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“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถพึ่ งพาตนเอง ได้รับประโยชน์จากการพั ฒนาอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”
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เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI) ซึ่ง
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ประเทศไทยควรต้องเร่งให้ความส�ำคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่าความเหลื่อมล�้ำสูงมาก
ทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) (2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพแรงงาน ถึงแม้
มู ล ค่ า ผลิ ต ภาพแรงงาน จะเพิ่ ม ขึ้ น จากฉบั บ ก่ อ นหน้ า แต่ ยั ง ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม Bottom 40%
และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะที่ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ความส�ำคัญคือ
การกระจายรายได้ ที่ เ ป็ น ธรรม ที่ ส ะท้ อ นจากคะแนนความเหลื่ อ มล�้ ำ ของการกระจายรายได้
ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้าท�ำให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม
Bottom 40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ
การด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การส่งเสริมให้มีการสร้าง
องค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของตนเองให้กับประชากรกลุ่มรายได้น้อย
การส่งเสริมการสร้างคุณค่า ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมช่องทางแหล่งทุนในระบบ
ให้มีความครอบคลุม รวมถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาประเทศที่สามารถ
กระจายประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
(1) การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ มีแนวทางในการพัฒนาทีเ่ น้นการเพิม่ พูนองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ความรู้และวินัยทางการเงิน และการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง เพื่อยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน จนน�ำไปสู่การออม
เพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุนได้ต่อไป และ (2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีแนวทางการพัฒนาที่เน้นการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างการกระจาย
รายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาช่องทางตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิด
การจัดการกลไกการตลาดครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนากลไกการดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสูช่ มุ ชน การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น อาทิ ส่งเสริมให้มนี วัตกรรม
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะให้สามารถน�ำมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้ผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่การปรับโครงสร้าง
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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แผนแม่บทย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป
้ ระกอบการธุรกิจ
เป้าหมาย

ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่ มขึ้น

160101

ประชาชนในระดับฐานรากส่วนมากเป็นคนที่มีรายได้น้อย และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับดักความยากจน
และความเหลื่อมล�้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชากรรายได้น้อย
มีอาชีพ และมีรายได้ เพิ่มศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองเองได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิม การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม และการสร้างความรู้พื้นฐานในการจัดการ
หนี้สินและการเงินจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ซึ่งข้อมูลล่าสุดในปี 2560
พบว่า รายได้ของประชากร bottom 40 เพิ่มขึ้นจาก
3,353 บาท/คน/เดือน ในปี 2558 เป็น 3,408 บาท/คน/เดือน
ในปี 2560 เทียบเท่าการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 ต่ อ ปี
ท�ำให้มคี วามท้าทายในการเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนด
ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะร้ อ ยละ 48.6 ของประชากร
ในกลุ่ม bottom 40 เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
(Economically Inactive) ขณะที่อีกกว่าร้อยละ 34.8
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้างและช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ทักษะต�่ำ มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
ท�ำให้มคี วามท้าทายในการมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากสถานการณ์
ดังกล่าวท�ำให้มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้

รายไดมากที่สุด
100%
99%
90%

0.68 ลานคน

39.9 ลานคน

median 50%

52,322 บาทตอคนตอเดือน
18,724 บาทตอคนตอเดือน

รายไดเฉลี่ย GDP per capita
= 19,031 บาทตอคนตอเดือน

เปาหมายแผนฯ 12 รายไดเฉลี่ย
23,917 บาทตอคนตอเดือน
6,531 บาทตอคนตอเดือน
5,346 บาทตอคนตอเดือน

