเทำี�ย์วเชิิง 
นิเวศูทำี�สิำาคญัข้อำงภาคใตั ้การจดัการพื่่�นทีำ�ป็า่ตัน้นำ� า 
บา้นราดสิง่เสิรมิการมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชินใน 
ชิมุชินเพื่่�อำดูแลรกัษาพื่่�นทำี�ป็า่ตัน้นำ� าให้้คงความ 
อำดุมสิมบรูณ์และความย์ั�งย์น่ มกีารจดัตัั�ง 
คณะกรรมการป็า่ตัน้นำ� าบา้นราดการคดิคน้ 
นวตัักรรมด้านการจดัการข้ย์ะ การใชิส้ิ่�อำอำอำนไลน์ 
ในการสิอำดสิอ่ำงดูแลการจดัการข้ย์ะในพื่่�นทำี� 
ทำี�ชิาวบา้นชิว่ย์กนัคดัแย์กข้ย์ะด้วย์ตัวัเอำง  
การสิง่เสิรมิการทำอ่ำงเทีำ�ย์วเชิงินิเวศู โดย์ได้รบัความ
รว่มมอ่ำข้อำงรา้นคา้ในชิมุชินทีำ�ทำำาห้น้าทีำ�รบัค่นข้ย์ะ 
จากนักทำอ่ำงเทีำ�ย์วทำั�งนี�การมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชิน 
สิามารถิ่นำาไป็สิูก่ารอำนรุกัษ์ระบบนิเวศูและ 
ธรรมชิาตัโิดย์รอำบให้้คงความสิวย์งาม ทำำาให้้ป็า่ตัน้
นำ� าบา้นราดเป็น็แห้ลง่ทำอ่ำงเทีำ�ย์วทำางธรรมชิาตัทีิำ� 
ได้รบัความนิย์มจากนักทำอ่ำงเทำี�ย์วทีำ�ชิว่ย์สิรา้งราย์ได้
ให้้กบัคนในพื่่�นทีำ�
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5
ศกัยภาพในการจดัูบรกิารสิาธิารณะ
ขององค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถิ่ิน่
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นมีศูกัย์ภาพื่ในการให้้ 
บรกิารสิาธารณะทำี�แตักตัา่งกนั เชิน่ ความสิามารถิ่ 
ข้อำงผูู้น้ำาชิมุชิน อำงคค์วามรูใ้นการดำาเนินงาน  
ห้ลกัความเข้า้ใจเกี�ย์วกบัการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ 
ศูกัย์ภาพื่ในการจดัห้าราย์ได้และการใชิจ้า่ย์ 
งบป็ระมาณ ข้นาดเศูรษฐกจิทำี�แตักต่ัางกนั ข้้อำจำากัด 
ในด้านศูกัย์ภาพื่ในการจดับรกิารสิาธารณะข้อำง 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นส่ิงผู้ลตัอ่ำการพัื่ฒนา 
เศูรษฐกจิทำั�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี�

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการผู้ลิตัและการข้าย์
สินิคา้และบรกิารในทำอ้ำงถิ่ิ�น อำาจทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นม ี
ข้อ้ำจำากดัด้านการผู้ลติัและการข้าย์สินิคา้และ 
บรกิารในรูป็แบบให้ม่ๆ  เชิน่ ความรว่มมอ่ำกบั 
ภาคเอำกชินและผูู้ป้็ระกอำบการในการพื่ฒันาฐาน 
ข้อ้ำมลูสิำาห้รบัผู้ลติั จำาห้น่าย์ รบัสิง่สินิคา้และ 
บรกิารให้้กบัผูู้บ้รโิภคในชิมุชิน การจดัห้าสินิค้า 
และบรกิารทำี�เป็น็ทำี�ตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชินใน 
ชิมุชิน การจดัห้าตัลาดรอำงรบัเพื่่�อำจำาห้น่าย์สินิคา้
ในชิมุชิน การจดัห้าอำาชิพีื่ทำี�เห้มาะสิมกับบรบิทำ 
ทำางเศูรษฐกจิและสัิงคมเพื่่�อำสิรา้งงานให้้คนใน 
ชิมุชิน การเพื่ิ�มข้ดีความสิามารถิ่ในการแข้ง่ข้นัให้้
กบัผูู้ป้็ระกอำบการ การคน้ห้าศูกัย์ภาพื่ข้อำงชิมุชิน 
การพื่ฒันาอำงคค์วามรูท้ำางเทำคโนโลยี์ดิจทิำลัให้้กบั
ผูู้ท้ำี�สินใจเพื่่�อำป็ระกอำบอำาชิพีื่ทำั�งในภาคเกษตัร 
การคา้อำอำนไลน์ การตัอ่ำย์อำดธรุกจิ เป็น็ตัน้  

นอำกจากนี� ในด้านข้อำงการพื่ฒันาเศูรษฐกจิทำี� 
เกี�ย์วกบัอำตุัสิาห้กรรมและโครงสิรา้งพื่่�นฐาน 
ทำอ้ำงถิิ่�นอำาจมแีนวคิดในการพื่ฒันาโครงสิรา้ง
พื่่�นฐานแบบเดิม เชิน่ โครงการกอ่ำสิรา้งถิ่นน 
การพื่ฒันาระบบไฟื้ฟื้า้และป็ระป็าในชิมุชิน 
มากกวา่การพื่ฒันาเศูรษฐกจิในรูป็แบบให้ม ่
ห้รอ่ำการสิง่เสิรมิเศูรษฐกจิชิวีภาพื่ เศูรษฐกจิ 
สิเีข้ยี์ว ซึ่ึ�งสิามารถิ่ช่ิวย์กระตัุน้ในด้านการ 
ทำอ่ำงเทำี�ย์ว เศูรษฐกจิชิมุชิน การส่ิงเสิรมิ 
วสิิาห้กจิเพื่่�อำสิงัคมมากข้ึ�น  

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�เน้นการดูแล ทำ้อำงถิ่ิ�น 
บางแห่้งอำาจข้าดอำงค์ความรูแ้ละความเข้า้ใจ 
เกี�ย์วกบัการพื่ฒันาระบบเศูรษฐกจิในด้าน 
การดูแลเพื่่�อำย์กระดับบรกิารสิาธารณะ  
ทำำาให้้เกดิข้อ้ำจำากดัในการพื่ฒันาระบบการ 
ดูแล เชิน่ การดูแลผูู้้สิงูอำาย์เุพื่่�อำรอำงรบัสิงัคม 
ผูู้ส้ิงูอำาย์ ุการจัดทำมีงานในการกระจาย์การ 
ดูแลในพื่่�นทำี�ต่ัางๆ การฝึกอำบรมให้้ความรูแ้ก่ 
ผูู้ดู้แล การบรหิ้ารจดัการงบป็ระมาณสิำาห้รบั 
เป็น็คา่ตัอำบแทำนให้้กบัผูู้้ดูแล การสิง่เสิรมิ/ข้บั
เคล่�อำนนวตัักรรมการดูแลแบบให้ม่ๆ  การจัด 
วางระบบแพื่ลตัฟื้อำรม์ในการกระจาย์สินิคา้ 
และบรกิารเพื่่�อำดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์/ุผูู้ป่้็วย์ทำี�อำย์ูใ่น 
ภาวะพื่ิ�งพื่งิ การนำาเทำคโนโลย์สีิมยั์ให้มม่า 
ป็ระย์กุต์ัใชิ ้รวมถิ่ึงการสิง่เสิรมิราย์ได้ให้้คน 
ในทำอ้ำงถิิ่�น 

ตวัอย่าง อบต. บางค้นท ีจงัห้วัดูสิมทุรสิงค้ราม  
กบัการพฒันากลุม่ผูใ้ห้ก้ารดูแูลมอ้อาชีีพ
อำบตั. บางคนทำ ีเป็น็ห้นึ�งในอำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นทีำ�มสีิดัสิว่นผูู้้สิงูอำาย์สุิงูถิ่งึ 29% จากป็ระชิากร 
3,296 คน ด้วย์สิภาพื่สิงัคมผูู้ส้ิงูอำาย์ทุำี�ทำำาให้้ชิมุชินมจี
ำานวนผูู้ส้ิงูอำาย์เุพื่ิ�มข้ึ�นจงึได้ทำดลอำงนำาแนวทำาง 
เกี�ย์วกบัการพื่ฒันาระบบการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์รุะย์ะย์าวม
าข้บัเคล่�อำน โดย์ใชิข้้อ้ำกำาห้นดตัามมาตัรา 35 ข้อำงพื่ร
ะราชิบญัญตััสิิง่เสิรมิคณุภาพื่ชิวีติัคนพื่กิาร 
ทำี�ระบใุห้้ห้น่วย์ธรุกจิตัอ้ำงมกีารจา้งงานคนพื่กิาร 
(มาตัรา 33) และสิามารถิ่ให้้ความชิว่ย์เห้ลอ่ำคนพื่กิาร
และผูู้ดู้แลคนพื่กิาร (มาตัรา 35) ได้ มาเป็น็แนวทำางใ
นการพื่ฒันาระบบการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์แุละคนพื่กิารในชิุ
มชิน สิว่นงบป็ระมาณในการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุผูู้พ้ื่กิาร 
มาจาก 3 แห้ลง่ ได้แก ่1) 
งบป็ระมาณทีำ�มาจากบรษัิทำเอำกชิน ตัามมาตัรา 35 
ข้อำง พื่.ร.บ. คนพื่กิาร 2) งบป็ระมาณจากนโย์บาย์ข้อำ
งรฐัทำี�ให้้มนัีกบรบิาลดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์/ุคนพื่กิาร ในอำตััรา 
5,000 บาทำ/เด่อำน จำานวน 2 คน และ 3) 
งบป็ระมาณจาก สิป็สิชิ. 
ทำี�ให้้ทำำางานด้านการดูแลระย์ะย์าว (Long-term 
Care) สิำาห้รบัผูู้ป้็ว่ย์ตัดิบา้นตัดิเตัยี์ง ในอำตััรา 1,500 
บาทำ/ผูู้ป้็ว่ย์ 1 ราย์  
ทำี�ไมซ่ึ่ำ� ากนักบัราย์เดิม และได้รบังบป็ระมาณ 
คา่อำปุ็กรณ์อำกี 5,000 บาทำ/ผูู้ป้็ว่ย์ 1 ราย์ 
นอำกจากนี�ทำมีผูู้ดู้แล (Care-giver team; CGT) 
ย์งัเสิยี์สิละ  
งบป็ระมาณ 1.5% เพื่่�อำแบ่งมาเป็น็กอำงทำนุห้มุนเวยี์นสิ
ำาห้รบัอำปุ็กรณ์ในการดูแลผูู้้สิงูอำาย์/ุคนพื่กิารอำกีด้วย์ 
แสิดงให้้เห็้นถิ่งึความเสิยี์สิละและความตัอ้ำงการทำี�จะจั

ดห้าอำปุ็กรณ์สิำาห้รบัดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์เุพื่่�อำให้้มคีณุภาพื่
ชิวีติัทำี�ดีข้ึ�น   

ป็จัจบัุน อำบตั. บางคนทำสีิามารถิ่ดูแลผูู้ป้็ว่ย์ตัดิบา้น
ตัดิเตีัย์งได้ป็ระมาณ 80 คน ห้รอ่ำป็ระมาณเกอ่ำบ 
10% ข้อำงผูู้ส้ิงูอำายุ์จำานวนทำั�งห้มดป็ระมาณ 900 
คน ห้ากนับรวมทำั�งห้มด ทำมีผูู้ดู้แลข้อำงบางคนทำ ี 
มทีำั�งสิิ�น 16 คน มงีบป็ระมาณบคุลากร (จาก 3 
แห้ลง่) รวมทำั�งสิิ�น 124,000 บาทำ/เด่อำน 
บวกกบัคา่อำปุ็กรณ์ดูแลอำกี 80,000 บาทำ 
รวมแลว้ 204,000 บาทำ/เด่อำน (ห้รอ่ำ 2,448,000 
บาทำ/ป็)ี  

