แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น
฿
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุ ทธศาสตร ช าติ ด า น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสร างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสั ง คม

“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่ งพาตนเอง
ได้รับประโยชน์จากการพั ฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”

เศรษฐกิจฐานราก

16

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนการพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และเสริ มสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความเข้ ม แข็ ง สามารถพึ่ ง พาตนเอง ช่ วยเหลื อ เอื้ อ เฟื ้ อ ซึ่ ง กั น และกั น
มี คุ ณ ธรรม มีก ารไหลเวียนของระบบเศรษฐกิ จระหว่ า งกั นเป็ นระบบ และเป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ เอื้ อ ให้ เกิ ด
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
และความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
160001

ปี 2562
ปี 2563

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวัดจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development
Index: IDI) ซึ่งใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร
ในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจาย
ความมั่งคั่ง ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ ำ โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
อยู่อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีคะแนนการพัฒนาอย่างทั่วถึง
เท่ากับ 4.24 ยังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) โดยในปี 2562 ยังไม่มีการประมวลผล
ของตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากดัชนี IDI สามารถเทียบเคียงได้จากสัดส่วนการกระจายรายได้
ของกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า ในปี 2562
ประชากรรายได้น้อย (Bottom 40) มีสัดส่วนการถือครองรายได้เพิ่มขึ้นจาก 14.17% (2560) เป็น 15.11% (2562)
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ลดจาก 0.453 (2560) เป็ น 0.430 (2562)
แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ของ
ประชากรรายได้น้อยลดลง ทั้งนี้ การพิจารณาจาก
สัดส่วนรายได้และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ยังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนาตามเป้าหมาย
ของดัชนีการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ดี การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากยังคงมีความท้าทายในประเด็น
การพั ฒ นาด้ า นศั ก ยภาพ เนื่ อ งจากประชากร
กลุ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่
ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับ
การศึ ก ษาและทั ก ษะต�่ ำ รวมถึ ง การด� ำ เนิ น งาน
ด้านนโยบายของรัฐซึ่งออกจากส่วนกลาง ท�ำให้
ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ได้
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การดำ�เนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายข้างต้นเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมุง่ ให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการ
การพัฒนาศักยภาพที่มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
เข้ามามีบทบาทในการทำ�งานให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการปรับตัวต่อบริบท
ของตลาดที่ เปลี่ ย นไปในอนาคตได้ การสนับสนุนการปรั บปรุ ง โครงสร้ า งพื้ นฐาน ทั้ ง ทางด้ า นสาธารณู ปโภค
การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับศักยภาพ
ของผู้ ป ระกอบการเศรษฐกิ จ ฐานรากในท้ อ งถิ่ น ห่ า งไกล รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถนำ�ไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งกระจาย
แหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

รหัส

เป้าหมายแผน

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
160201 ก�ำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก 2562
ของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน

2563

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
160101 ก�ำหนดค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งบรรลุในปี 2565 อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุม่ ประชากร
ร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุด เฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 15 ต่อปี
โดยในปี 2562 รายได้เ ฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด
โตขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.2 (มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี) ซึ่งมีสถานะ
การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

