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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐ า น ร า ก วั ด จ า ก ดั ช นี ก า ร พัฒน า อ ย ่ า ง ทั่ ว ถึ ง	 
(Inclusive	Development	 Index:	 IDI)	 	 ซึ่งใช้วัด
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง	 ๆ	 ท่ีให  ้
ความส� าคัญกับ คุณภาพชี วิ ตของประชากร ใน 
มิติต ่าง	 ๆ	 มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต ่อหัว	
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง	 
ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยตั้งแต่
ป ี  2561 จนถึ งป ั จจุ บัน ยั ง ไม ่มี การรายงาน 
ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive  
Development Index: IDI)  เ พ่ิมเติม	 โดย	 
ณ	ปี	 2561	ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่
อันดับที่	 17	 จาก	 74	ประเทศ	 และอยู ่อันดับที่	 2	 
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้	 มีคะแนนการพัฒนา

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึน
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

160001

 ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  4.30 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

   2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 2 

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 3 

มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

 9 

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 10 

 11 

ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  4.30 คะแนน 12 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวัด13 

จากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development 14 

Index: IDI)  ซึ่งใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 15 

ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรในมิติต่าง ๆ 16 

มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ ต่อหัว เป็นการพัฒนา17 

เศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง ซึ่งตอบโจทย์การ18 

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า โดยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน19 

ยังไม่มีการรายงานค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 20 

(Inclusive Development Index: IDI) เพิ่มเติม โดย ณ 21 

ปี 2561 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่อันดับที่ 17 22 

จาก 74 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาคตะวันออก23 

เฉียงใต้ มีคะแนนการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่ากับ 4.24 นับว่า24 

ยังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) ที่ได้ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากดัชนี IDI  สามารถ25 

เทียบเคียงได้จากมิติการเติบโตและการพัฒนา โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า26 

ลดลงร้อยละ 0.3 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสที่ 2/2564 (รายงานภาวะสังคม, สศช.) และพิจารณาจากอายุ27 

คาดเฉลี่ยของคนไทยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็น 17.4 ปี (2553) 17.9 ปี (2558) และ 18.0 ปี (2562) (หากแต่28 

การวัดในมิติการเติบโตและพัฒนา แท้จริงแล้ววัดจากอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี) และเมื่อพิจารณาในมิติความทั่วถึง โดย29 

พิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของประชากรจ้าแนกตามกลุ่มระดับรายได้ (Quintile by income) ณ ปี 2562 โดย30 

2 3 4 

160001 
ปี 2562 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2562 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2563 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2564 สีเหลือง 

ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 

160001 

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

							(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	(สศช.))

อย่างทั่วถึง	เท่ากับ	4.24	นับว่ายังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี	2565	(4.30)	ที่ได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้	 
เมื่อพิจารณาจากดัชนี	 IDI	สามารถเทียบเคียงได้จากมิติการเติบโตและการพัฒนา	 โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศไตรมาสที่	 3/2564	พบว่าลดลงร้อยละ	 0.3	 จากท่ีเคยขยายตัวร้อยละ	 7.6	 ในไตรมาส 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก	 เป็นแผนการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานรากและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	สามารถพึ่งพาตนเอง	ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 
มีคุณธรรม	 มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ	 และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิด 
การพัฒนาด้านอื่น	ๆ	 ในพื้นที่	 เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้	 สามารถลดปัญหาความเหล่ือมล�้า 
และความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน	 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	คือ	รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย 
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

16เศรษฐกิจฐานราก

489



 

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,

							(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	สศช.)