ในอำนาคตั อำบตั. บางคนทำ ีอำย์ากสิรา้งทีำมผูู้ดู้แลทำั�ง 
16 คน ให้้เข้ม้แข้ง็ย์ิ�งข้ึ�น และสิง่เสิรมิให้้อำาชิพีื่นี�เป็็
นอำาชิพีื่ทำี�มีความย์ั�งย์น่และมขีี้ดความสิามารถิ่และ
คณุภาพื่ในการให้้บรกิารได้มากขึ้�น คลา้ย์กบัการจั
ดตัั�งกจิการเพื่่�อำสิงัคม เพื่่�อำรบัผู้ดิชิอำบการให้้การดู
แลผูู้ส้ิงูอำาย์ใุนอำนาคตั
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ตวัอยา่ง อป็ท. ดูา้นการจดัูบรกิารสิาธิารณะ
การดูแูลผูสู้ิงอายใุนชุีมชีน

อำงคก์ารบรหิ้ารส่ิวนตัำาบลดอำนแกว้ อำ.แมร่มิ  
จ.เชิยี์งให้ม ่เป็น็ตัน้แบบด้านการให้้การดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุ
ในชิมุชิน มกีารสิง่เสิรมิห้ลักสูิตัร “มห้าวิชิชิาลยั์ 
ดอำนแกว้สิรา้งสิขุ้” เพื่่�อำทำำาห้น้าทำี�ในการถิ่่าย์ทำอำด 
สิรา้งการเรยี์นรู ้ฝึกทัำกษะแบบคูข่้นาน (Learning 
through Actions) ให้้กบัอำงคก์รป็กครอำงส่ิวน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นทำั�วป็ระเทำศู นอำกจากนี� อำบตั.ดอำนแกว้  
ย์งัรว่มมอ่ำกบัโรงพื่ย์าบาลชิมุชินเพื่่�อำให้้การดูแล 
ผูู้ส้ิงูอำาย์รุะย์ะพื่ึ�งพื่งิ เน้นการให้้บรกิารเห้มอ่ำนอำย์ูบ้่าน 
การจดัทำมีห้มอำครอำบครวัดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุตัดิตัามเย์ี�ย์ม 
บา้นผูู้ป้็ว่ย์อำย์า่งตัอ่ำเน่�อำง มกีจิกรรมการมส่ีิวนรว่ม 
ข้อำงผูู้ส้ิงูอำาย์บุรเิวณวดัป็ระจำาชุิมชิน จดัทำำาโรงเรยี์น 
ผูู้ส้ิงูอำาย์เุพื่่�อำสิง่เสิรมิสิขุ้ภาพื่ใจ ป็จัจบุนั ตัำาบล 
ดอำนแกว้มีผูู้สู้ิงอำาย์ ุ1,700 คน จากป็ระชิากร 
16,000 คน การจดับรกิารด้านการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุ
และกจิกรรมต่ัางๆ  ชิว่ย์ให้้เกดิการมีส่ิวนรว่มและ 
เสิรมิสิรา้งความเข้ม้แข้ง็ให้้ผูู้ส้ิงูอำาย์ใุนพื่่�นทำี�

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและระบบ 
นิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น ศูกัย์ภาพื่ข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�จำากดั 
ทำั�งในสิว่นทำี�เป็น็งบป็ระมาณ/บคุลากร/อำงคค์วามรู ้  
อำาจสิง่ผู้ลทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่วางแผู้นการบรหิ้าร
จดัการทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิ่ิ�นได้อำย์า่งครอำบคลมุทำั�วถิ่ึง 
รวมไป็ถิ่ึงการวางแผู้นบรหิ้ารจดัการทำรพัื่ย์ากรเพื่่�อำ 
รอำงรบัความเสิี�ย์งจากป็ญัห้าการรอ่ำย์ห้รอำ/เสิ่�อำมโทำรม
ข้อำงทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัแิละระบบนิเวศูทำี�ตัอ้ำงอำาศูยั์ 
การสินับสินนุจากอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ห้น่วย์งานรฐั เอำกชินและป็ระชิาชินในการรว่มกนัดแูล/
อำนรุกัษ์ทำรพัื่ย์ากร นอำกจากนี�อำาจทำำาให้้เกดิข้อ้ำจำากดั 
ในการพื่ฒันาพื่่�นทำี�สิเีข้ยี์ว การอำนรุกัษ์แห้ลง่นำ� า 
ทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัแิละสิิ�งแวดลอ้ำม ซึ่ึ�งมคีวามสิำาคญั 
ตัอ่ำการพื่ฒันาคณุภาพื่ชิวีติัข้อำงคนในทำอ้ำงถิ่ิ�น
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6
ฐานขอ้มลูทีจ่ำากดัู
ป็จัจบุนัอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นยั์งไม่ได้รบัการ 
สิง่เสิรมิในด้านการพื่ฒันาฐานข้อ้ำมูลเพื่่�อำจดัทำำาบรกิาร
สิาธารณะ สิง่ผู้ลให้้การจดัทำำาบรกิารสิาธารณะใน 
รูป็แบบให้ม่ๆ  ข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นมขี้อ้ำจำากดั การสิง่เสิรมิ 
ระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นเพื่่�อำพัื่ฒนาคณุภาพื่ชิวีติัข้อำง 
ป็ระชิาชินอำาจข้าดการวางแผู้นห้รอ่ำการวเิคราะห์้ 
ข้อ้ำมลูเพื่่�อำให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่จดัทำำาบรกิารได้ตัรงกบั 
ความตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชิน และความสิามารถิ่ใน 
การแกไ้ข้ป็ญัห้าได้อำย์า่งตัรงจดุ ข้อ้ำจำากดัด้านฐาน 
ข้อ้ำมลูในทำอ้ำงถิ่ิ�นเป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพัื่ฒนาระบบ 
เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นทัำ�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี� 

• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการผู้ลิตัและการข้าย์
สินิคา้และบรกิาร ท้ำอำงถิ่ิ�นอำาจข้าดจนิตันาการใน
การสิรา้งสิรรคส์ิิ�งให้ม่ๆ  รอำงรบัการเป็ลี�ย์นแป็ลง 
ในย์คุทำี�เทำคโนโลย์ดิีจทิำลัมอีำทิำธพิื่ลตัอ่ำการพื่ฒันา 
เศูรษฐกจิ เชิน่ การข้าดมมุมอำงในด้านผูู้บ้รโิภค 
ย์คุให้มท่ำี�ตัอ้ำงการสินิคา้และบรกิารทำี�ตัอำบสินอำง 
ตัอ่ำการดำารงชิวิีตัทำี�เป็ลี�ย์นไป็ห้รอ่ำข้าดมมุมอำงใน 
การสิรา้งสิภาพื่แวดลอ้ำมทำี�เอำ่�อำตัอ่ำการป็ระกอำบ 
ธรุกจิข้อำงผูู้ป้็ระกอำบการในทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่ การ 
สิง่เสิรมิการทำำาธรุกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ (platform 
economy) เพื่่�อำตัอำบสินอำงตัอ่ำความตัอ้ำงการข้อำง
ผูู้บ้รโิภคในชิมุชินทำี�ต้ัอำงการซึ่่�อำสินิคา้ตัา่งๆ 
ทำี�ชิว่ย์ลดตัน้ทุำนด้านราคา การเดินทำาง 
การข้นสิง่สินิคา้ ซึึ่�งการพื่ฒันาแพื่ลตัฟื้อำรม์ 
การสิง่อำาห้ารสิำาห้รบัผูู้สู้ิงอำาย์แุละแพื่ลตัฟื้อำรม์ใน

ด้านอำ่�นๆ สิามารถิ่ต่ัอำย์อำดธรุกจิให้้กบัเกษตัรกร 
ผูู้ป้็ระกอำบการราย์ย์อ่ำย์ในทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้มทีำางเลอ่ำกแ
ละมตีัลาดรอำงรบัสินิคา้เพื่ิ�มข้ึ�นจากการพื่ฒันา 
ธรุกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ซึ่ึ�งในอำนาคตัทำอ้ำงถิ่ิ�นอำาจ 
ทำำาการศูกึษา/ค้นคว้า/วจัิย์ สินิค้าและบรกิารทำี� 
เป็น็ทำี�ต้ัอำงการสิำาห้รบัผูู้้บรโิภคกลุม่ให้ม่ๆ  เชิน่ 
นักทำอ่ำงเทำี�ย์ว ผูู้ส้ิงูอำายุ์ คนพื่กิาร เด็ก 
ผูู้ใ้ชิแ้รงงาน เกษตัรกร โดย์ผู้สิมผู้สิานและ 
ต่ัอำย์อำดแนวคดิในการทำำาธรุกิจแบบให้ม ่อำาทำ ิ
เคร่�อำงด่�มเพื่่�อำสิขุ้ภาพื่ เคร่�อำงด่�มแอำลกอำฮอำล ์
ห้รอ่ำสิรุาพื่่�นบ้าน ไป็จนถิ่งึการสิง่เสิรมิการเพื่ิ�ม 
มลูคา่ให้้พื่ช่ิเศูรษฐกจิ เชิน่ ชิา กาแฟื้ การแป็รรูป็ 
ผู้ลไมพ้ื่่�นถิ่ิ�น การสิง่เสิรมิการทำอ่ำงเทำี�ย์วเชิงิ 
ธรรมชิาตัแิละวฒันธรรม นอำกจากนี�อำาจทำำาให้้ 
ฐานข้อ้ำมลูไมเ่พื่ยี์งพื่อำตัอ่ำการนำามาใชิเ้พื่่�อำ 
วเิคราะห์้ป็ญัห้า การจัดทำำาแผู้นงานรอำงรบัการ 
เป็ลี�ย์นแป็ลงในด้านต่ัางๆ  รวมถึิ่งข้อ้ำมลูด้าน 
งบป็ระมาณในการดำาเนินงาน ข้อ้ำมูลในการ 
ป็รบัป็รุงและย์กระดับบรกิารสิาธารณะ  
ห้รอ่ำสิง่เสิรมิการพื่ฒันาเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นรวมถิ่ึง 
สิรา้งทำางเลอ่ำกทำี�ห้ลากห้ลาย์ให้้กบัป็ระชิาชิน

• ในช่ิวงโควิด-19 ผูู้้ป็ระกอำบการได้ทำำาการ 
พื่ฒันาเศูรษฐกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ในทำอ้ำงถิ่ิ�นใน 
ห้ลากห้ลาย์รูป็แบบ ตัวัอำย์า่งเชิน่ App Locall 
ซึ่ึ�งเป็น็แพื่ลตัฟื้อำรม์ทำี�พื่ฒันาข้ึ�นจากผูู้้ป็ระกอำบ
การโรงแรมโฮสิเทำลในกรุงเทำพื่ทีำ�ผู้นัตััวมาเป็น็
สิ่�อำกลางบรกิาร Delivery Hub เพื่่�อำชิว่ย์รา้น 
อำาห้ารข้นาดเล็กในกรุงเทำพื่ทีำ�ได้รบัผู้ลกระทำบ
จากมาตัรการภาครฐัในชิว่งการแพื่รร่ะบาด 
ข้อำงโควดิ-19 ให้้สิามารถิ่ป็ระคบัป็ระคอำงธรุกจิ
ให้้อำยู่์รอำดด้วย์การสิง่อำาห้ารแกล่กูคา้ผู้า่น 
ธรุกจิแพื่ลตัฟื้อำรม์ ซึ่ึ�งอำาห้ารสิว่นให้ญ่เป็น็ 
อำาห้ารทำี�ลกูคา้เข้า้ถิ่ึงได้ย์าก เพื่ราะอำย์ูใ่นชิมุชิน 
ทำำาให้้ผูู้ป้็ระกอำบธรุกจิตัอ้ำงป็รบัตัวัด้วย์การ 
พื่ฒันาแอำพื่ Locall ข้ึ�นมาซึึ่�งชิว่ย์ให้้ 
ผูู้ป้็ระกอำบการรา้นอำาห้ารมรีาย์ได้จากการสิง่ 
อำาห้ารผู้า่นแอำพื่ดังกลา่วและทำำาให้้ผูู้บ้รโิภคม ี
ทำางเลอ่ำกในการซึ่่�อำอำาห้ารในชิมุชินท้ำอำงถิ่ิ�นทีำ� 
ห้ลากห้ลาย์มากข้ึ�น 