โดยในปี 2563 อั ต ราการเติ บ โตของมู ล ค่ า สิ น ค้ า OTOP เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ร ้ อ ยละ 68.1
(เทียบปีฐาน 2560) ซึ่งมีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
ในปี 2565
กลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
160202 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก� ำ หนดค่ า เป้ า หมายที่ ต ้ อ งบรรลุ
ในปี 2565 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ร้อยละ 55
โดยในปี 2562 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด
อยู่ที่ร้อยละ 64.12 ลดลงจากปี 2560 ที่อยู่ร้อยละ 85.15 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด
เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการฐานรากมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักขาดโอกาส
ทางเศรษฐกิจและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้ ให้มอี าชีพ มีรายได้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองเองได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างองค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอื่น ๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การพั ฒ นามาตรฐานและเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง การตลาด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ที่จะส่งผลให้การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ขาดองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ประกอบการ การกระจุกตัวของการด�ำเนินงานในบางพื้นที่
และความช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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ที่มา: การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40
ทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุด (Bottom 40) จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 พบว่า รายได้เฉลีย่
ของประชากร Bottom 40 เท่ า กั บ 3,721 บาท/คน/เดื อ น เมื่ อ เที ย บกั บ ข้ อ มู ล ปี 2560 ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 3,408 บาท/คน/เดือน คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 9.2 หรือประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี ทั้งนี้
แม้จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ 0.8 ต่อปี ระหว่างปี 2558-2560) แต่ก็ยังคงไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ณ ปี 2565 (เพิม่ ขึน้ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 15 ต่อปี) ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากประชากรในกลุม่ Bottom 40
เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (Economically Inactive) กว่าร้อยละ 50.5 ขณะที่อีกกว่าร้อยละ 32.7
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้างและช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ทักษะต�่ำ มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า ท�ำให้มีความท้าทายในการมีรายได้เพิ่มขึ้น
การด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมา หน่ ว ยงานรั ฐ ได้ ด� ำ เนิ น การโครงการต่ า ง ๆ ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ในปี 2562 – 2563 โดยมีโครงการที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร
สู่ Smart Farmer โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการออนไลน์ ด ้ ว ย Digital Marketing โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก
ในปี 2563 ยังคงเผชิญกับความท้าทายเดียวกันกับปี 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับการศึกษาและทักษะต�่ำ โดยเฉพาะครัวเรือน
แหว่งกลางที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน และครัวเรือนสูงอายุ ท�ำให้การยกระดับศักยภาพและรายได้
ให้แก่กลุ่มประชากรเหล่านี้มีความท้าทาย รวมถึงโครงการของภาครัฐที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่
และการจัดหลักสูตรอบรมที่เป็นการออกแบบมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่มากนัก นอกจากนี้ ยังขาดการด�ำเนินงานที่ชัดเจนในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการการพัฒนาศักยภาพที่มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท�ำงานให้มากขึ้น อาทิ การส่งเสริมทักษะดิจิทัล
ในผู้สูงอายุ และการยกระดับ/ปรับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics
Platform : TPMAP) เพือ่ ใช้ในการระบุตวั ตนผูท้ เี่ ดือดร้อนและจ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้
ควรส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สนับสนุน
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นห่างไกล อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของการที่ประชากร
วัยแรงงานของครัวเรือนต้องย้ายถิ่นออกไปเพื่อท�ำงานในเมืองใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนครัวเรือนแหว่งกลางได้
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2563

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

160201

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน

การสร้ า งเสริมสภาพแวดล้อมและกลไกที่ เ หมาะสมต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ เป็ นสิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จะช่ วยเพิ่ ม รายได้
ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากได้ โดยผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของชุมชนท้องถิ่น
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในด้านของการกระจายรายได้ในสู่ชุมชนมากขึ้น และการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างผู้คนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ การส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้บริโภค อาทิ การตลาดออนไลน์ ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข้างต้น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญ ได้แก่ การสร้างความหลากหลาย คุณค่า
และอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการค้าให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่และผู้บริโภค
ที่หลากหลาย
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อัตราการเติบโตมูลค่าสินค้า OTOP เทียบกับปีฐาน (2560)

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากอัตราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า
OTOP รวมในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) พบว่า มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560)
เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 68.1 โดยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ว่าต้องมากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ แม้ว่าจะสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดได้แล้ว แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตโดยเทียบกับปีก่อนหน้า (%YoY) จะพบว่าในปี 2563
มูลค่าการขายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8.4 ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา (ในปี 2561 และ 2562 มีอัตรา
การเติบโตเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ถึงร้อยละ 24.5 และร้อยละ 24.6 ตามล�ำดับ) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากในปี 2563 เกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ลดน้อยลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางที่ส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้า OTOP
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินงานด้านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริม
การพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการเพิ่มช่องทาง
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการต่อยอด
การผลิตสินค้า OTOP โดยการประยุกต์เข้ากับธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทั้งในด้านของแหล่งเงินทุนและที่ดิน เช่น โครงการยกระดับ
ศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท�ำกินของเกษตรกร เป็นต้น
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ประเด็ น ท้ า ทายที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย
เนื่องจากในปี 2563 มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ โลกและประเทศไทยอย่ า งรุ น แรง คื อ
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ท� ำ ให้ ร ายได้
จากสินค้า OTOP ลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากส่วนใหญ่ยังจ�ำเป็น
ต้องพึ่งพิงรายได้ที่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ขณะที่ ก ลุ ่ ม
ผูป้ ระกอบการยังคงมีความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทใหม่ (New Normal) ทั้งในด้านของการตลาด
และการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้า
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับ
เศรษฐกิ จ ฐานรากในระยะต่ อ ไป ควรส่ ง เสริ ม
ให้ผปู้ ระกอบการมีความรูแ้ ละทักษะเพือ่ ใช้ในการปรับตัว
ต่ อ บริ บ ทของตลาดที่ เ ปลี่ ย นไปในอนาคตได้
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล OTOP
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลายหลาก
และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต โดยเฉพาะช่องทางการขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รวมถึงการส่งเสริมการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เพื่อปรับแนวคิดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า คุณค่า
และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการเพิ่มยอดขายและรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนท้องถิ่นได้
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