ที่	 2/2564	 (รายงานภาวะสังคม,	 สศช.)	 และเมื่อพิจารณาจากอายุคาดเฉล่ียที่มีสุขภาพดีของคนไทยต้ังแต ่
ปี	2543	 -	2562	พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น	 โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีคิดเป็น	63.4	ปี	 (ในปี	 2543) 
66.8	ปี	(ในปี	2559)	และ	68.3	ปี	(ในปี	2562)	(องค์กรอนามัยโลก	:	WHO)	และเมื่อพิจารณาในมิติความทั่วถึง 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของประชากรจ�าแนกตามกลุ่มระดับรายได้	(Quintile	by	income)	ณ	ปี	2562	 
โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้กลุ ่มประชากรที่รวยที่สุด	 20%	 เทียบกับ	 กลุ ่มประชากรที่จนที่สุด	 20%	 
คิดเป็น	 8.92	 เท่า	 ซึ่งลดลง	 1.24	หรือคิดเป็นร้อยละ	 12.21	ของปี	 2560	แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล�้า 
ทางด ้านรายได ้มีแนวโน ้มลดลง	 (รายงานภาวะสังคม,	 สศช.)	 และเมื่อพิจารณาจากสัดส ่วนคนจน 
โดยวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	พบว่า	 สัดส่วนคนจนโดยเฉพาะนอกเขตเทศบาลแม้จะลดลง 
อย่างมากจากเมื่อ	 10	ปีที่แล้ว	 แต่ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบ	5	ปีก่อนหน้า	 โดยคิดเป็นสัดส่วน	10.65	 (2559)	 
9.82	 (2560)	 12.29	 (2561)	 8.07	 (2562)	 และ	 8.55	 (2563)	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ 
ความไม่เสมอภาค	 (Gini	 Coefficient)	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก	 0.453	 (2560)	 
เป็น	 0.430	 (2562)	 โดยนอกเขตเทศบาล	พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก	 0.426	 (2560)	 
เป็น	0.413	 (2562)	และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้น้อย	 (Bottom	40)	
พบว่า	 ในปี	 2562	 มีสัดส่วนการถือครองรายได้เพิ่มข้ึนจาก	 14.18%	 (2560)	 เป็น	 15.12%	 (2562)	 
แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของไทยลดลง	

	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาในมิติความเสมอ
ภ า ค ข อ ง ค น ใ น แ ต ่ ล ะ รุ ่ น แ ล ะ ค ว า ม ยั่ ง ยื น  
โดยพิจารณาจากอัตราส่วนการเป็นภาระพึ่งพิงของ
ประชากร	พบว่า	อัตราพึ่งพิงวัยแรงงานของผู้สูงอายุ
ลดลงจากวัยแรงงาน	 3.75	 คน	ต่อผู้สูงอายุ	 1	 คน	 
ในปี	2562	เป็นวัยแรงงาน	3.6	คนต่อผู้สูงอายุ	1	คน	
และคาดว่าจะลงเหลือวัยแรงงาน	1.8	คน	ต่อผู้สูงอายุ	
1	 คนในปี	 2583	 ซ่ึงอัตราการพ่ึงพิงท่ีสูงข้ึนน้ีอาจ 
ส ่งผลต ่อค ่าใช ้จ ่ายและการออมของวัยแรงงาน 
ในอนาคตได ้ 	 ทั้ งนี้ 	 การพิจารณาตัวชี้ วัดต ่าง	 ๆ	 
ทั้งในมิติการเติบโตและการพัฒนา	 มิติความทั่วถึง	

และมิติความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ ่นและความยั่งยืนที่กล่าวมายังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนา 
ตามเป้าหมายของดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง	 เนื่องจากยังขาดตัวชี้วัดท่ีจ�าเป็น	 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัด	
IDI	 อยู ่หลายตัวช้ีวัด	 อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยังคงมีความท้าทายในประเด็นการพัฒนา 
ด้านศักยภาพ	 เนื่องจากประชากรกลุ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ	 มีระดับการศึกษาและทักษะต�่า	 รวมถึงการด�าเนินงานด้านนโยบายซึ่งออกจากส่วนกลาง	 
ท�าให้ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้	 และการขาดการบูรณาการด้านข้อมูล	 
โดยเฉพาะข้อมูลระดับพื้นท่ีซึ่งมีความส�าคัญในการน�ามาวิเคราะห์ข ้อมูลความต้องการ/ความขาดแคลน	 
เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุด

   3 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้กลุ่มประชากรที่รวยที่สุด 20% เทียบกับ กลุ่มประชากรที่จนที่สุด 20% คิดเป็น 8.92 เท่า ซึ่ง1 

ลดลง 1.24 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.21 ของปี 2560 แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้มีแนวโน้มลดลง 2 

(รายงานภาวะสังคม, สศช.) และเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนคนจนโดยวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่า สัดส่วน3 

คนจนโดยเฉพาะนอกเขตเทศบาลแม้จะลดลงอย่างมากจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบ 5 ปีก่อนหน้า โดย4 

คิดเป็นสัดส่วน 10.65 (2559) 9.82 (2560) 12.29 (2561) 8.07 (2562) และ 8.55 (2563) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า5 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก 0.453 (2560) เป็น 6 

0.430 (2562) โดยนอกเขตเทศบาล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก 0.426 (2560) เป็น 0.413 (2562) 7 

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้น้อย (Bottom 40) พบว่า ในปี 2562 มีสัดส่วนการ8 

ถือครองรายได้เพิ่มข้ึนจาก 14.18% (2560) เป็น 15.12% (2562) แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ของไทย9 

ลดลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในมิติความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืน โดยพิจารณาจากอัตราส่วน 10 

การเป็นภาระพึ่งพิงของประชากร พบว่า อัตราพึ่งพิงวัยแรงงานของผู้สูงอายุลดลงจากวัยแรงงาน 3.75 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 11 

คน ในปี 2562 เป็นวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 12 

คน และคาดว่าจะลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อ13 

ผู้สูงอายุ 1 คนในปี 2583 ซึ่งอัตราการพึ่งพิงที่สูงขึ้นนี้14 

อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและการออมของวัยแรงงานใน15 

อนาคตได้ ทั้งนี้ การพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งในมิติ16 

การเติบโตและการพัฒนา มิติความทั่วถึง และมิติ17 

ความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืนที่18 

กล่าวมายังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนาตาม19 

เป้าหมายของดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เนื่องจากยัง20 

ขาดตัวชี้วัดที่จ้าเป็น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัด 21 

IDI อยู่หลายตัวชี้วัด อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยังคงมีความท้าทายในประเด็นการพัฒนาด้านศักยภาพ 22 

เนื่องจากประชากรกลุ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับ23 

การศึกษาและทักษะต่้า รวมถึงการด้าเนินงานด้านนโยบายซึ่งออกจากส่วนกลาง ท้าให้ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาที่24 

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ และการขาดการบูรณาการด้านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลระดับพื้นที่ซึ่งมีความส้าคัญในการ25 

น้ามาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความขาดแคลน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุด 26 

การด้าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมุ่งให้27 

ความส้าคัญกับการพัฒนาตัวบุคคลในด้านทักษะที่มีความจ้าเป็นในการประกอบอาชีพ หารายได้ และต่อยอด รวมทั้ง28 

ทักษะการออมและการบริหารจัดการหนี้สิ้น โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการการพัฒนาศักยภาพที่มีความ29 

เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท้างานให้มาก30 

ขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไป ในอนาคตได้ การ31 

สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังทางด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ32 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นห่างไกล รวมทั้งการ33 