• การพื่ัฒนา Herbs Starter ทำี�เป็็นแพื่ลตัฟื้อำรม์
ในการสิรา้งนวัตักรรมตัลาดสินิคา้เพื่่�อำชิมุชิน 
การเพื่ิ�มมลูคา่สินิคา้ชิมุชินเกษตัรเชิงิ 
อำตััลกัษณ์พื่่�นถิ่ิ�น เชิ่�อำมโย์งลกูคา้เข้า้ถิ่งึชิมุชิน 
ทำำาให้้เกดิเศูรษฐกจิห้มนุเวยี์นในชิมุชิน  

• การพื่ัฒนาแพื่ลตัฟื้อำรม์ JUNGHUU เป็็น 
แพื่ลตัฟื้อำรม์ทำี�รวบรวมสิินคา้ข้อำงแตัล่ะพื่่�นทีำ�ไว้
บนรูป็แบบอำอำนไลน์ เชิน่ อำาห้าร ข้า้วข้อำง 
เคร่�อำงใชิ ้เสิ่�อำผู้า้ ผู้ลไมต้ัามฤดูกาล ฯลฯ  
ซึ่ึ�งทำำาให้้เกดิการสินับสินนุผูู้ป้็ระกอำบการทำอ้ำง
ถิ่ิ�น สิรา้งราย์ได้เข้า้ชิมุชินและกระจาย์ราย์ได้ 
ให้้กบัระบบเศูรษฐกจิฐานราก

ตวัอย่างขององค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถ่ิิ่น
ทีเ่ป็น็ตน้แบบการจดัูบรกิารสิาธิารณะและ
พฒันาระบบเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่
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• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เน้นการดูแล ท้ำอำงถิ่ิ�นอำาจ 
ข้าดแนวทำางในการเกบ็รวบรวมข้้อำมูล 
ความตัอ้ำงการ และจำานวนผูู้้สิงูอำาย์ ุผูู้พิ้ื่การ 
และเด็กทำี�ตัอ้ำงการผูู้ดู้แล รวมถิ่ึงข้อ้ำมลูด้าน 
ทำรพัื่ย์ากรทำั�งงบป็ระมาณ บุคลากร ป็รมิาณ 
และป็ระเภทำข้อำงสินิคา้และบรกิารทำี�จำาเป็น็  
การมฐีานข้อ้ำมูลทำี�จำากดัอำาจนำาไป็สู่ิการจดัทำำา 
บรกิารสิาธารณะทำี�ซึ่ำ� าซึ่อ้ำนกบัส่ิวนกลาง 
ความสิามารถิ่ในการวางแผู้น/กำาห้นดแนวทำาง 
ในการพื่ฒันาตัลาดแรงงานและการคน้ห้า 
ศูกัย์ภาพื่ทำำาได้น้อำย์ลง ในทีำ�สิดุท้ำอำงถิ่ิ�นอำาจม ี
ราย์ได้และงบป็ระมาณไมเ่พื่ยี์งพื่อำเพื่่�อำนำามา 
จดัทำำาบรกิารสิาธารณะในด้านตัา่งๆ  

ตัวอยา่ง อป็ท. ต้นแบบ ดู้านการจดัูการ
ฐานทรพัยากร
บา้นโป็ง่นำ� ารอ้ำน ตั.ดอำย์ฮาง อำ.เมอ่ำง จ.เชิยี์งราย์  
เป็น็ตัน้แบบด้านการท่ำอำงเทำี�ย์วเชิงิชิมุชินทำี�ม ี
การผู้ลติัชิาทำอ้ำงถิ่ิ�น เป็น็จดุดึงดูดนักทำอ่ำงเทีำ�ย์วให้้ 
เข้า้มาเย์ี�ย์มชิมไรช่ิา การสิง่เสิรมิกจิกรรมใน 
ท้ำอำงถิิ่�นให้้ผูู้้ทำี�สินใจเข้า้มาศูกึษาและการย์กระดับ 
อำาห้ารทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้เป็น็การท่ำอำงเทำี�ย์วเชิงิสิรา้งสิรรค์  
สิภาพื่โดย์รวมข้อำงห้มบูา้นโป็ง่นำ� ารอ้ำนเป็น็ทำี�ราบ 
ภเูข้า สิภาพื่แวดล้อำมย์งัคงมปี็า่ทำี�อุำดมสิมบรูณ์ 
ท้ำอำงถิิ่�นมกีารพื่ฒันาการท่ำอำงเทำี�ย์วแบบมสีิว่นรว่ม 
และการพื่ฒันาศูกัย์ภาพื่ข้อำงชิมุชิน จนข้ึ�นชิ่�อำใน 
ด้านแห้ลง่ทำอ่ำงเทำี�ย์วเชิงิธรรมชิาติัทำี�สิำาคญัแห่้งห้นึ�ง
ในจงัห้วัดเชิยี์งราย์

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและ 
ระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น อำาจทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นข้าด 
ข้อ้ำมลูทำี�สิำาคญัสิำาห้รบัวางแผู้นเพื่่�อำบรหิ้าร 
จดัการทำรพัื่ย์ากรทำี�มอีำย์ูอ่ำย์า่งจำากดั การสิง่เสิรมิ
การผู้ลติัสินิคา้จากฐานทำรพัื่ย์ากรด้วย์วธิกีาร/
แนวทำางให้ม่ๆ   และการเพื่ิ�มมลูคา่ให้้กบัสินิคา้
โดย์เฉพื่าะอำาห้ารเกษตัรอำนิทำรยี์ ์สินิคา้ทำี�ผู้ลติั 
จากวสัิดุธรรมชิาตั ิและการพื่ฒันาภาคเกษตัร 
ให้้เป็น็แห้ลง่ผู้ลติัอำาห้ารข้อำงชิมุชิน  

นอำกจากนี�ฐานข้อ้ำมูลด้านพื่่�นทำี�เกษตัร 
พื่่�นทำี�ป็า่ไม ้พื่่�นทีำ�แห้ลง่นำ� า พื่่�นทำี�ชิมุชิน 
ย์งัมคีวามสิำาคญัตัอ่ำการพื่ฒันาทำี�ดิน เชิน่  
การจดัรูป็ทีำ�ดินข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�น เพื่่�อำเพื่ิ�มมลูคา่ให้้กบัทำี�ดิน  
การพื่ฒันาโครงสิรา้งพื่่�นฐาน สิาธารณูป็โภคทำี� 
สิง่เสิรมิเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�น การเพิื่�มพื่่�นทีำ�สิเีข้ยี์ว  
รวมทำั�งการสิง่เสิรมิการท่ำอำงเทำี�ย์วเชิงิเกษตัร  
(agrotourism) ระห้วา่งเจา้ข้อำงสิวน ผูู้ป้็ระกอำบ

ภาพื่จาก เวบ็ไซึ่ตั ์จสิ.100 
(https://www.js100.com/en/site/post_share/view/29073)

การการทำอ่ำงเทำี�ย์วและนักทำอ่ำงเทำี�ย์ว ซึ่ึ�งจะเป็น็ 
ชิอ่ำงทำางในการสิง่เสิรมิระบบเศูรษฐกจิฐาน 
ทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิิ่�นอำกีทำางห้นึ�งได้
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7
รฐัเป็็นผูก้ำาห้นดู
นโยบายแทนทอ้งถิ่ิน่
ผู้ลจากการรวมศูนูย์อ์ำำานาจทำางการเมอ่ำง ทำำาให้้ระบบ
การบรหิ้ารงานบคุคลในทำอ้ำงถิ่ิ�นเป็น็ระบบทำี�รฐับาล 
สิว่นกลางแตัง่ตัั�งข้า้ราชิการเข้า้มาทำำาห้น้าทำี�ในทำอ้ำงถิ่ิ�น 
สิง่ผู้ลให้้เกดิการลดทำอำนกระบวนการป็ระชิาธปิ็ไตัย์ 
ในทำอ้ำงถิ่ิ�น เพื่ราะราชิการสิว่นกลางนำาวฒันธรรมการ
ทำำางานข้อำงข้า้ราชิการเข้า้มา ซึ่ึ�งทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นต้ัอำง 
ป็ฏิบิตััติัามระเบยี์บคำาสิั�งข้อำงส่ิวนราชิการ และไมไ่ด้ 
รบัฟื้งัเสิยี์งจากป็ระชิาชินในท้ำอำงถิ่ิ�น ทำำาให้้ทำอ้ำงถิิ่�นไม่
สิามารถิ่จดัทำำาบรกิารสิาธารณะเพื่่�อำตัอำบสินอำงต่ัอำ 
ความตัอ้ำงการข้อำงป็ระชิาชินในท้ำอำงถิ่ิ�นได้อำย์า่งเต็ัมทำี� 
นอำกจากวฒันธรรมข้อำงสิว่นราชิการทำี�เป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำ
การพื่ฒันาเศูรษฐกจิท้ำอำงถิ่ิ�นแลว้ รฐัย์งัคงย์ดึมั�นใน 
ห้ลกัการในเร่�อำงข้อำงการมอีำำานาจทำี�เห้น่อำกวา่ทำอ้ำงถิิ่�น 
(superiority)  จงึทำำาให้้รฐัเป็น็ฝา่ย์กำาห้นดนโย์บาย์ 
เพื่่�อำให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นนำาไป็ป็ฏิบิตััมิากกว่าให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นมอีำสิิระ 
ในการบรหิ้ารจดัการตันเอำง ทำอ้ำงถิ่ิ�นจงึมหี้น้าทำี�ทำี�ตัอ้ำง
ทำำาตัามนโย์บาย์และคำาสิั�งจากราชิการส่ิวนกลางมาก 
กวา่การคำานึงถิ่งึความต้ัอำงการป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิ่ิ�น  
ซึ่ึ�งเป็น็อำปุ็สิรรคสิำาคัญทำี�ส่ิงผู้ลให้้การบรหิ้ารจดัการ 
ทำรพัื่ย์ากรในทำอ้ำงถิ่ิ�น และการจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ 
ในทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่ทำำาได้อำย่์างเตัม็ศูกัย์ภาพื่  

ลกัษณะข้อำงการทำี�รฐัเป็น็ฝา่ย์กำาห้นดนโย์บาย์ให้้ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นนำาไป็ป็ฏิบิตััเิป็น็อำปุ็สิรรคตัอ่ำการพื่ฒันาระบบ 
เศูรษฐกจิทำอ้ำงถิ่ิ�นทัำ�ง 3 มติั/ิลกัษณะ ดังนี�
• ในด้านเศูรษฐกิจทีำ�เกี�ย์วกับการผู้ลิตัและการข้าย์