160202

กลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 เท่ากับร้อยละ 55

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยลดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของ
กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
และมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล�้ ำ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การหนี้ สิ น
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง หนี้ ใ นระบบและหนี้ น อกระบบ ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด การทางการเงิ น ที่ เ พี ย งพอ
และเพิ่มโอกาสให้หลุดพ้นจากความยากจน หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นได้
การดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีจุดเน้นในการยกระดับความรู้พื้นฐานด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน
รวมทั้งการยกระดับรายได้โดยการสร้างอาชีพ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ที่ครอบคลุม
ทั้งแหล่งทุนของรัฐ แหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน และแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินภายใต้การกำ�กับ
ของรัฐ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมาคือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชน
ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ ในขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ในการจัดการหนีส้ นิ ของตนเอง และการเพิม่ ความรูด้ า้ นทักษะทางการเงินจำ�เป็นต้องใช้ระยะเวลานาน และดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง
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สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 (ร้อยละ)

ที่มา: การส�ำรวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ ำสุดร้อยละ 40
พบว่า ในปี 2562 ภาพรวมสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 42.03 ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเท่ากับร้อยละ 64.12 ลดลง
จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนภาระหนี้เท่ากับร้อยละ 85.15 ซึ่งสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนดังกล่าวในปี 2562
ยังคงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (ร้อยละ 55 ในปี 2565) แต่เมื่อพิจารณาจ�ำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่�ำสุด
ร้อยละ 40 ที่เป็นหนี้ พบว่า มีจ�ำนวนลดลงจาก 4.04 ล้านครัวเรือนในปี 2560 เหลือ 3.8 ล้านครัวเรือนในปี 2562
ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยมีความสามารถในการช�ำระหนี้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความรู้
ทางการเงินของคนไทยจากการส�ำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
ในปี 2561 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงิน
ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 62.8 โดยคนไทยมีความรู้ทางการเงินเพียงร้อยละ 56.7 เท่านั้น
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การดำ�เนิ น งานที่ ผ่ า นมา การดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้ประชากรกลุ่มที่มีรายน้อยมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นการดำ�เนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของครัวเรือน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และการสร้างกลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ในระบบได้ โดยการเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชือ่ รายย่อยเพือ่ ใช้จา่ ยฉุกเฉิน การไกล่เกลีย่
ประนอมหนี้ โ ดยตั้ ง คนกลางเจรจาประนอมหนี้ ร ะหว่ า งลู ก หนี้ แ ละเจ้ า หนี้ น อกระบบ (โครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงการบริหาร
จัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหาร
หนี้ของตนเองได้ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563
ที่กระทบต่อรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างรุนแรงจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการชำ�ระหนี้ของครัวเรือน
จึงต้องให้ความสำ�คัญกับกลไกการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้อง
ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ ความรู้ ท างด้ า นการเงิ น ในระดั บ ครั ว เรื อ น เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นตระหนั ก และมี ค วามสามารถ
ในการจัดการการเงินของตนได้ และต้องส่งเสริมให้ผู้มีหนี้สินเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่รัฐมีมาตรการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการกระจายของแหล่งเงินกู้ในระบบ
ให้ครอบคลุม ขณะเดียวกันต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มาตรการเร่งด่วนที่ควรให้ความส�ำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถน�ำไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับ
รายได้ให้สงู ขึน้ ได้ ควบคูไ่ ปกับการประชาสัมพันธ์เพือ่ เพิม่ โอกาสให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
รวมทั้งกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อาทิ การส่งเสริมโครงการ pico-finance เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต�่ำกว่า นอกจากนี้ ในระยะยาวภาครัฐยังจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
และกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่สามารถช่วยให้ภาครัฐทราบถึงตัวตนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการการเงินและการออม
เพื่อป้องกันปัญหาการก่อหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบได้
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