
     เศรษฐกจิฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 16

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่ บทฯ  ประ เด็น  (16)  เ ศรษฐกิ จฐานราก  มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อป รับ โคร งสร้ า ง เศรษฐกิ จฐ านราก 2 

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 3 

มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง  7 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI)  ซึ่ง9 

ใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของ10 

ประชากรในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการ11 

พัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง น้าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในที่สุด 12 

จัดท้าโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจากรายงาน13 

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประจ้าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่14 

อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ (ประเทศก้าลังพัฒนา) และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค15 

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนการพัฒนาอย่าง16 

ทั่วถึง เท่ากับ 4.24 (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) ปรับลงมาจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฯ 17 

ฉบับก่อนหน้า (4.42) ท้าให้มีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) 18 

อย่างไรก็ดี ค่าคะแนนของประเทศไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย19 

ของประเทศก้าลังพัฒนา (3.76)  ซึ่ งอยู่ ใน เกณฑ์ดี 20 

สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการพัฒนาที่กระจายความมั่ง21 

คั่งของประเทศไทยอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัว22 

วัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้รหัสสีในการจ้าแนกกลุ่ม23 

เป็น 5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรต้องเร่งให้24 

ความส้าคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่า25 

ความเหลื่อมล้้าสูงมากทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) 26 

(2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพ27 

แรงงาน ที่ถึงแม้มูลค่าผลิตภาพแรงงาน จะเพิ่มขึ้นจาก28 

ฉบับก่อนหน้า แต่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่ม Bottom 40% และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะที่ประเด็น29 

ที่จ้าเป็นต้องเร่งให้ความส้าคัญคือ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ที่สะท้อนจากคะแนนความเหลื่อมล้้า ของการกระจาย30 

รายได้ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้า ท้าให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม Bottom 31 

40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ  32 

สีส้ม 2 3 4 

160001 
สีเหลือง 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกและเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงพำตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน มีคุณธรรม มีกำรไหลเวียน
ของระบบเศรษฐกิจระหว่ำงกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่  
เกิดกำรสร้ำงอำชีพและกำรกระจำยรำยได้ สำมำรถลดปัญหำควำมเหล่ือมล�้ำและควำมไม่เสมอภำคในระดับชุมชน  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

(จำกคะแนนเต็ม 7 คะแนน)  
ปรับลงมำจำกข ้อมูล ท่ีปรำกฏ 
ในรำยงำนฯ ฉบับก่อนหน้ำ (4.42) 
ท�ำให้มีควำมท้ำทำยในกำรบรรลุ
เป ้ำหมำยในป ี  2565 (4 .30) 
อย ่ ำ ง ไ ร ก็ ดี  ค ่ ำ ค ะแนนขอ ง
ประเทศไทยยังสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ประเทศก�ำลังพัฒนำ (3.76) ซึ่งอยู่
ในเกณฑ ์ดี  สะท ้อนให ้ เ ห็นว ่ำ 
ภำพรวมกำรพัฒนำที่กระจำย
ควำมมั่ ง คั่ ง ของประ เทศ ไทย 
อยู่ในระดับดี แต่เม่ือพิจำรณำจำก
ตัววัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้
ร หัสสี ในกำรจ� ำแนกกลุ ่ม เป ็น 
5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่ำ

160001
เมือ่พจิำรณำจำกดชันกีำรพฒันำอย่ำงทัว่ถงึ (Inclusive Development Index: IDI)  ซึง่ใช้วดั
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ที่ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตของประชำกร
ในมิติต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรอ้ำงอิงเพียงรำยได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจแบบกระจำยควำมมั่งค่ัง น�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในที่สุด จัดท�ำโดย
สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจำกรำยงำนดัชนี 
กำรพัฒนำอย่ำงท่ัวถงึ ประจ�ำปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมีกำรพฒันำอย่ำงทัว่ถึงอยูอ่นัดับที่ 
17 จำก 74 ประเทศ (ประเทศก�ำลงัพัฒนำ) และอยูอ่นัดบัที ่2 ของภมูภิำคตะวนัออกเฉยีงใต้ 
เป็นรองประเทศมำเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง เท่ำกับ 4.24 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

Thailand       4.24        1.9317

ที่มำ: World Economic Forum

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index)

Rank

Bottom
20%

Top
20%

1. กำรเติบโตและกำรพัฒนำ

   (Growth and Development)

2. ด้ำนควำมทั่วถึง (Inclusion)

3. ด้ำนควำมเสมอภำคของคนแต่ละรุ่น

   (Intergeneration Equity)

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลรวมหลัก

รำยได้ประชำกรต่อหัว (ดอลลำร์สหรัฐ)