สินิคา้และบรกิาร ทำอ้ำงถิ่ิ�นถิ่กูจำากดับทำบาทำและ 
ศูกัย์ภาพื่ในการสิง่เสิรมิและพื่ฒันาระบบ 
เศูรษฐกจิในทำอ้ำงถิ่ิ�น การพื่ฒันาเศูรษฐกจิไม ่
สิามารถิ่ลงไป็ถิ่ึงชิมุชิน ห้รอ่ำอำาจทำำาให้้เศูรษฐกจิ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นถิ่กูจำากดัอำย์ูภ่าย์ใตัก้ารพื่ฒันารูป็แบบเดิม 
เชิน่ การผู้ลติัในภาคเกษตัรดั�งเดิม ภาคการผู้ลติั
ทำี�เน้นการใชิแ้รงงานมากกวา่เคร่�อำงจกัรและ 
เทำคโนโลย์สีิมยั์ให้ม ่ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่ข้ย์าย์ห้รอ่ำ
ตัอ่ำย์อำดไป็สู่ิภาคการผู้ลติัคณุภาพื่สิงูและคดิคน้ 
นวตัักรรมให้ม่ๆ นอำกจากนี�วฒันธรรมการทำำางาน
ข้อำงข้า้ราชิการทำอ้ำงถิ่ิ�นทีำ�ย์ดึโย์งกบัสิว่นกลาง  
ทำำาให้้รฐัเข้า้มาเป็น็ผูู้้กำาห้นดการพื่ฒันาเศูรษฐกจิ
แทำนทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่  การพื่ฒันาเข้ตัเศูรษฐกจิพื่เิศูษ
นิคมอำตุัสิาห้กรรมจะนะ เข้ตัเศูรษฐกจิพื่เิศูษภาค 
ตัะวนัอำอำก (East Economic Corridor; EEC) 
ทำี�สิง่ผู้ลตัอ่ำคนในพ่ื่�นทำี� รวมทำั�งทำรพัื่ย์ากร 
ธรรมชิาตัแิละระบบนิเวศูในท้ำอำงถิ่ิ�น 
การทำำาตัามนโย์บาย์ข้อำงสิว่นกลาง ทำำาให้้ 
ป็ระชิาชินข้าดการมสีิว่นรว่มเพื่่�อำตัดัสินิใจ 
การสิง่เสิรมิการกระจาย์ราย์ได้ และเป็น็สิาเห้ตุัทำี�
ทำำาให้้ป็ระเทำศูไทำย์ไมส่ิามารถิ่แกไ้ข้ป็ญัห้ากบัดัก 
ป็ระเทำศูราย์ได้ป็านกลาง ผู้า่นการสิง่เสิรมิการ 
จา้งงงานให้้คนในทำอ้ำงถิ่ิ�นมงีานทำำาและข้ย์าย์ 
ตัลาดการข้าย์สินิคา้และบรกิารให้้กบัคนใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นในด้านเศูรษฐกจิทำี�เกี�ย์วกบัการดูแลกนั 
และกนั ข้้อำจำากดัทำี�รฐัเป็น็ฝา่ย์กำาห้นดนโย์บาย์ให้้
กบัทำอ้ำงถิ่ิ�น ทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่จัดทำำาบรกิาร
ด้านการดูแลได้อำย์า่งเตัม็ศูกัย์ภาพื่ โครงสิรา้ง 
ข้อำงระบบราชิการทำี�ตักีรอำบให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นตัอ้ำงป็ฏิบิตััิ
ตัามนโย์บาย์และระเบยี์บข้อำงสิว่นกลาง ทำำาให้้ 
บรกิารสิาธารณะข้อำงทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่จัดทำำา 
บรกิารทำี�ตัอำบสินอำงตัอ่ำความตัอ้ำงการป็ระชิาชิน 
ในพื่่�นทำี�

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�เกี�ย์วกับการดูแล ข้้อำจำากัด
ทำี�รฐัเป็น็ฝา่ย์กำาห้นดนโย์บาย์ให้้กบัทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ทำำาให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นไมส่ิามารถิ่จัดทำำาบรกิารด้าน 
การดูแลได้อำย์า่งเตัม็ศูกัย์ภาพื่ โครงสิรา้งข้อำง
ระบบราชิการทำี�ตักีรอำบให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นตัอ้ำงป็ฏิบิตัั ิ
ตัามนโย์บาย์และระเบยี์บข้อำงสิว่นกลาง ทำำาให้้
บรกิารสิาธารณะข้อำงทำอ้ำงถิิ่�นไมต่ัอำบสินอำงตัอ่ำ
ความตัอ้ำงการป็ระชิาชินในพื่่�นทำี�ได้

• ในด้านเศูรษฐกิจทำี�มาจากฐานทำรพัื่ย์ากรและ 
ระบบนิเวศูในทำอ้ำงถิ่ิ�น จากห้ลกัการทีำ�รฐัม ี
มมุมอำงว่าสิว่นกลางเป็น็ฝา่ย์มอีำำานาจเห้น่อำ 
กวา่ท้ำอำงถิ่ิ�น (superiority) และมอำงวา่รฐั 
ตัดัสินิใจและรูเ้ร่�อำงต่ัางๆ มากกวา่ ทำำาให้้รฐั 
เป็น็ผูู้้กำาห้นดนโย์บาย์และโครงการเพื่่�อำให้้ 
ท้ำอำงถิิ่�นไป็ดำาเนินการ ทำำาให้้นโย์บาย์ทีำ�คดิจาก
สิว่นกลางไมส่ิามารถิ่ใชิไ้ด้ในทำกุพื่่�นทำี� เชิน่ รฐั
เป็น็ฝา่ย์กำาห้นดให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นทำำาให้้การจดัทำำาการ
ท่ำอำงเทำี�ย์วเชิงินิเวศู แตัพ่่ื่�นทำี�ทีำ�ทำำาโครงการเป็น็
แห้ลง่อำตุัสิาห้กรรมและเป็น็ทำี�ตัั�งข้อำงโรงงาน 
อำตุัสิาห้กรรมจำานวนมาก ทำำาให้้การจดัทำำาการ
ท่ำอำงเทำี�ย์วเกดิข้ึ�นเพื่่�อำตัอำบสินอำงตัอ่ำนโย์บาย์รฐั 
แตัไ่มไ่ด้มคีวามย์ั�งย์น่ห้รอ่ำเกดิป็ระโย์ชิน์ตัอ่ำ 
คนในชิมุชินอำย์า่งแทำจ้รงิ สิง่ผู้ลให้้การพื่ฒันา 
เศูรษฐกจิท้ำอำงถิิ่�นไมส่ิามารถิ่เตับิโตัขึ้�นได้ 
เป็น็ตัน้
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จากการรวบรวมข้อ้ำมลูปั็ญห้าและข้อ้ำจำากดัข้อำงอำงค์กรป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น
สิามารถิ่นำามาสิรุป็เป็น็ตัารางดังนี�
ต�ร�งท่ี่� 1 สรปุปญัห�/ขอ้จำำ�กัดและผลกระที่บต่อระบบเศรษฐกิจำท้ี่องถิิ่�น
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โดูยสิรุป็ขอ้จำากดัูทั�ง 7 ดูา้นขององค้ก์รป็กค้รองสิว่นทอ้งถิ่ิน่เป็น็เห้ตัผุู้ลทำี�ทำำาให้้ภาครฐัจำาเป็น็ตัอ้ำง 
เรง่ผู้ลกัดันนโย์บาย์กระจาย์อำำานาจอำย่์างเรง่ด่วน เพื่่�อำให้้รฐับาลในทำอ้ำงถิ่ิ�นมอีำำานาจและอำสิิระในการบรหิ้าร 
จดัการทำรพัื่ย์ากรและแกไ้ข้ป็ญัห้าตัา่งๆ ด้วย์ตันเอำง โดย์ไมต่ัอ้ำงรอำคำาสิั�งจากสิว่นกลางและเพื่่�อำย์กระดับให้้ 
อำงคก์รป็กครอำงส่ิวนทำอ้ำงถิ่ิ�นเป็น็ห้น่วย์การป็กครอำงทำี�มบีทำบาทำในการข้บัเคล่�อำนระบบเศูรษฐกจิทำอ้ำงถิิ่�นและ
การจดัทำำาบรกิารสิาธารณะอำย์า่งเตัม็ศูกัย์ภาพื่ รวมทำั�งทำำาให้้การจ้างงานในทำอ้ำงถิิ่�นกระจาย์ตัวัไป็ตัามพื่่�นทีำ� 
ตัา่งๆ มากข้ึ�น ซึ่ึ�งถิ่่อำเป็น็หั้วใจสิำาคญัข้อำงการพื่ฒันาคุณภาพื่ชิวีติัข้อำงป็ระชิาชิน



Think Forward Center

1. ลดูและยกเลิกกฎห้มายที่ห้้ามไม ่
ให้ท้อ้งถิ่ิน่จดัูทำาบรกิารสิาธิารณะ
ห้รอ้กฎห้มายทีเ่ป็น็อุป็สิรรค้ตอ่ 
การบรหิ้ารงานบคุ้ค้ลรวมทั�งการ
พฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่ เชิน่ กฎ 
กระทำรวงและคำาสิั�งทำี�อำอำกมาโดย์ราชิการสิว่น 
กลาง กฎระเบยี์บข้อำงกระทำรวงมห้าดไทำย์ 
ระเบยี์บวา่ด้วย์การจดัเกบ็ภาษี และการป็ฏิรูิป็ 
ระบบราชิการเพื่่�อำป็ลดลอ็ำกศูกัย์ภาพื่ข้อำง 
ทำอ้ำงถิ่ิ�น การกระจาย์อำำานาจทำั�งการบรหิ้ารงาน 
บคุคล งบป็ระมาณ การจดัเกบ็ภาษีในทำอ้ำงถิ่ิ�น  
การให้้อำสิิระแกอ่ำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นใน 
การบรหิ้ารจดัการแกไ้ข้ป็ญัห้าด้วย์ตันเอำง  
รวมทำั�งสิง่เสิรมิและบงัคบัใชิก้ฎห้มาย์ทำี�ชิว่ย์เพิื่�ม 
ศูกัย์ภาพื่ให้้กบัอำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�น เชิน่ 
พื่ระราชิบญัญตัักิำาห้นดแผู้นและข้ั�นตัอำนการ 
กระจาย์อำำานาจให้้แกอ่ำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น 
พื่.ศู. 2542 พื่ระราชิบญัญตัักิารมสีิว่นรว่ม 
ข้อำงป็ระชิาชิน พื่ระราชิบญัญตััขิ้อ้ำมลูข้า่วสิาร 
สิาธารณะ พื่ระราชิบญัญตััภิาษีสิรรพื่สิามติั 
และกฎห้มาย์อำ่�นๆทำี�เกี�ย์วข้อ้ำง  

2. การออกกฎห้มายกำาห้นดูรายรบั 
ของทอ้งถิ่ิน่เพ้อ่ให้อ้งค้ก์ร 
ป็กค้รองสิว่นทอ้งถิ่ิน่มงีบ 
ป็ระมาณเพิม่ข้�น ในอำตััรารอ้ำย์ละ 
50และให้้งบป็ระมาณสิว่นกลางรอ้ำย์ละ 50 
ภาย์ในป็ ี2570 ซึึ่�งจะทำำาให้้งบป็ระมาณข้อำง 

ทำอ้ำงถิ่ิ�นเพื่ิ�มข้ึ�นจาก 7.4 แสินลา้นบาทำเป็น็ 1.2 
ลา้นลา้นบาทำ งบป็ระมาณทำี�เพื่ิ�มขึ้�นในสิว่นนี�จะ 
ถิู่กนำาไป็กระจาย์ให้้กบัท้ำอำงถิ่ิ�น 7,850 แห่้ง 
ทำั�วป็ระเทำศูเพื่่�อำจดัทำำาบรกิารสิาธารณะ 
ซึ่ึ�งการจดัสิรรงบป็ระมาณให้มจ่ะทำำาให้้ทำอ้ำงถิิ่�นได้
รบังบป็ระมาณเพื่ิ�มข้ึ�นป็ระมาณ 60 ลา้นบาทำ 
ตัามข้นาดพื่่�นทำี� และจำานวนป็ระชิากร 