40%
16.3 ลานคน

เกือบจน
ยากจน

รายไดนอยที่สุด

5.4 ลานคน
5.3 ลานคน

3,173 บาทตอคนตอเดือน
2,686 บาทตอคนตอเดือน

ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การด�ำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ่
เป็ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมการจัดท�ำการท�ำแผนธุรกิจ เป็นต้น โดยเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงินของครัวเรือน ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการทั้ ง รายใหม่ แ ละรายเดิ ม และการสร้ า งความรู ้ พื้ น ฐานในการจั ด การหนี้ สิ น
และการเงินเป็นหลัก
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประชากรที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดในการมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเริ่มต้น ประกอบกับการขาดองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นในการบริหารจัดการรายได้และหนี้สิน
ทั้งของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังอาจมีความซ�้ำซ้อนและกระจุกตัวของหน่วยงานที่ด�ำเนินการจัดอบรม
พั ฒ นาทั ก ษะให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการในบางพื้ น ที่ เนื้ อ หาหลั ก สู ต รการอบรมในภาพรวมอาจยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการหรือบริบทการพัฒนาเฉพาะของพื้นที่ รวมถึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือให้
ผู้ค้ารายย่อย/ค้าปลีกให้ไม่เสียเปรียบผู้ค้ารายใหญ่ และก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท�ำงานให้
มากขึ้น ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ทั้งนี้ ในระยะแรกควรมุ่งเน้นโครงการด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการ
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ควรเร่งด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการบริหาร
จัดการรายได้และหนี้ และการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญ
แห่งความส�ำเร็จที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งด�ำเนินการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้า
และบริการ ศักยภาพ และทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาได้รับการยอมรับ
และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการทบทวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีความรัดกุม โดยเฉพาะกฎหมาย/
กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น
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แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานราก
160201

เป้าหมาย

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากเป็นกลุ่มประชากรในสังคมที่ส�ำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ
รูปแบบระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ในสู่ชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนซึ่งรวมถึงผู้มีรายได้น้อยสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเอง และมีรายได้
เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยเฉพาะ
แหล่งเงินทุนและที่ดิน จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากอัตรา
การเติ บ โตของมู ล ค่าทางเศรษฐกิจ ฐานรากของมูล ค่ า
สิ น ค้ า OTOP ในปี 2561 พบว่ า ยั ง มี มู ล ค่ า เติ บ โต
น้อยกว่าที่เป้าหมายก�ำหนดในปี 2565 (ร้อยละ 30 ต่อปี)
โดยในปี 2561 การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า OTOP มี มู ล ค่ า
202,146 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ
24.4 อย่ า งไรก็ ต าม คาดว่ า จะสามารถบรรลุ ผ ลลั พ ธ์
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้

อัตราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP
250,000

25.00
24.39

200,000

24.50
24.00

150,000

23.50

100,000

23.00
22.52

22.50

50,000

22.00
21.50

2560
มูลค่าสินค ้า OTOP

2561
อัตราการเติบ โต (ร ้อยละ) (แกนขวา)

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การด�ำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาเน้นการด�ำเนินการ
ที่ยกระดับศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน รวมทั้งการน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า การสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในภาคเกษตร รวมทั้งการพัฒนากลไกการใช้ที่ดิน
สาธารณะ เช่น การช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ การช่วยเหลือด้านที่ดินท�ำกิน การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สินค้าที่ผลิตจากเศรษฐกิจระดับฐานรากยังมีความท้าทายในส่วนของ
การสร้างความหลากหลาย คุณค่า และอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการค้าที่ต้องได้รับ
การพัฒนาให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเฉพาะการขยายผลไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีนิยมช่องทาง
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานรากในระยะต่อไป จ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริม
การอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อปรับแนวคิด
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า คุณค่า และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น ปรับผลิตภัณฑ์
ให้ทันสมัย เน้นการแปรรูปสินค้าให้มากกว่าการจ�ำหน่ายสินค้าขั้นปฐม โดยสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พื้นที่ให้เกิดความแตกต่าง รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในอนาคต อาทิ ช่องทางการขายออนไลน์
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แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพั ฒนาเศรษฐกิจฐานราก
160202
เป้าหมาย

ทฯ ประเด็160202
น 16 เศรษฐกิจกลุ
ฐานราก
ม
่ ประชากรรายได้ตำ่� สุดร้อยละ

สีแดง

40
ทย่อย การสร้างสภาพแวดล้
่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
้ น
มีอคมและกลไกที
วามสามารถในการบริ
หารจัดการหนีส
ิ
ระดับแผนแม่บทย่อย กลุ่มได้
ประชากรรายได้
อยละ
40 มีค่วามสามารถในการบริ
หารจัดการหนี้สินได้มี
้
มป
ี ระสิตท่าสุธิดร้ภ
าพเพิ
มขึน