ผลิตภำพแรงงำน (ดอลลำร์สหรัฐ)

อำยุคำดเฉลี่ยที่มีวำมสุขภำพดี (ปี)

กำรจ้ำงงำน (ร้อยละ)

กำรกระจำยรำยได้

อัตรำควำมยำกจน (ร้อยละ)

กำรกระจำยควำมมั่งคั่ง

ค่ำกลำงของรำยได้ครัวเรือน (ดอลลำร์สหรัฐ)

กำรออมสุทธิ (ร้อยละ)

ดัชนีกำรเกิดคำร์บอน (กิโลกรัม ต่อดอลลำร์สหรัฐ ของ GDP)

หนี้สำธำรณะ (ร้อยละ)

อัตรำกำรพึ่งพิง

   ปี 2561

5,901.00

27,101.00

66.80

70.80

0.44

1.10

0.85

11.20

15.10

163.10

42.20

40.10

   ปี 2560

5,755.00

23,853.00

66.80

71.50

0.37

0.90

0.86

11.20

12.90

163.10

43.10

39.20

ที่มำ: World Economic Forum
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160101 160201 160202

ประเทศไทยควรต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับ (1) กำรกระจำยควำมมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่ำควำมเหลื่อมล�้ำสูงมำก
ทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) (2) กำรเกิดคำร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภำพแรงงำน ถึงแม้
มูลค ่ำผลิตภำพแรงงำน จะเพ่ิมขึ้นจำกฉบับก่อนหน้ำ แต่ยังถูกจัดอยู ่ ในกลุ ่ม Bottom 40%  
และ (4) หนี้สำธำรณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะท่ีประเด็นท่ีจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญคือ  
กำรกระจำยรำยได ้ที่ เป ็นธรรม ที่สะท้อนจำกคะแนนควำมเหล่ือมล�้ำของกำรกระจำยรำยได ้ 
ของประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นจำกรำยงำนฯ ฉบับปีก่อนหน้ำท�ำให้เปลี่ยนจำกกลุ่ม Top 20% ลงมำสู่กลุ่ม 
Bottom 40% ซึ่งมีทิศทำงสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงำนของประเทศ

 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และหนี้สินของตนเองให้กับประชำกรกลุ่มรำยได้น้อย 
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำ ควำมหลำกหลำย และอัตลักษณ์ให้กับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำก
เศรษฐกิจฐำนรำก ยกระดับสินค้ำให้มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ กำรส่งเสริมช่องทำงแหล่งทุนในระบบ 
ให้มีควำมครอบคลุม รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ประชำกรกลุ่มเศรษฐกิจฐำนรำก
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนท่ีมีประสิทธิภำพได้ ท้ังนี้ เพื่อยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำประเทศท่ีสำมำรถ
กระจำยประโยชน์จำกกำรพัฒนำได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) กำรยกระดบัศกัยภำพกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกจิ มแีนวทำงในกำรพฒันำท่ีเน้นกำรเพ่ิมพนูองค์ควำมรู้
และทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ ควำมรู้และวินัยทำงกำรเงิน และกำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 
ของเกษตรกร แรงงำนทั่วไป และกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้น้อยและไม่มั่นคง เพื่อยกระดับสู่กำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินอย่ำงยั่งยืน จนน�ำไปสู่กำรออม 
เพื่อเป็นทุนและหลักประกันในกำรลงทุนได้ต่อไป และ (2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้นกำรรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้ำงกำรกระจำย
รำยได้ ทั้งวิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสำหกิจเพื่อสังคม พัฒนำช่องทำงตลำดและเครือข่ำย เพื่อให้เกิด
กำรจดักำรกลไกกำรตลำดครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำรดูดซับมลูค่ำทำงเศรษฐกจิและกำรกระจำย
รำยได้กลบัสูช่มุชน กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึแหล่งทนุและทรพัยำกรต่ำง ๆ  ทีจ่�ำเป็น อำท ิส่งเสรมิให้มนีวัตกรรม
ทำงกำรเงิน เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน และกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
สำธำรณะให้สำมำรถน�ำมำหมุนเวียนสร้ำงประโยชน์ให้ผู้มีรำยได้น้อย ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับโครงสร้ำง
และเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ย่ังยืน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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ประชำชนในระดับฐำนรำกส่วนมำกเป็นคนท่ีมีรำยได้น้อย และเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเผชิญกับดักควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล�้ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกจะเป็นกำรช่วยเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประชำกรรำยได้น้อย  
มีอำชีพ และมีรำยได้ เพิ่มศักยภำพให้สำมำรถพึ่งตนเองเองได้ ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้ประกอบกำรทั้งรำยใหม่และรำยเดิม กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เหมำะสม และกำรสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรจัดกำร 
หนี้สินและกำรเงินจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกรำยได้
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มี
รำยได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ซึ่งข้อมูลล่ำสุดในปี 2560  
พบว่ำ รำยได้ของประชำกร bottom 40 เพ่ิมขึ้นจำก 
3,353 บำท/คน/เดอืน ในปี 2558 เป็น 3,408 บำท/คน/เดอืน  
ในปี 2560 เทียบเท่ำกำรเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.8 ต่อปี  
ท�ำให้มคีวำมท้ำทำยในกำรเพิม่ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
ของเศรษฐกิจฐำนรำกให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด 
ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้  
ส ่วนหน่ึงเป ็นเพรำะร ้อยละ 48.6 ของประชำกร 
ในกลุ่ม bottom 40 เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจ 
(Economically Inactive) ขณะท่ีอีกกว่ำร้อยละ 34.8 
เป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้ำงและช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงำน
ทักษะต�่ำ มีระดับกำรศึกษำขั้นประถมศึกษำหรือต�่ำกว่ำ 
ท�ำให้มคีวำมท้ำทำยในกำรมรีำยได้เพิม่ขึน้ จำกสถำนกำรณ์ 
ดังกล่ำวท�ำให้มีแนวโน้มท่ีเสี่ยงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