 10.65  
 9.82  

 12.29  

 8.07  

 8.55  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  

ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 
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	 การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายข้างต้นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ควรมุ ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตัวบุคคลในด้านทักษะที่มีความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	หารายได	้ 
และต่อยอด	รวมทั้งทักษะการออมและการบริหารจัดการหนี้สิ้น	 โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการ 
การพัฒนาศักยภาพท่ีมีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย	และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
เข้ามามีบทบาทในการท�างานให้มากขึ้น	 ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีความรู ้และทักษะเพื่อใช้ในการปรับตัว 
ต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้	การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค	
การคมนาคมขนส่ง	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	 เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ	และยกระดับศักยภาพ
ของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถ่ินห่างไกล	 รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	 
โดยเฉพาะกลุ่มผู ้มีรายได้น้อย	 ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถน�าไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับรายได้ให้ 
สูงขึ้นได้	 ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ	 
รวมทั้งกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึงย่ิงข้ึน	นอกจากนี้ควรเร่งให้มีการบูรณาการ	โดยเฉพาะการบูรณาการ
ด้านข้อมูลที่สามารถเข้าถึงสภาพปัญหาของประชาชนในเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง	ทั้งน้ี	 เพื่อให้การแก้ไข 
ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือเป็นไปยังตรงจุด	สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง	ถูกกลุ่มเป้าหมาย	เพ่ือการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป	

 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

	 โดยในปี	 2562	 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ	40	ที่มีรายได้ต�่าสุด	 โตขึ้นจากปี	 2561	 ร้อยละ	9.2	 
(มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.6	ต่อปี)	ทั้งนี้ แนวโน้มในปี 2563 จากตัวชี้วัดเทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ของกลุ ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายจ่ายต�่าสุด (Bottom 40) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการขยายตัว 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.41 ชะลอลงจากร้อยละ 6.41 ในปี 2562	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

160101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

160001

160101 160201 160202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

16เศรษฐกิจฐานราก
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 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน 

	 โดยในปี	 2564	อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า	OTOP	 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ	81.68	 (เทียบปีฐาน	2560)	ซึ่งมีสถานะ 
การบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมายในปี	2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564160201

 กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ร้อยละ 55 
 
	 โดยในปี	 2562	 สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ของกลุ ่มประชากรร้อยละ	 40	 ที่มีรายได้ต�่าสุด	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 64.12	 
ลดลงจากปี	 2560	 ท่ีอยู ่ร ้อยละ	 85.15	 โดยในปี 2563 วัดจากตัวชี้วัดเทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพ่ือการช�าระหนี้ 
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	 โดยรายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้เฉลี่ย 
ของประชากรกลุ ่ม	 Bottom	40	อยู ่ท่ี	 523	บาทต่อคนต่อเดือน	 ลดลงเล็กน้อยจาก	 560	บาทต่อคนต่อเดือน	 ในปี	 2562	 
ในขณะที่รายได ้ของประชากร	 Bottom	 40	 คาดว ่าจะมีแนวโน ้มลดลงจากปีก ่อน	 ตามสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564160202
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การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจมุ ่งเน้นไปที่กลุ ่มเกษตรกร	แรงงานทั่วไป	 รวมถึง 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 ให้มีอาชีพ	มีรายได้	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	 โดยการสร้าง 
องค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ	การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสม	
ทั้งในด้านเงินทุน	ที่ดิน	ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม	สร้างโอกาส 
การเข้าถึงองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การบริหารจัดการธุรกิจ	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 
การตลาด	 การบริหารจัดการชุมชน	 การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ	 การพัฒนา 
ช่องทางการตลาด	ทั้งตลาดในชุมชน	 ต่างประเทศ	 และออนไลน์	 การรับรู ้ทางธุรกิจ	 การประชาสัมพันธ	์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่าย	 ฐานข้อมูล	 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข ้องเพื่อสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ 
เศรษฐกิจฐานราก	ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลให้การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้	 ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ขาดองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการ	 การกระจุกตัวของการด�าเนินงานในบางพื้นที่	 และความช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นที่

จ.3

160101
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160101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยจากตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทฯ	รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ	40
ที่ มี รายได ้ต�่ าสุด 	 (Bottom	 40) 	 ในป ี 	 2562	 
มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากร้อยละ	 0.8	 ในปี	 2560	
มาอยู ่ที่ร ้อยละ	 4.6	 ในปี	 2562	 แต่ยังคงไม่บรรลุ 
ตามค ่ า เป ้ าหมายที่ ตั้ ง ไว ้ ในป ี 	 2565	 ( เพิ่ มขึ้ น 
ไม่ต�่ากว่าร ้อยละ	 15	 ต่อปี)	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
โครงสร้างประชากรในกลุ่ม	Bottom	40	 ท่ีมากกว่า
ค รึ่ ง ห นึ่ ง เ ป ็ น ผู ้ ไ ม ่ มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ	 
(Economically	 Inactive)	 ขณะท่ีอีก	 1	 ใน	 3	 
เป ็นผู ้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม ่มี ลูกจ ้างและ 