3. การถิ่อนงบป็ระมาณสิวัสิดูิการ 
ของป็ระชีาชีนทีร่าชีการสิว่น 
กลางจดัูสิรรให้ป้็ระชีาชีน 
และใชิเ้ป็น็การ “กั�ก”งบป็ระมาณข้อำงราชิการ 
สิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่ เบี�ย์ย์งัชิพีื่ผูู้สู้ิงอำาย์ ุและอำ่�นๆ 
ตัามตัารางทำี� 1 โดย์ทำี�อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�น
ไมไ่ด้มอีำำานาจในการตัดัสินิใจและดำาเนินการใดๆ 
ในงบป็ระมาณกวา่ 180,000 ลา้นบาทำ/ป็ ี
ดังกลา่ว อำอำกไป็ให้้เป็น็ห้มวดงบป็ระมาณ 
สิวัสิดิการสิำาห้รบัป็ระชิาชินโดย์ตัรง 
(กลา่วราย์ละเอำยี์ดในข้อ้ำ 2) และเพื่ิ�มงบป็ระมาณ 
180,000 ลา้นบาทำ/ปี็ ให้้เป็น็อำำานาจการตัดัสินิใจ
ข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�นอำย์า่งแทำจ้รงิ 

4. การเพิ่มงบป็ระมาณสิวัสิดูิการ 
ป็ระชีาชีน ตัั�งแตั ่0-22 ป็ ีและอำาย์ ุ60 
ปี็ข้ึ�นไป็ แบบถิ่้วนห้น้า ตัั�งแตั ่800-3,000 บาทำ/
คน/เด่อำน โดย์แย์กอำอำกมาเป็น็ห้มวดงบป็ระมาณ 
สิวัสิดิการป็ระชิาชินเป็น็การเฉพื่าะและจา่ย์ตัรง 
ไป็ย์งัป็ระชิาชิน โดย์ไมต้่ัอำงไป็กั�กงบป็ระมาณ 
โดย์รวมข้อำงสิว่นท้ำอำงถิิ่�นอำกี แมว้า่งบป็ระมาณ 
กวา่ 500,000 ลา้นบาทำ/ป็ ีในห้มวดนี�จะไมใ่ช่ิ 
งบป็ระมาณโดย์ตัรงข้อำงทำอ้ำงถิิ่�นอีำกตัอ่ำไป็ 

Think Forward Center เชิ่�อำว่า นโย์บาย์ 
การกระจาย์อำำานาจและการสิรา้งเศูรษฐกจิ 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นจะเกดิข้ึ�นได้ ตัอ้ำงมีทำั�งการลงทำนุ 
ทำางเศูรษฐกจิ และการกระจาย์อำำานาจ 
โดย์การลดอำำานาจสิว่นกลางและการเพื่ิ�ม 
อำำานาจให้้กบัทำอ้ำงถิ่ิ�น ในทำกุๆ มิตัขิ้อำงการ 
จดัการและการพื่ฒันาเศูรษฐกจิ โดย์  
Think Forward Center เสินอำกระบวนการ 
และข้ั�นตัอำนในการดำาเนินการแย์กเป็น็  
12 ข้ั�นตัอำน/กระบวนการ ดังนี�

นโยบายการ
กระจายอำานาจ
และสรา้งเศรษฐกิจ
ท้องถิ�น
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แตัก่ารทำี�ป็ระชิาชินวยั์เด็ก เย์าวชิน และผูู้้สิงูอำาย์ุ
ทำกุคนในทำอ้ำงถิ่ิ�นได้รบัการสินับสินุนจากรฐับาล 
โดย์ตัรงจะเป็น็การเพิื่�มศูกัย์ภาพื่ในการดูแลตัน 
เอำงและครอำบครวัและเพิื่�มอำำานาจซึ่่�อำให้้กบั 
ป็ระชิาชินในทำอ้ำงถิ่ิ�น (เชิน่การป็รบัป็รุงบา้นเรอ่ำน) 
ไป็พื่รอ้ำมๆ กบัการเพื่ิ�มโอำกาสิในการตัอ่ำย์อำดการ 
ให้้บรกิารข้อำงอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นทีำ�จะ 
กลา่วถิ่ึงในหั้วข้อ้ำตัอ่ำไป็ 

5. การสินับสินุนการพัฒนาระบบ 
การดูแูลกนัและกัน (ห้รอ้ Care 
Economy) ในทอ้งถิ่ิน่ โดย์ Think 
Forward Center เสินอำให้้รฐับาลจดัสิรร 
งบป็ระมาณ 200 บาทำ/เด่อำน/ผูู้ส้ิงูอำาย์ ุ1 คน  
เพื่่�อำจดัตัั�งเป็น็กอำงทำนุสิำาห้รบัการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุ
ระย์ะย์าว สิำาห้รบัผูู้ป้็ว่ย์ติัดบา้น ติัดเตีัย์ง 
และผูู้พ้ื่กิาร ในวงเงนิโดย์เฉลี�ย์ป็ระมาณ 9,000 
บาทำ/เด่อำน/ผูู้้ป็ว่ย์ห้นึ�งคน โดย์อำงคก์รป็กครอำง 
สิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นจะเป็น็ผูู้้มบีทำบาทำห้ลกัในการพัื่ฒนา 
และเชิ่�อำมโย์งระบบการดูแลผูู้ส้ิงูอำาย์รุะย์ะย์าว 
ดังกลา่วในพื่่�นทีำ�ข้อำงตัน โดย์สิามารถิ่พัื่ฒนา 
รูป็แบบทำี�เห้มาะสิมได้ห้ลาย์รูป็แบบ เชิน่ (ก) 
ศูนูย์ดู์แลผูู้้สิงูอำาย์เุตัม็รูป็แบบ (ข้) ศูนูย์ดู์แล 
ผูู้ส้ิงูอำาย์ใุนชิมุชิน (ค) แพื่ลตัฟื้อำรม์ดูแลผูู้สู้ิงอำาย์ุ

บางชิว่งเวลา และ (ง) การสินับสินนุผูู้ดู้แลสิมาชิกิใน
ครอำบครวัด้วย์ตันเอำง นอำกจากนี� Think Forward 
Center ย์งัเสินอำให้้มกีารพื่ฒันาระบบดูแลเด็กเลก็ 
ตัั�งแตัพ่ื่น้กำาห้นดลาคลอำดบตุัรตัามกฎห้มาย์เพื่่�อำ 
เพื่ิ�มทำางเลอ่ำกให้้กบัพื่อ่ำแม ่ซึ่ึ�งการพื่ฒันาระบบ 
สิวสัิดิการป็ระชิาชินและระบบการดูแลซึ่ึ�งกนัและกนั
จะชิว่ย์เพื่ิ�มคณุภาพื่ชิวีติัข้อำงผูู้ค้นทำกุกลุม่วยั์  
ลดภาระและเพิื่�มทำางเลอ่ำกในการดูแลสิมาชิกิใน 
ครอำบครวั และย์งัชิว่ย์ให้้เกดิการจา้งงานในทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ได้มากกวา่ 300,000 ตัำาแห้น่งงานทัำ�วป็ระเทำศู 

6. การเพิ่มบทบาทห้ลักในการป็ลดูลอ็ก
ค้วามยากจนในท้องถิ่ิน่ของตน  
พื่ี�น้อำงคนย์ากจนจำานวนมากตัอ้ำงติัดกบัดักความย์าก
จนทีำ�มลีกัษณะจำาเพื่าะข้อำงแตัล่ะบคุคลแต่ัละทำอ้ำงถิ่ิ�น 
(แมว้า่จะมแีบบแผู้นบางอำย์า่งคลา้ย์คลงึกนักต็ัาม) 
และจำาเป็น็ต้ัอำงมกีารลงทำนุและสินับสินนุทำี�เพื่ยี์งพื่อำใน
การชิว่ย์ให้้พื่ี�น้อำงคนจนได้ผู้ลจากกบัดักความย์ากจน
เห้ลา่นั�น โดย์ Think Forward Center เสินอำให้้ 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นได้เข้า้มามบีทำบาทำห้ลกั 
ในการป็ลดลอ็ำกความย์ากจน ใน 3 ด้านด้วย์กนัคอ่ำ

• การป็ลดูล็อกเร้อ่งแห้ล่งนำ� า โดย์การสินับสินนุใน
การพื่ฒันาระบบชิลป็ระทำานชิมุชิน และระบบ 
ชิลป็ระทำานในไรน่า โดย์เฉพื่าะในพื่่�นทำี�นอำกเข้ตั 
ชิลป็ระทำาน ในรูป็แบบข้อำงชิลป็ระทำานทำี�ทำอ้ำงถิ่ิ�น 
แตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�นจะพื่จิารณาและตัดัสินิใจได้เอำง  

โดย์มวีงเงนิงบป็ระมาณสินับสินุนในอำตััรา 
ป็ระมาณ 25,000 บาทำ/1,000 ลบ.ม. 
(เทีำย์บเป็น็ค่าใชิจ้า่ย์ในการลงทุำน 2.75 บาทำ/
ลบ.ม./ป็)ี เพื่่�อำให้้เกษตัรกรได้มีระบบ 
ชิลป็ระทำานเพื่ิ�มข้ึ�นป็ระมาณ 400,000 ราย์/
ป็ ีห้รอ่ำสิามารถิ่กกัเกบ็นำ� าได้เพื่ิ�มข้ึ�น 1,000 
ลา้นลบ.ม. /ปี็ ในวงเงนิงบป็ระมาณทำั�ง 
ป็ระเทำศู 25,000 ลา้นบาทำ/ปี็ 

• การป็ลดูล็อกเร้อ่งห้นี�สิิน โดย์การสินับสินนุ 
ให้้อำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิิ่�นเข้า้มามี 
สิว่นรว่มในการจา้งงาน และเพื่ิ�มราย์ได้ให้้กบั
ครวัเรอ่ำนภาย์ในทำอ้ำงถิ่ิ�น ตัามรูป็แบบข้อำง 
กจิการรว่มทุำนเพื่่�อำแกป้็ญัห้าสินิเชิ่�อำด้อำย์ 
คณุภาพื่ข้อำงธนาคารแห่้งป็ระเทำศูไทำย์ เชิน่ 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่รว่ม 
ลงทำนุในการตัดิตัั�งระบบโซึ่ลารเ์ซึ่ลลใ์ห้้กบั 
ครวัเรอ่ำนทำี�เป็น็ห้นี� ห้รอ่ำเป็น็ผูู้้จา้งงานสิมาชิกิ
ครวัเรอ่ำนทำี�เป็น็ห้นี�ในการดูแลแป็ลงธนาคาร 
ตัน้ไม ้ศูนูย์ดู์แลผูู้ส้ิงูอำาย์ ุฯลฯ 
ตัามความเห้มาะสิม โดย์รฐับาลจะมกีารตัั�งงบ
ป็ระมาณสินับสินนุสิำาห้รบัอำงคก์รป็กครอำง 
สิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นทำี�ตัอ้ำงการจะเข้า้มามบีทำบาทำใน 
การชิว่ย์เกษตัรกรป็ลดลอ็ำกห้นี�สินิดังกลา่ว 
ในอำตััราเฉลี�ย์ป็ระมาณ 30,000 บาทำต่ัอำ 
ลกูห้นี�ทีำ�ป็ลดห้นี� 1 ราย์ โดย์ Think Forward 
Center เสินอำให้้รฐับาลตัั�งเป็า้ให้้อำงคก์ร 
ป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิิ่�นทำั�งป็ระเทำศูชิว่ย์มบีทำบาทำ

ในการลด/ป็ลดห้นี�ให้้ได้ 200,000 ราย์/ป็ ี
(ครอำบคลมุลกูห้นี�ทีำ�มอีำาย์ตุัั�งแตั ่70 ป็ขึี้�นไป็) 
ห้รอ่ำใชิง้บป็ระมาณโดย์รวมป็ระมาณ 
6,000 ลา้นบาทำ