เปาหมายแผนฯ 12 รายไดเฉลี่ย 

23,917 บาทตอคนตอเดือน

รายไดมากท่ีสุด

รายไดนอยท่ีสุด
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= 19,031 บาทตอคนตอเดือน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ ่
เป ็น โครงกำรที่ เ กี่ ยวข ้ องกับกำรพัฒนำศักยภำพของผู ้ ประกอบกำร เพื่ อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันและก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ได้ด้วยตนเอง อำทิ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชน เสริมสร้ำงควำมรู้เพ่ือพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรอบรมกำรจัดท�ำกำรท�ำแผนธุรกิจ เป็นต้น โดยเป็นกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้และทักษะที่ส�ำคัญ ขณะเดียวกัน 
ยังมีโครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินของครัวเรือน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัย 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท้ังรำยใหม่และรำยเดิม และกำรสร้ำงควำมรู ้พื้นฐำนในกำรจัดกำรหนี้สิน 
และกำรเงินเป็นหลัก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประชำกรที่มีรำยได้น้อยส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดในกำรมีส่วนร่วม 
ทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเริ่มต้น ประกอบกับกำรขำดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และหนี้สิน 
ทั้งของตนเองและครอบครัว นอกจำกนี้ ยังอำจมีควำมซ�้ำซ้อนและกระจุกตัวของหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรจัดอบรม
พัฒนำทักษะให้กับผู ้ประกอบกำรในบำงพื้นที่ เนื้อหำหลักสูตรกำรอบรมในภำพรวมอำจยังไม่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรหรือบริบทกำรพัฒนำเฉพำะของพื้นที่ รวมถึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือให้ 
ผู้ค้ำรำยย่อย/ค้ำปลีกให้ไม่เสียเปรียบผู้ค้ำรำยใหญ่ และก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมมำกขึ้น

160101
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกในระยะต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีมำตรกำรในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู ้ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจเข้ำมำมีบทบำทในกำรท�ำงำนให้ 
มำกขึ้น ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ท้ังนี้ ในระยะแรกควรมุ่งเน้นโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำร อำทิ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรสินค้ำหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงกำร
ฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ นอกจำกนี้ ควรเร่งด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้และหนี้ และกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญ
แห่งควำมส�ำเร็จท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั้งด�ำเนินกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้ำ 
และบริกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรผลิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สินค้ำที่ผลิตออกมำได้รับกำรยอมรับ 
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ได้อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมรัดกุม โดยเฉพำะกฎหมำย/
กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดโอกำสให้ผู้ค้ำรำยย่อยมีโอกำสในกำรแข่งขันในตลำดมำกยิ่งขึ้น