รายได้ของกลุ่มประชากร Bottom 40

ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได ้รับค ่าจ ้าง	 ท�าให ้
เผชิญกับข้อจ�ากัดในการเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถที่น�าไปสู ่สร้างรายได้ให้เพิ่มสูงข้ึน	 อย่างไร
ก็ตาม	 แนวโน้มในปี	 2563	 จากตัวชี้วัดเทียบเคียง
ทางด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภคของกลุ่มประชากร
ร ้อยละ	 40	 ที่มี รายจ ่ายต�่ าสุด	 (Bottom	 40)	 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 โดยมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 0.41	 ชะลอลงจากร ้อยละ	 6.41	 

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของกลุ่มประชากร Bottom 40

ในปี	2562	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิต 
สูงข้ึน	 โดยเฉพาะค่าใช้จ ่ายทางด้านเวชภัณฑ์ส�าหรับการป้องกันต่าง	 ๆ	 ในขณะเดียวกันแนวโน้มรายได  ้
ของกลุ ่ม	 Bottom	 40	 อาจปรับตัวลดลงตามข้อจ�ากัดของสถานการณ์และการงดเว ้นด�าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงการเกิดวิกฤต	

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 หน่วยงานรัฐได้ด�าเนินการโครงการต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพการเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ	ในปี	2563	–	2564	โดยมีโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานราก	 การเสริมสร้างองค์ความรู ้	 และส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง	 
(Smart	 Farmer)	 ศูนย ์ เ รียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตร	 โครงการส ่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่	 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	 โครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการสู ่นักการตลาดมืออาชีพ	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และช ่องทางการตลาด	 โครงการพัฒนาการตลาดเชิ ง รุก 	 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ  ์
กลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง	การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	OTOP	ทั้งในและต่างประเทศ	 โครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	เป็นต้น

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดทางสังคม	:	สศช.)

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดทางสังคม	:	สศช.)
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160101

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจ
ฐานรากในปี	 2564	 คือ	 การพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ส�าหรับการประกอบอาชีพ	 การกระตุ ้นให้เกิด 
การมีส ่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้ 	 เนื่องจากกลุ ่มประชากรที่มีรายได้น ้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป ็น 
กลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	มีระดับการศึกษาและทักษะต�่า	 ท�าให้เกิดความท้าทาย 
ในการยกระดับศักยภาพและรายได้	 รวมถึงขาดการด�าเนินงานที่ชัดเจนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา	และการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก	นอกจากนี้	 ยังควรให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้เกิดทักษะทางด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
ที่จะมีส่วนส�าคัญในการช่วยยกระดับความเป็นผู ้ประกอบการ	 (Entrepreneur)	 ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 
ที่น�าไปสู่การสร้างความสามารถและศักยภาพในท้ายท่ีสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 
ในระยะต่อไปควรสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามา 
มีบทบาทและเป ็นส ่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	 ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเหมาะสม	 เช่น	 
การประกอบอาชีพ	 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ	 การตลาด	 การบริหารจัดการชุมชน	 วิสาหกิจชุมชน	 
และกิจการเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 สนับสนุนทุนทางการเงิน	 ปัจจัยการผลิต	 และทุนทางสังคมเพื่อยกระดับ
ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	 การสนับสนุนช่องทางหรือแพลตฟอร์มตลาดในชุมชน	 
ตลาดออนไลน์	 และตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้	 การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยองค์ความรู ้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางด้าน
โครงสร ้ างพื้นฐานทั้ งทางด ้านสาธารณูปโภค	 การคมนาคมขนส ่ง 	 สิ่ งอ� านวยความสะดวกต ่าง	 ๆ	 
และสภาพแวดล ้อมท่ีช ่วยให ้การเพิ่มศักยภาพความเป ็นผู ้ประกอบการสามารถเป ็นไปอย ่างสะดวก 
และเหมาะสมเพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและยกระดับศักยภาพของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นท่ีห่างไกล
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การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP 
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	มุ่งเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้	 ทั้งวิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์	 และวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 การพัฒนา 
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย	 การส่งเสริมช่องทางตลาดระดับชุมชน	 จังหวัด	 ภูมิภาค	 ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ	 พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์	 E-Commerce,	 Digital	Marketing	 ช่องทาง 
การตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า	การพัฒนาและยกระดับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ	การสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการข้อมูล	OTOP	 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู ่มาตรฐานสากล	 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์	 เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้ผลิตภัณฑ์	การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้าง 
ดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู ่ชุมชน	ตลอดจนส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงิน 
เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน	 และพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ ดินสาธารณะ	 ซ่ึงเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยในช่วงที่
ผ่านมา	มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้รายได้จากสินค้า	OTOP	 
ลดลงอย่างมาก	รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่	(New	Normal)	ของผู้ประกอบการ	ทั้งในด้านการตลาด
และการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายสินค้า	