ภาพเพิ่มขึ้น ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ
ผชิญกับดัประชากรร้
กความยากจนและความเหลื
้า หากไม่40)
ได้รของประเทศไทยเป็
ับการช่วยเหลือการพั
นาที่จริง่มจัีคงวามเสี
ซึ่งการที
ระชากร
อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำ่อสุดมล้(Bottom
นกลุ่มฒ
ประชากรที
่ยงที่จ่ปะเผชิ
ญกับดัก
ล่าวสามารถบริ
หารจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบได้
ีขึ้น จะส่
งผลให้
่มดั่ปงระชากรกลุ
กล่าวสามารถบริ
หาร
ความยากจนและความเหลื
่อมล�้ำหากไม่ได้รับการช่ดวยเหลื
อการพั
ฒนาทีป่จระชากรกลุ
ริงจัง ซึ่งการที
่มดังกล่าวสามารถ
บริหารจั
ในและนอกระบบได้
ึ้น จะส่
งผลให้
ประชากรกลุ
ดการรายได้
ยได้และรายจ่
ายได้ดการหนี
อย่างมี้ทปั้งระสิ
ทธิภาพมากขึ้นดีขและน้
าไปสู
่การมี
รายได้เพิ่มดัขึง้นกล่ได้าวสามารถบริ
ซึ่งการมีปัจหจัารจั
ยการผลิ
ตที่
และรายจ่่มาดัยได้
างมีประสิทธิภาถึาพมากขึ
และน�ำไปสู
ารมีรงายได้
เพิ่มขึฐ้นและแหล่
ได้ ซึ่งการมี
ตที่เหมาะสม
และประชาชนกลุ
งกล่อย่าวสามารถเข้
งได้ ซึ่ง้นครอบคลุ
มถึง่กแหล่
ทุนของรั
งทุปนัจทีจั่ยจการผลิ
ัดตั้งโดยองค์
กร
และประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน
ะปัจจัยการผลิ
ตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน และแหล่งเงินทุนของสถานบันการเงินภายใต้การก้ากับของรัฐ ความรู้
และปัจจัยการผลิตทีเ่ ป็นทางการ เช่น ทีด่ นิ และแหล่งเงินทุนของสถานบันการเงินภายใต้การก�ำกับของรัฐ ความรูพ้ น้ื ฐาน
านบริหารจั
การหนี
นและการเงิ
น ที่เข้นาถึทีง่เข้ได้าถึงและ
กลไกการสร้าางอาชี
จะเป็นปันจปัจัจยส�จัำยคัส้ญาในการบรรลุ
คัญในการบรรลุ
ด้าดนบริ
หารจั้สดิการหนี
้สินและการเงิ
ได้ และกลไกการสร้
งอาชีพพจะเป็
เป้าหมาย
ได้อย่างเป็ได้นรูอปย่ธรรม
างเป็นรูปธรรม

รณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อ
สถานการณ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย โดยพิ จ ารณาจาก
บว่ า ในปีสั2560
(ข้อมูล ล่าสุด ) ภาพรวมสัดส่ว นภาระหนี้ต่ อ
ดส่วนภาระหนีต้ อ่ รายได้ พบว่า ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุด)
งคนไทยอยูภาพรวมสั
่ที่ร้อยละ
ขณะที
่สัดส่วนภาระหนี
ดส่ว`61.45
นภาระหนีและ
ต้ อ่ รายได้
ของคนไทยอยู
ท่ ี่ร้อยละ้ต่อ
งกลุ่มประชากรร้
ยละ 40
ายได้ต่้าสุ้ ตด่ อหรื
อกลุ่มข ผูองกลุ
้มีรายได้
61.45 อขณะที
่ สั ดทีส่่มวีรนภาระหนี
รายได้
่ม
ยละ 40
่มีรายได้
หรือกลุ
่มผู้มีรายได้ อ
บร้อยละ ประชากรร้
85.15 อและสั
ดส่วทีนหนี
้สินตต่�่ำสุอดรายได้
ของคนจนคื
อยละ
ดส่วนหนี
ต่อรายได้
4.48 ข้อมูลน้ข้อายเท่
งต้านกัสูบงร้กว่
าเป้า85.15
หมายทีและสั
่ก้าหนดไว้
ที่ร้ส้อินยละ
55 ซึ่ง
ของคนจนคื อ ร้ อ ยละ 84.48 ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สู ง กว่ า
ากลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อจ้ากัดด้านความสามารถใน
เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ที่ ร ้ อ ยละ 55 ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า
รจัดการหนีกลุ้ท่มี่มประชากรรายได้
ีประสิทธิภาพทีน้อ่ดยยั
ี มีงแมีนวโน้
่ยงต่อการบรรลุ
ข้อจ�ำกัมดทีด้่เาสีนความสามารถ
ที่ก้าหนดไว้ในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้ม