160101
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ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกเป็นกลุ่มประชำกรในสังคมที่ส�ำคัญที่สำมำรถช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในลักษณะ 
รูปแบบระบบเศรษฐกิจแนวรำบที่ส่งผลและสร้ำงควำมสัมพันธ์ทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมระหว่ำงผู้คนในชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวมีรำยได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ในสู่ชุมชน 
เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ประชำชนในชุมชนซึ่งรวมถึงผู้มีรำยได้น้อยสำมำรถก่อร่ำงสร้ำงตัวและพึ่งตนเอง และมีรำยได้ 
เพิ่มขึ้นด้วย ท้ังน้ี กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่ม ช่องทำงกำรตลำดที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และทรัพยำกรที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง โดยเฉพำะ 
แหล่งเงินทุนและที่ดิน จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม 
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกอัตรำ
กำรเติบโตของมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนรำกของมูลค่ำ
สินค้ำ OTOP ในปี 2561 พบว่ำ ยังมีมูลค่ำเติบโต 
น้อยกว่ำที่เป้ำหมำยก�ำหนดในปี 2565 (ร้อยละ 30 ต่อปี) 
โดยในปี 2561 กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ OTOP มีมูลค่ำ 
202,146 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตท่ีร้อยละ 
24.4 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุผลลัพธ ์
ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้

กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย โดยที่ผ่ำนมำเน้นกำรด�ำเนินกำร 
ที่ยกระดับศักยภำพกำรผลิตสินค้ำชุมชน รวมทั้งกำรน�ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิตเพ่ือเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำ กำรสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพำะในภำคเกษตร รวมทั้งกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ที่ดิน
สำธำรณะ เช่น กำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินและสินเชื่อ กำรช่วยเหลือด้ำนที่ดินท�ำกิน กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
กำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

ที่มำ: กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
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อตัราการเตบิโตของมลูค่าทางเศรษฐกจิฐานรากของมลูค่าสนิค้า OTOP
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรยกระดับเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในระยะต่อไป จ�ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริม 
กำรอบรมเพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพื่อปรับแนวคิด 
ให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรเพิ่มมูลค่ำ คุณค่ำ และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมำกขึ้น ปรับผลิตภัณฑ ์
ให้ทันสมัย เน้นกำรแปรรูปสินค้ำให้มำกกว่ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำขั้นปฐม โดยสร้ำงลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พื้นที่ให้เกิดควำมแตกต่ำง รวมถึงกำรส่งเสริมช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคในอนำคต อำทิ ช่องทำงกำรขำยออนไลน์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สินค้ำที่ผลิตจำกเศรษฐกิจระดับฐำนรำกยังมีควำมท้ำทำยในส่วนของ
กำรสร้ำงควำมหลำกหลำย คุณค่ำ และอัตลักษณ์ของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทำงกำรค้ำที่ต้องได้รับ 
กำรพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรขยำยผลไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีนิยมช่องทำง 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มผู้บริโภคต่ำงประเทศ
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160202 กลุม่ประชากรรายไดต้�า่สดุรอ้ยละ 40  
มีความสามารถในการบริหารจดัการหนีส้นิ
ไดมี้ประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม 
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชำกรที่มีควำมเสี่ยงที่จะเผชิญกับดัก
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำหำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือกำรพัฒนำที่จริงจัง ซึ่งกำรที่ประชำกรกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถ
บริหำรจัดกำรหนี้ท้ังในและนอกระบบได้ดีข้ึน จะส่งผลให้ประชำกรกลุ ่มดังกล่ำวสำมำรถบริหำรจัดกำรรำยได ้
และรำยจ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และน�ำไปสู่กำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงกำรมีปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม 
และประชำชนกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน 
และปัจจยักำรผลิตทีเ่ป็นทำงกำร เช่น ทีด่นิ และแหล่งเงินทนุของสถำนบนักำรเงนิภำยใต้กำรก�ำกบัของรฐั ควำมรูพ้ืน้ฐำน
ด้ำนบริหำรจัดกำรหนี้สินและกำรเงินที่เข้ำถึงได้ และกลไกกำรสร้ำงอำชีพ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
สดัส่วนภำระหนีต่้อรำยได้ พบว่ำ ในปี 2560 (ข้อมูลล่ำสดุ) 
ภำพรวมสดัส่วนภำระหนีต่้อรำยได้ของคนไทยอยูที่่ร้อยละ 
61.45 ขณะที่สัดส ่วนภำระหนี้ต ่อรำยได ้ของกลุ ่ม
ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต�่ำสุด หรือกลุ่มผู้มีรำยได้
น้อยเท่ำกับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรำยได้
ของคนจนคือร ้อยละ 84.48 ข ้อมูลข ้ำงต ้นสูงกว ่ำ 
เป ้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว ้ ท่ีร ้อยละ 55 ซึ่ งสะท ้อนว ่ำ 
กลุ่มประชำกรรำยได้น้อยยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ที่มีประสิทธิภำพที่ดี มีแนวโน้ม 
ที่เสี่ยงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำให้ประชำกรกลุ่มท่ีมีรำยน้อยมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ 
ที่มีประสิทธิภำพที่ดีข้ึน เป็นกำรด�ำเนินงำนใน 2 ส่วนหลัก คือ กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพำะ 
ในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และกำรสร้ำงกลไกให้ครัวเรือนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยกำรเพิ่ม 
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน กำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี ้
โดยตั้งคนกลำงเจรำจำประนอมหนี้ระหว่ำงลูกหนี้และเจ้ำหนี้นอกระบบ ฟื ้นฟูศักยภำพกำรหำรำยได้ให้ลูกหนี้ 
นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน (กรมพัฒนำชุมชน) ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชน
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แผนแม่บทฯ ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี3 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ4 
เสี่ยงที่จะเผชิญกับดักความยากจนและความเหลื่อมล้้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาที่จริงจัง ซึ่งการที่ประชากร5 
กลุ่มดังกล่าวสามารถบริหารจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบได้ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถบริหาร6 
จัดการรายได้และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และน้าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการมีปัจจัยการผลิตที่7 
เหมาะสมและประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กร8 
ชุมชน และปัจจัยการผลิตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน และแหล่งเงินทุนของสถานบันการเงินภายใต้การก้ากับของรัฐ ความรู้9 
พื้นฐานด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงินที่เข้าถึงได้  และ กลไกการสร้างอาชีพ จะเป็นปัจจัยส้าคัญในการบรรลุ10 
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อ12 
รายได้ พบว่า ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุด) ภาพรวมสัดส่วนภาระหนี้ต่อ13 
รายได้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ `61.45 และ ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ต่อ14 
รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้15 
น้อยเท่ากับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคนจนคือ16 
ร้อยละ 84.48 ข้อมูลข้างต้นสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 55 ซึ่ง17 
สะท้อนว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อจ้ากัดด้านความสามารถใน18 
การบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการบรรลุ19 
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 20 