• การป็ลดูล็อกเร้อ่งที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน 
Think Forward Center สินับสินนุให้้ 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่ดำาเนิน
การในการ (ก) จดัห้า/จดัสิรา้งทีำ�พื่กัอำาศูยั์ 
ให้้กบัป็ระชิาชินในท้ำอำงถิ่ิ�น ทัำ�งในรูป็แบบ 
ข้อำงการเชิา่ การเชิา่ซึ่่�อำ และการซึ่่�อำ เพื่่�อำลด
ภาระคา่ครอำงชิพีื่และการเข้้าถิ่ึงทีำ�พื่กัอำาศูยั์ 
ราคาป็ระห้ย์ดัและคณุภาพื่ดี ข้ณะเดีย์วกนั 
กถ็ิ่่อำเป็น็แนวทำางสิำาคญัในการพื่ฒันาเมอ่ำง 
ไป็ด้วย์ในตัวั โดย์รฐับาลจะเป็น็ผูู้้จดัห้า 
แห้ลง่เงนิทุำนในการลงทำนุ เพื่่�อำให้้สิามารถิ่ 
ครอำบคลมุครวัเรอ่ำนอำย์า่งน้อำย์ 400,000 
ราย์ทำั�วป็ระเทำศู (ข้) การมสีิว่นรว่มอำย์า่ง 
จรงิจงัในการแกไ้ข้ข้อ้ำพื่พิื่าทำทีำ�ดินและป็า่ไม้
ระห้วา่งรฐักบัป็ระชิาชิน จำานวนกวา่ 1.1 ลา้น 
ราย์ทำั�วป็ระเทำศู โดย์อำงคก์รป็กครอำงสิว่น 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นจะเป็น็ตัวัห้ลกัในการป็ระกนัการเข้้า
ถิ่ึงสิทิำธใินทีำ�ดินข้อำงเกษตัรกรในพื่่�นทีำ�และ 
การกำาห้นดข้อ้ำบงัคบั การใชิที้ำ�ดินทำี�เห้มาะสิม
กบัสิภาพื่พื่่�นทีำ� เชิน่ การมจีำานวนไมย้์น่ตัน้ 
มากกวา่ 20 ตัน้/ไร ่ในพื่่�นทีำ�ตัน้นำ� า เป็น็ตัน้ 
และ (ค) การจดัห้า จดัการ และจดัสิรรทีำ�ดิน
ทำี�ทำิ�งรา้งวา่งเป็ลา่ มาใชิเ้พื่่�อำการเกษตัร  
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โดย์เฉพื่าะสิำาห้รบัเกษตัรกรห้รอ่ำครวัเรอ่ำนทำี� 
ไมม่ทีำี�ดินทำำากิน/ตัอ้ำงการมทีำี�ดินทำำากนิเพื่่�อำลด 
คา่ใชิจ้า่ย์ทำางด้านอำาห้ารลง 

7. การพัฒนาตลาดูภายในท้องถิ่ิ่น 
การพื่ฒันาตัลาดท้ำอำงถิ่ิ�น ห้ลงัจากป็ระชิาชินในทำ้
อำงถิ่ิ�นได้รบัสิวัสิดิการแบบถิ่ว้นห้น้าตัามชิว่งวยั์ 
และทำอ้ำงถิ่ิ�นมรีะบบการดูแลซึ่ึ�งกันและกนัดีแลว้ 
รวมถึิ่งอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นกเ็ข้า้มามบีทำบา
ทำสิำาคญัในการป็ลดลอ็ำกความย์ากจนข้อำงป็ระชิา
ชินในทำอ้ำงถิ่ิ�นแลว้ การพื่ฒันาการตัลาดจงึเป็น็ข้ั�
นตัอำนตัอ่ำไป็ข้อำงการจดัการและการพื่ฒันาเศูรษ
ฐกจิข้อำงท้ำอำงถิ่ิ�น เพื่่�อำเพิื่�มโอำกาสิในการทำำามาห้า
กนิภาย์ใน (และภาย์นอำก) ทำอ้ำงถิ่ิ�น ทำั�งนี� 
รูป็แบบการพื่ฒันาตัลาดใน 
ทำอ้ำงถิ่ิ�นอำาจมไีด้ในห้ลาย์ลกัษณะ เชิน่ 

• ตลาดูท้องถิ่ิ่นเชิีงวัฒนธิรรม เชิ่น 
ตัลาดสิเีข้ยี์ว ตัลาดท่ำอำงเทีำ�ย์วเชิงิเกษตัรห้ร่
อำเชิงิอำนรุกัษ์ 
ซึ่ึ�งอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นโดย์ทำั�วไป็สิ
ามารถิ่ดำาเนินการได้อำยู่์แลว้ เพื่ยี์งแตัต่ัอ้ำง
มพีื่ฒันาการด้านการอำอำกแบบอำย์า่งตัอ่ำเน่�
อำง เพื่่�อำให้้ตัอำบโจทำย์ข์้อำงนักทำอ่ำงเทำี�ย์ว 
ป็ระชิาชิน 
และมคีวามป็ลอำดภยั์ทำางสิขุ้ภาพื่ 
และลดผู้ลกระทำบทำางสิิ�งแวดล้อำม รวมถิ่ึงทำ
ำาให้้เกดิการห้มนุเวีย์นห้รอ่ำตัวัทำวีคณูทำางเศู
รษฐกจิเพื่ิ�มมากข้ึ�น

• ตลาดูแพลตฟอรม์ท้องถิ่ิ่น ซึึ่�งกำาลังเป็็นชิ่
อำงทำางการตัลาดทำี�มีความสิำาคญัข้ึ�นมากใน
ย์คุดิจทิำลั ทำางเลอ่ำกห้นึ�งคอ่ำ การใชิแ้พื่ลตัฟื้
อำรม์ข้อำงเอำกชินราย์ให้ญท่ำี�ให้้ดำาเนินการอำย์ู่
ในป็จัจบุนั และอีำกทำางเลอ่ำกห้นึ�งคอ่ำ 
การพื่ฒันาตัลาดแพื่ลตัฟื้อำรม์ทำอ้ำงถิิ่�น 
(เช่ินในระดับเมอ่ำง ห้รอ่ำระดับอำำาเภอำ) 
ข้ึ�นมา เพื่่�อำเพิื่�มทำางเลอ่ำกและอำำานาจต่ัอำรอำง
ข้อำงผูู้ป้็ระกอำบการและ 
ผูู้ท้ำำาห้น้าทำี�ข้นสิง่ในแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่ ผูู้ป้็
ระกอำบการทำอ้ำงถิ่ิ�นไมจ่ำาเป็น็ตัอ้ำงเสิยี์คา่สิว่
นแบง่ป็ระมาณ 30% 

ให้้กบัเจา้ข้อำงแพื่ลตัฟื้อำรม์ แตัเ่ป็ลี�ย์นคา่ธรรมเนี
ย์มข้อำงแพื่ลตัฟื้อำรม์ทำอ้ำงถิ่ิ�นครั�งละ 5-10 บาทำ 
แทำน ซึ่ึ�ง Think Forward Center เสินอำให้้มกีา
รจดัตัั�งกอำงทำนุพื่ฒันาแพื่ลตัฟื้อำรม์ทำอ้ำงถิ่ิ�นในลกั
ษณะข้อำงกอำงทำนุห้มนุเวยี์น เพื่่�อำสินับสินุนการพื่ั
ฒนาแพื่ลตัฟื้อำรม์ข้อำงแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้ได้ป็ระม
าณ 1,000 แพื่ลตัฟื้อำรม์ในระย์ะเวลา 4 ป็ ี
โดย์ตัอ้ำงใชิเ้งนิทำนุตัั�งตัน้ป็ระมาณ 100 
ลา้นบาทำ

• ตลาดูเชิีงสิังค้มห้รอ้เชิีงสิถิ่าบัน ห้รอ้ตลาดู 
การจดัูซ้ึ่�อของภาค้รฐัสิำาห้รบัโรงเรยีน 
โรงพยาบาล ห้รอ้เรอ้นจำา 
ซึ่ึ�งจะทำำาห้น้าทำี�ชิว่ย์ให้้เกดิตัลาดสิำาห้รบัการผู้ลติั
อำาห้ารภาย์ในทำอ้ำงถิ่ิ�น เชิน่ ระบบการผู้ลติัและจั
ดซึ่่�อำอำาห้ารสิำาห้รบัโรงเรยี์น 
และโรงพื่ย์าบาลภาย์ในอำำาเภอำ 
โดย์มอีำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น เป็น็อำงคก์รทำี�
มบีทำบาทำสิำาคญัในการเชิ่�อำมโย์งระห้วา่งเกษตัร
กร กบัผูู้้รบัซึ่่�อำซึ่ึ�งกค็อ่ำโรงเรยี์นและโรงพื่ย์าบาล
ภาย์ในอำำาเภอำ โดย์ Think Forward Center เสิ
นอำให้้รฐับาลเพิื่�มงบป็ระมาณสิำาห้รบัอำาห้ารกลา
งวนั (และ/ห้รอ่ำ ม่�อำอำ่�นๆ ) สิำาห้รบันักเรยี์นจาก 
21 บาทำ/คน/วนั เป็น็ 30 บาทำ/คน/วนั 
ห้รอ่ำเพื่ิ�มข้ึ�นอำกี 9 บาทำ/คน/วนั (ห้รอ่ำตัอ้ำงใชิง้บ
ป็ระมาณเพื่ิ�มข้ึ�นป็ระมาณ 10,000 ลา้นบาทำ 

สิำาห้รบันักเรยี์น 5.8 ล้านคน) เพื่่�อำสินับสินุน 
ให้้ท้ำอำงถิิ่�นดำาเนินการสินับสินุนและการจดัห้
าการผู้ลติัอำาห้ารภาย์ในทำอ้ำงถิ่ิ�น 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจสิีเขียวของ 
ทอ้งถิ่ิน่ ในอำดีตั เศูรษฐกจิข้อำงแตัล่ะท้ำอำงถิ่ิ�น 
มกัตัั�งอำย์ูบ่นฐานระบบนิเวศูและวัฒนธรรมทำี�แตัก
ตัา่งห้ลากห้ลาย์ และแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�นกพ็ื่ย์าย์ามอำอำก
แบบระบบเศูรษฐกจิข้อำงตันให้้สิอำดคลอ้ำงและ 
สิมดุลกบัฐานข้อำงระบบนิเวศูและวัฒนธรรมนั�น 
แตัป่็จัจบุนั ฐานระบบนิเวศูวัฒนธรรมและ 
ทำรพัื่ย์ากรธรรมชิาตัขิ้อำงแตัล่ะท้ำอำงถิิ่�นอำาจทำรุด 
โทำรมลงไป็อำย์า่งมาก ดังนั�น อำงคก์รป็กครอำงสิว่น
ทำอ้ำงถิิ่�นจงึจำาเป็น็ตัอ้ำงเข้า้มามบีทำบาทำสิำาคญัใน 
การจดัการและฟื้้� นฟื้ฐูานข้อำงระบบนิเวศู 
วฒันธรรมเห้ลา่นั�น Think Forward Center จงึ 
เสินอำให้้รฐับาลสินับสินนุงบป็ระมาณให้้กบัอำงคก์ร
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�นให้้มภีารกจิทำี�สิำาคญัดังนี�

• การฟื� นฟูทรพัยากรธิรรมชีาติแต่ละดู้าน 
เชิน่ การป็ลกูป็า่ การป้็อำงกนัไฟื้ป็า่ 
การทำำาธนาคารปู็มา้ ฯลฯ โดย์มีเป็า้ห้มาย์ 
เบ่�อำงต้ันในการป็ลูกป่็าชุิมชินเพื่ิ�มข้ึ�น 1 
ลา้นไร ่การป็ลกูในพื่่�นทำี�ข้อำงรฐั (ซึึ่�งในเข้ตั 
ข้อำงทำอ้ำงถิิ่�น) ให้้ได้ 1 ล้านไร ่การทำำา 
วนเกษตัรในพื่่�นทำี�ข้อำงเกษตัรกรให้้ได้  
1 ลา้นไร ่และการเพื่ิ�มพื่่�นทำี�สีิเข้ยี์วในเมอ่ำง 
และชิมุชินให้้ได้ 200,000 ไร ่