สี่ยงต่อหน่
การบรรลุ
เป้าหมายที
่ก�ำหนดไว้
นงานที่ ผที่ า่เนมา
วยงานรั
ฐได้ด าเนิ
นการเพื่อขั บเคลื่ อน
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85.15%
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คนจน

bottom 40

ภาพรวม

ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในช่วงปี การด�
2561ำเนิ–นงานที
2562่ผ่าโดยส่
เป็นฐได้การด้
นงานที
นมา วหน่นใหญ่
วยงานรั
ด�ำเนิานเนิการเพื
่อขับ่ เคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
กับการท้าให้
่มที่ม่เีรกีายน้
วามสามารถในการบริ
ดการหนี
ี่มีประสิทธิภาพที่ดีขหึ้นารจั
เป็นดการหนี
การ ้
เป็ปนระชากรกลุ
การด� ำ เนิ น งานที
่ยวข้ออยมี
งกับคการท�
ำให้ประชากรกลุ ่ มหทีารจั
่ มี ร ายน้
อ ยมี ค้ทวามสามารถในการบริ
นใน 2 ส่วนหลั
ของครั
วเรือ2นส่โดยเฉพาะในครั
วเรืไอขปั
นทีญ่มหาหนี
ีหนี้นอกระบบ
าง
ที่มีปกระสิคือทธิการแก้
ภาพที่ดไีขขปั
ึ้น ญเป็หาหนี
นการด�้สินำเนิ
นงานใน
วนหลัก คือ การแก้
้สินของครัวและการสร้
เรือน โดยเฉพาะ
ในครัวเรืาอถึนที
่มีหนีง้นทุอกระบบ
และการสร้
างกลไกให้
ครัวเรือนสามารถเข้
งทุนในระบบได้
รัวเรือนสามารถเข้
งแหล่
นในระบบได้
โดยการเพิ
่มช่องทางการเข้
าถึงแหล่งาเงิถึนงแหล่
ทุนในระบบ
เช่น สินโดยการเพิ
เชื่อราย ่ม
ง แหล่ ง เงิ น ทุ้โนดยตั
ในระบบ
เช่ น สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ้รใช้ะหว่
จ ่ า ยฉุ
น ้แการไกล่
เ กลี้น่ ยอกระบบ
ประนอมหนี้
ช้จ่ายฉุกเฉิช่นอ งทางการเข้
การไกล่เกลีา่ยถึประนอมหนี
้งคนกลางเจราจาประนอมหนี
างลูกกเฉิหนี
ละเจ้าหนี
โดยตั้งคนกลางเจราจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้
ภาพการหารายได้
ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนา
นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารหนี้ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
แห่งความส้าเร็จด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน
334

เศรษฐกิจฐานราก

16
160202

ในชุ ม ชนมี วิ นั ย ทางการเงิ น สามารถบริ ห ารหนี้ ข องตนเองได้ เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ
ด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอาจมีข้อจ�ำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ประกอบกับการกระจายของแหล่งเงินกู้
ในระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการปัญหาหนี้สินต้องใช้
เวลานาน และต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ดี
ในด้านการส่งเสริมกลไกการสร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น การด�ำเนินการจะสอดคล้องกับ
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้แผนแม่บท
เศรษฐกิจฐานราก
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มาตรการในการกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อาทิ ส่งเสริมโครงการ
pico-finance เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู ้ ใ นระบบที่ มี ด อกเบี้ ย ต�่ ำ การให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งทั ก ษะ
ในการจัดการการเงินครัวเรือน อาทิ การส่งเสริมการท�ำบัญชีครัวเรือน การจัดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแหล่ง
เงินให้กู้ยืมในระบบส�ำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ การด�ำเนินการมาตรการที่เน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย
อาทิ การพัฒนาทักษะด้านการเงิน ทักษะองค์ความรู้การประกอบอาชีพและการตลาด รวมทั้งควรขยายผลโครงการ
บริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ชุมชนมีการจัดการด้านการเงิน และแหล่งทุน
ในชุมชนของตนเองอีกด้วย
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