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน21 
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานที่22 
เก่ียวข้องกับการท้าให้ประชากรกลุ่มที่มีรายน้อยมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นการ23 
ด้าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และการสร้าง24 
กลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อราย25 
ย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยตั้งคนกลางเจราจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ 26 
ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หนี้  และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนา27 
ชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารหนี้ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง28 
กับปัจจัยแห่งความส้าเร็จด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน  29 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอาจมีข้อจ้ากัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ30 
ด้าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานในรูปแบบที่31 
เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ประกอบกับ การกระจายของแหล่งเงินกู้ใน32 
ระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการปัญหาหนี้สินต้องใช้เวลานาน 33 
และต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในด้านการ34 
ส่งเสริมกลไกการสร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น การด้าเนินการจะสอดคล้องกับการด้าเนินงาน35 
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 36 

160202 
สีแดง 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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160202

ในชุมชนมีวินัยทำงกำรเงิน สำมำรถบริหำรหน้ีของตนเองได้ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต และกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินและกำรเงิน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอำจมีข้อจ�ำกัดในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 
กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐในกำรแก้ปัญหำหนี้ เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ
ที่เหมำะสมกับกำรเข้ำถึงของกลุ่มประชำกรดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร ประกอบกับกำรกระจำยของแหล่งเงินกู้
ในระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจำกนี้ กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชำชนในกำรจัดกำรปัญหำหนี้สินต้องใช ้
เวลำนำน และต้องมกีำรตดิตำมผลอย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือให้ผู้มรีำยได้น้อยมกีำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่ำงยัง่ยนื อย่ำงไรกด็ี 
ในด้ำนกำรส่งเสริมกลไกกำรสร้ำงอำชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นนั้น กำรด�ำเนินกำรจะสอดคล้องกับ
กำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อยกำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ ภำยใต้แผนแม่บท
เศรษฐกิจฐำนรำก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มำตรกำรในกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อำทิ ส่งเสริมโครงกำร  
pico-finance เพื่อให้ผู ้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงแหล่งเงินกู ้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต�่ำ กำรให้ควำมรู ้และสร้ำงทักษะ 
ในกำรจัดกำรกำรเงินครัวเรือน อำทิ กำรส่งเสริมกำรท�ำบัญชีครัวเรือน กำรจัดประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรแหล่ง
เงินให้กู้ยืมในระบบส�ำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ กำรด�ำเนินกำรมำตรกำรที่เน้นกำรยกระดับรำยได้ให้กับผู้มีรำยได้น้อย 
อำทิ กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรเงิน ทักษะองค์ควำมรู้กำรประกอบอำชีพและกำรตลำด รวมทั้งควรขยำยผลโครงกำร
บริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน (กรมพัฒนำชุมชน) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ช่วยให้ชุมชนมีกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน และแหล่งทุน
ในชุมชนของตนเองอีกด้วย