ซึ่ึ�งจะทำำาให้้เพื่ิ�มพื่่�นทำี�ป็า่/พื่่�นทำี�สิเีขี้ย์วได้ 3.2 
ลา้นไรใ่นเวลา 4 ป็ ีและสิามารถิ่ทำำาให้้เกดิการ
จา้งงานได้มากกวา่ 250,000 คน ทัำ�วป็ระเทำศู 
โดย์ใชิง้บป็ระมาณ 250,000 ลา้นบาทำ 
ในระย์ะเวลา 4 ป็ ี

• การพัฒนาพลังงานห้มุนเวียน โดย์การตัิด 
ตัั�งระบบพื่ลงังานห้มนุเวยี์น เช่ิน โซึ่ลารเ์ซึ่ลล ์
ทำั�งสิำาห้รบัพื่่�นทีำ� และอำาคารสิาธารณะ 
บา้นเรอ่ำนป็ระชิาชินทำี�ตัอ้ำงการป็ลด/ลดห้นี�สินิ 
ห้รอ่ำมรีาย์ได้น้อำย์ การเสิรมิห้นนุระบบชิลป็ระ
ทำานในชิมุชินห้รอ่ำในไรน่า การจดัการเป็ลี�ย์น 
รูป็ข้ย์ะอำนิทำรยี์ใ์ห้้เป็น็พื่ลงังานชิวีภาพื่ รวมถิ่ึง
การจดัสิถิ่านบรกิารชิารจ์ย์านย์นตัไ์ฟื้ฟ้ื้าข้อำง 
ชิมุชิน/ทำอ้ำงถิ่ิ�นในอำนาคตัซึ่ึ�งห้ากดำาเนินการได้
ทำั�งห้มด 3,000 เมกะวตััตัจ์ะทำำาให้้เกดิการจา้ง
งานได้ถิ่ึง 50,000 คน

• การจัดูการขยะดู้วยการรวบรวม แยก 
และรไีซึ่เคิ้ลขยะ ปั็จจบุนัป็ระเทำศูไทำย์มขี้ย์ะ 
มลูฝอำย์ถิ่ึง 27.35 ลา้นตันั/ป็ ีแตัส่ิามารถิ่นำา 
ข้ย์ะกลบัมาใชิใ้ห้ม่ได้เพื่ยี์ง 11.93 ลา้นตันั/ป็ ี
เพื่ราะฉะนั�น ห้ากรฐับาลจดัตัั�งกอำงทำนุในการ 
สินับสินุนให้้อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น 
สิามารถิ่พื่ฒันาระบบการรวบรวมและใชิ ้
ป็ระโย์ชิน์จากข้ย์ะให้้นำากลบัมาใชิใ้ห้มไ่ด้เพื่ิ�มขึ้�
นอำกี 10 ลา้นตััน/ปี็ จะทำำาให้้เกดิการจา้งงาน 
เพื่ิ�มข้ึ�นป็ระมาณถิ่ึง 36,000 คนทำั�วป็ระเทำศู  
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10. การพฒันาโค้รงสิรา้งพ้�นฐาน/
สิาธิารณูป็การในเมอ้ง 
ตัามห้ลกัการแลว้การพื่ฒันาโครงสิรา้งพื่่�นฐาน
และสิาธารณปู็การเป็น็บทำบาทำห้ลกัข้อำงท้ำอำงถิิ่�น
อำย์ูแ่ลว้ แตัข่้อ้ำเทำจ็จรงิกลบัป็รากฏิว่า อำำานาจใน
การตัดัสินิใจจำานวนมากย์งัคงกระจกุตัวัอำย์ูท่ำี�รา
ชิการสิว่นกลาง เชิน่ การกำาห้นดผัู้งเมอ่ำง 
การกำาห้นด/อำนญุาตัเสิน้ทำางการข้นสิง่ 
สิาธารณะ การจราจรภาย์ในเมอ่ำง/ทำอ้ำงถิิ่�น ฯลฯ 
เพื่ราะฉะนั�น Think Forward Center จงึ 
เสินอำให้้มกีารกระจาย์อำำานาจในการตัดัสินิใจ 
เกี�ย์วกับโครงสิรา้งพื่่�นฐานและสิาธารณปู็การ 
ให้้อำย์ูก่บัอำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นให้้มากทำี�
สิดุ นอำกจากนั�น Think Forward Center  
ย์งัเสินอำให้้กลไกเพื่่�อำสินับสินุนการพื่ฒันา 
โครงสิรา้งพื่่�นฐานและสิาธารณปู็การข้อำง 
ท้ำอำงถิิ่�นเพื่ิ�มเตัมิ ใน 3 ป็ระการด้วย์กนั คอ่ำ
• การให้้อำานาจท้องถิ่ิ่นในการใช้ีการลดู 

ภาษีทีดู่นิและสิิง่ป็ลกูสิรา้ง ห้รอ่ำ  
Negative Land Tax ในการสิรา้งแรง 
จงูใจให้้ป็ระชิาชินทีำ�เป็น็เจา้ข้อำงพื่่�นทีำ�สิเีข้ยี์ว 
ห้รอ่ำอำาคารอำนรุกัษ์ ห้รอ่ำพื่่�นทำี�ทำี�สิามารถิ่ 
พื่ฒันาเป็น็พื่่�นทีำ�สิาธารณะได้ สิามารถิ่เป็ดิ
พื่่�นทำี�และอำาคารดังกลา่วให้้ป็ระชิาชินทัำ�วไป็
สิามารถิ่เข้า้ใชิง้าน ในระย์ะย์าว (เชิน่ 3 ป็ ี
ห้รอ่ำ 5 ป็ ีห้รอ่ำ 10 ป็ขี้ึ�นไป็ และจะได้ลด 
คา่ใชิจ้า่ย์ภาษี ห้รอ่ำแมก้ระทำั�งจะได้รบัการ 
สินับสินนุเป็น็เงนิงบป็ระมาณจากอำงคก์ร 
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นกลบัไป็เพื่่�อำพื่ฒันา 
พื่่�นทำี�ดังกลา่วอำกีด้วย์ กลไกนี�มุ่งห้วงัให้้ 
อำงค์กรป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่รว่มมอ่ำ
กบัเอำกชินในการพื่ฒันาพื่่�นทีำ�สิาธารณะ/
พื่่�นทำี�สิเีข้ยี์ว/พื่่�นทำี�เรยี์นรูไ้ด้เพื่ิ�มข้ึ�น โดย์ไม่
จำาเป็น็ตัอ้ำงจดัซึ่่�อำทำี�ดินดังกลา่วมาเป็น็ข้อำง 
ราชิการกอ่ำน

• การเพิ่มการสินับสินุนเงินกองทุนในการ
จดัูรูป็ท่ีดูนิเพ้อ่การพฒันาพ้�นทีใ่นเมอ้ง 

ป็จัจบุนั ป็ระเทำศูไทำย์มกีลไกการจดัรูป็ทำี�ดินใน 
เมอ่ำง เพื่่�อำแบ่งสิรรการใช้ิทีำ�ดินในเมอ่ำงในแตัล่ะ 
จดุเสิยี์ให้ม ่เพื่่�อำความสิะดวกในการพื่ฒันา 
สิาธารณปู็โภค พื่ฒันาพื่่�นทำี�สิเีข้ยี์ว พื่่�นทำี� 
ทำอ่ำงเทีำ�ย์ว และพื่ฒันาทำี�พื่กัอำาศูยั์/ศููนย์ก์ลาง 
ธรุกจิสิมยั์ให้ม ่โดย์ไมท่ำำาให้้เจา้ข้อำงทีำ�ดินเดิม 
เสิยี์ป็ระโย์ชิน์เดิม และย์งัได้มลูคา่ทีำ�ดินทีำ�เพื่ิ�ม 
ข้ึ�นด้วย์ ในลกัษณะเดีย์วกบัทีำ�มกีารใชิก้นัใน 
ห้ลาย์ป็ระเทำศู เชิน่ ญี�ป็ุน่ แตัป่็ญัห้าค่อำ 
กอำงทำนุจดัรูป็ทีำ�ดินฯ ดังกลา่ว ได้รบัการจดัสิรร 
งบป็ระมาณจากรฐับาลน้อำย์มาก ค่อำน้อำย์กวา่ 
100 ลา้นบาทำ/ป็ ีดังนั�น Think Forward 
Center จงึเสินอำให้้เพื่ิ�มงบป็ระมาณสินับสินนุ 
สิำาห้รบักอำงทำนุดังกลา่ว รวมถิ่ึงสินับสินนุให้้ 
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น ห้รอ่ำภาคป็ระชิาชิน
ในทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่เข้า้ใช้ิกลไกนี�ในการพื่ฒันา 
เมอ่ำงด้วย์

• การจัดูตั�งกองทุนสิำาห้รบัการพัฒนาการขนสิ่
งสิาธิารณะของทอ้งถ่ิิ่น เน่�อำงจาก Think 
Forward Center พื่บวา่ การข้นสิง่สิาธารณะ 
ในพื่่�นทำี�เมอ่ำง/ชินบทำนอำกพื่่�นทำี�กรุงเทำพื่มห้านคร
และป็รมิณฑ์ลย์งัมน้ีอำย์มาก สิง่ผู้ลให้้เกดิการใช้ิ 
รถิ่ย์นตัส์ิว่นตััว เกดิการจราจรตัดิข้ดัและเกดิ 
อำบุตััเิห้ตุัทำางถิ่นนจำานวนมาก เพื่ราะฉะนั�น  
รฐับาลควรจะมกีอำงทุำนเพ่ื่�อำการสินับสินนุการ 
พื่ฒันาระบบข้นสิง่สิาธารณะในแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น 
อำย์า่งจรงิจงั (นอำกเห้น่อำจากการกระจาย์อำำานาจ 
การจดัการระบบข้นสิง่สิาธารณะให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�น 
ดำาเนินการเอำงแลว้) โดย์กอำงทำนุดังกลา่วควรม ี
ลกัษณะทำั�งทำี�เป็น็ (ก) กจิการรว่มทำนุ (ข้) 
การให้้กูย้์ม่เงินลงทำนุ และ (ค) การสินับสินุน 
แบบให้้เป็ลา่ (เชิน่ การพื่ฒันาทำางเดินเทำา้ 
ห้รอ่ำทำางจกัรย์าน) และสิามารถิ่เริ�มดำาเนินการ 
กบัท้ำอำงถิิ่�นตัน้แบบทำี�สิมคัรใจมาเป็น็ผูู้บ้กุเบกิใน
การพื่ฒันาโครงการรว่มกนั

9. การพัฒนาเศรษฐกิจสิรา้งสิรรค้์ 
และกจิการเพ้อ่สิงัค้ม นอำกเห้น่อำจาก 
การพื่ฒันาระบบดูแลซึ่ึ�งกนัและกนั การลด 
ความย์ากจน และการพื่ฒันาฐานเศูรษฐกจิ 
สิเีข้ยี์วแลว้ การตัอ่ำย์อำดฐานเศูรษฐกิจสิรา้งสิรรค์
กเ็ป็น็อำงค์ป็ระกอำบสิำาคญัในการพัื่ฒนาเศูรษฐกิจ 
โดย์ภาพื่รวม Think Forward Center จงึเสินอำ
ให้้มีการตัอ่ำย์อำดและสินับสินุนกลไกทำี�มอีำย์ูเ่ดิม 
ในการพื่ฒันา SMEs พื่ฒันากจิการเพื่่�อำสิงัคม 
และพื่ฒันาเศูรษฐกจิดิจทัิำล โดย์เพื่ิ�มบทำบาทำข้อำง
อำงคก์รป็กครอำงสิว่นท้ำอำงถิ่ิ�นในการกำาห้นด 
แนวทำางและการจดัสิรรการลงทุำนภาย์ในจังห้วดั
และทำอ้ำงถิ่ิ�นย์อ่ำย์ให้้ชิดัเจนและตัอำบโจทำย์ข์้อำง 
จงัห้วดัมากย์ิ�งข้ึ�น โดย์มรีาย์ละเอำยี์ด ดังนี�

• การเพิ่มการสินับสินุนกองทุนสิำาห้รบั 
การพฒันา SMEs ในแตล่ะจังห้วดัู ตัาม
กลไกทำี�มีอำย์ูแ่ละให้้อำงคก์ารบรหิ้ารสิว่น 
จงัห้วดั เป็น็แกนห้ลักในการพื่ฒันา SMEs 
ทำี�มอีำย์ู ่และการพื่ฒันา SMEs ราย์ให้ม่ๆ   
ในสิาข้าเศูรษฐกจิทำี�เป็น็สิาข้าสิำาคญั สิาข้า 
เศูรษฐกจิทำี�มผีู้ลในการสิรา้งมลูคา่เพื่ิ�มและ
ตัวัทำวคีณูในจงัห้วดั ห้รอ่ำสิาข้าเศูรษฐกจิ 
ข้าดแคลนข้อำงแตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น และการ 
ข้ย์าย์ตัลาดข้อำงสินิคา้ในตัา่งป็ระเทำศู  
โดย์เฉพื่าะในตัลาดทำี�ย์งัไมใ่ชิต่ัลาดห้ลกั 
ข้อำงสินิคา้นั�น

• การเพิ่มการสินับสินุนกิจการเพ้่อสิังค้ม 
ในแตล่ะจงัห้วดัู ตัามกลไกทำี�มอีำย์ู ่
และให้้อำงคก์ารบรหิ้ารสิว่นจงัห้วัด  
เป็น็แกนห้ลกัในการพัื่ฒนากจิการเพื่่�อำ 
สิงัคมเพื่่�อำตัอำบโจทำย์ข์้อำงจงัห้วดัในการ 
แกไ้ข้ป็ญัห้าความย์ากจน การลดความ 
เห้ล่�อำมลำ� า การดูแลสุิข้ภาพื่และ 
คณุภาพื่ชิวีติั การสินับสินุนการเรยี์นรู ้
ทำกุชิว่งวัย์ ฯลฯ โดย์จะพื่ย์าย์ามพัื่ฒนาทำั�ง
ฝั� งผูู้ป้็ระกอำบการเพื่่�อำสิงัคม 

(ห้รอ่ำฝั� งอำปุ็ทำาน) ให้้มคีวามเข้ม้แข้ง็และ 
มปี็ระสิทิำธภิาพื่และคณุภาพื่ในการให้้บรกิาร 
และฝั� งผูู้้ต้ัอำงการรบับรกิาร (ห้รอ่ำฝั� งอำปุ็สิงค)์  
ให้้สิามารถิ่เข้า้ถิ่ึงบรกิารและสินิคา้ต่ัางๆ  
ทำี�จำาเป็น็ได้มากข้ึ�น เชิน่ การจัดตัั�งกอำงทำนุดูแล 
ผูู้ส้ิงูอำาย์รุะย์ะย์าว (กลา่วแลว้ข้า้งตัน้) การจดัตัั�ง 
กอำงทำนุพื่ฒันาระบบนิเวศูการเรยี์นรูแ้ห่้งชิาตั ิ 
(จะกลา่วถิ่ึงตัอ่ำไป็) 

• การเพิ่มการสินับสินุนกองทุนเพ้่อลดูค้วาม 
เห้ล้อ่มลำ�าในการเขา้ถิ่ง้ดูจิิทลั โดย์มคีวามมุง่ 
ห้วงัให้้ป็ระชิาชินไทำย์ทำกุคนสิามารถิ่เข้า้ถิ่ึงระบบ 
ดิจิทำลัได้ภาย์ในป็ ี2575 โดย์จะดำาเนินการทำั�ง 
โดย์ห้น่วย์งานสิว่นกลาง (เชิน่ การพื่ฒันาระบบ
บรกิารและการเข้า้ถิ่ึงระบบดิจิทำลัและอำงค์กร 
ป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิ่ิ�น ซึ่ึ�งจะมบีทำบาทำสิำาคญั 
ในการสินับสินนุการเข้า้ถิ่ึงและการใชิง้าน 
เคร่�อำงมอ่ำ/อำปุ็กรณ์ตัา่งๆ และการเพื่ิ�มพื่นู 
ความรอำบรูท้ำางดิจทิำลั (ห้รอ่ำ Digital Literacy) 
ข้อำงป็ระชิาชินทำกุชิว่งวยั์ โดย์เฉพื่าะผูู้้สิงูอำาย์ทุำี� 
ย์งัไม่คุน้ชินิกบัการใชิง้านระบบดิจทิำลั ซึ่ึ�งจะ 
ชิว่ย์ในการข้ย์าย์การให้้บรกิารดิจทิำลัและตัลาด
อำอำนไลน์ และชิว่ย์ให้้เกดิการจ้างงานได้ 
ป็ระมาณ 50,000 คน ห้รอ่ำป็ระมาณ 10%  
ข้อำงผูู้ม้งีานทำำาในสิาข้าเทำคโนโลย์สีิารสินเทำศู 
และระบบดิจทิำลัปั็จจบัุน

• การจดัูตั�งกองทุนพัฒนาระบบนิเวศการ 
เรยีนรูแ้ห้ง่ชีาต ิ
ซึ่ึ�งจะเป็น็กลไกสิำาคัญในการพื่ฒันาแห้ลง่เรยี์นรู ้
สิ่�อำการเรยี์นรูแ้ละกจิกรรมการเรยี์นรูท้ำั�วป็ระเทำศู 
รวมถิ่ึงงบป็ระมาณในการสินับสินนุเด็ก เย์าวชิน 
และคณุครูห้รอ่ำผูู้ส้ินับสินนุการเรยี์นรูใ้ห้้ได้ 
เข้า้รว่มในกจิกรรมต่ัางๆ  ในวงเงิน 20,000 
ลา้นบาทำทำั�วป็ระเทำศู ซึ่ึ�งจะทำำาให้้เกดิการจา้งงาน 
ในแรงงานสิรา้งสิรรค์เพื่ิ�มข้ึ�นป็ระมาณ 20%  
ข้อำงแรงงานสิรา้งสิรรค์ทำี�มอีำย์ูเ่ดิมห้รอ่ำเพื่ิ�มข้ึ�น 
ป็ระมาณ 165,000 คน
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11. การมสีิว่นรว่มของป็ระชีาชีน
ในการกำาห้นดูงบป็ระมาณ 
นอำกเห้น่อำจากแนวทำางทำั�งห้มดทำี�ได้กลา่วมาแลว้ การเป็ดิ 
ให้้ป็ระชิาชินทำั�วไป็ได้เข้า้มามีสิว่นรว่มโดย์ตัรงในการ 
พื่ฒันาโครงการและจดัสิรรงบป็ระมาณ (ไมใ่ชิเ่ฉพื่าะตัวั 
แทำนห้รอ่ำคณะกรรมการเชิน่ทำี�ผู่้านมา) กเ็ป็น็หั้วใจสิำาคัญ 
สิำาห้รบัการพื่ฒันาเศูรษฐกจิทำี�ตัอำบโจทำย์ข์้อำงป็ระชิาชินใน
แตัล่ะทำอ้ำงถิ่ิ�น และสิามารถิ่มีความคิดสิรา้งสิรรค์และ 
นวตัักรรมให้ม่ๆ  ในการพื่ฒันาเมอ่ำง Think Forward 
Center จงึเสินอำให้้มกีารจดัสิรรงบป็ระมาณ 1% ข้อำง 
งบป็ระมาณในการบรหิ้ารแผู่้นดินทำั�งป็ระเทำศู (ป็ระมาณ 
30,000 ลา้นบาทำ) เพื่่�อำเปิ็ดให้้ป็ระชิาชินในแต่ัละทำอ้ำงถิ่ิ�น
ได้เข้า้มามสีิว่นในการเสินอำและพื่จิารณาโครงการเพื่่�อำการ
พื่ฒันาทำอ้ำงถิิ่�น โดย์ให้้อำงค์กรป็กครอำงสิว่นทำอ้ำงถิิ่�นเป็น็ 
ผูู้อ้ำำานวย์การในกระบวนการดังกล่าว และห้ากป็ระสิบ 
ความสิำาเรจ็ Think Forward Center จะเสินอำให้้เพื่ิ�ม 
สิดัสิว่นข้ึ�นเป็น็ 5% ภาย์ในป็ ี2570

12. การพฒันาระบบขอ้มลูเพ้อ่
การพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิ่ิน่
นอำกเห้น่อำจากอำำานาจ กลไก ทำรพัื่ย์ากร  
งบป็ระมาณ การมสีิว่นรว่มข้อำงป็ระชิาชินแลว้  
สิิ�งทำี�สิำาคัญทำี�สิดุในการพัื่ฒนาท้ำอำงถิิ่�น 
อำกีสิิ�งห้นึ�งกค็อ่ำ “ข้อ้ำมลู” แต่ักลไกกระบวนการ 
และทำรพัื่ย์ากรในการจดัเกบ็ข้อ้ำมลูกลับอำย์ูใ่น 
มอ่ำข้อำงราชิการสิว่นกลางและราชิการสิว่น 
ภมูภิาค ซึึ่�งมกัป็ระสิบกบัป็ญัห้าความล่าชิา้  
และความทำั�วถิ่ึงในการจดัเกบ็ข้อ้ำมูล บางครั�ง 
ใชิเ้วลาในการป็ระมวลผู้ลเป็น็เวลานาน และ/
ห้รอ่ำ รวมศูนูย์ก์ารป็ระมวลผู้ลทำี�สิว่นกลางเทำา่
นั�น ทำำาให้้ท้ำอำงถิิ่�นไมส่ิามารถิ่นำาข้อ้ำมลู 
ดังกลา่วมาใชิใ้นการวางแผู้นได้อำย์า่งทัำนการณ์  

Think Forward Center จงึเสินอำให้้ มกีาร 
อำอำกแบบระบบการจดัเกบ็ข้้อำมลูเศูรษฐกจิ 
และข้อ้ำมลูการพื่ฒันา ให้้ทำอ้ำงถิ่ิ�นสิามารถิ่ม ี
สิว่นรว่มในการกำาห้นดป็ระเด็นรว่มจดัเกบ็ 
และวเิคราะห์้ข้อ้ำมลู และรว่มลงทำนุในการ 
พื่ฒันาระบบข้อ้ำมลูดังกลา่วเพื่่�อำใชิใ้นการ 
พื่ฒันาทำอ้ำงถิ่ิ�นข้อำงตัน และย์งัสิามารถิ่เทำยี์บ 
เคยี์งกบัทำอ้ำงถิ่ิ�นอำ่�นๆ ได้ทำั�งในป็ระเทำศูไทำย์ 
และตัา่งป็ระเทำศูอำกีด้วย์ โดย์จะใชิ ้
งบป็ระมาณราว 1,000 ลา้นบาทำและทำำาให้้ 
เกดิการจา้งงานป็ระมาณ 10,000 คน 
ทำั�วป็ระเทำศู
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167 รามคำาแห้ง 42 ถิ่นนรามคำาแห้ง
แข้วงหั้วห้มาก เข้ตับางกะป็ิ
กรุงเทำพื่มห้านคร 10240

thinkforwardcenter@moveforwardparty.org

ThinkForwardCenter

@thinkforwardmfp