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 อัตราการเติบโต
ของมูลค่าสินค้า	 OTOP	 ในปีงบประมาณ	 2564	 
(1	 ต.ค.	 63	 –	 30	 ก.ย.64)	 ซึ่งสามารถสะท้อน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก	 
พบว่า	 มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ	81.68	 เมื่อเทียบ
กับป ีฐาน	 (ป ี 	 2560)	 ซึ่ งสูงกว ่าค ่าเป ้าหมายท่ี 
ต้องเพิ่มขึ้นอย ่างน ้อยร ้อยละ	 30	 อย่างไรก็ตาม	 
เ มื่ อพิ จ า รณาอั ต ร าการ เติ บ โต โดย เที ยบกั บป ี 
ก่อนหน้า	 (%YoY)	 จะพบว่าในปี	 2564	 มูลค ่า 
การขายสินค ้า	 OTOP	 เพ่ิมขึ้นเพียงร ้อยละ	 8.1	 
ซึ่ งน ้อยกว ่า	 3	 ป ี ท่ีผ ่านมา	 (ในป ี	 2561	 2562	 

อัตราการเติบโตมูลค่าสินค้า OTOP เทียบปีฐาน (2560)

และ	2563	มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน	 อยู่ท่ีร้อยละ	 24.5	 	 24.6	และ	8.4	ตามล�าดับ)	 เนื่องจาก 
ในปี	 2564	การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	ยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ	ท�าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยลง	 ผู ้ประกอบการถูกจ�ากัดช่องทางในการซ้ือขายสินค้า	 เนื่องจากมาตรการ 
ป้องกันการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส ่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว	 ซึ่ งเป ็นช ่องทางส�าคัญ 
ในการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้า	OTOP	

การด�าเนินการที่ผ ่านมา 	 ในป ีงบประมาณ	 2564	 หน ่วยงานภาครัฐด�าเนินงานด ้านการสนับสนุน 
กลุ ่มผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก	 โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก	 อาทิ	 โครงการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก	 โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	
กลุ ่มเกษตรกร	 และธุรกิจชุมชน	 โครงการวิเคราะห ์ธุรกิจและส ่งเสริมศักยภาพในการด�าเนินกิจการ 
ของธุรกิจ ชุมชน	 โครงการเสริมสร ้างศักยภาพการค ้าการลงทุนของกลุ ่มจั งหวัดเชื่ อมโยงอาเซียน	 
การพัฒนาการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ได ้แก ่	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 แปรรูปผลิตผล	 
และสินค้าเกษตรปลอดภัย	 เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	
OTOP	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ชุมชนท ้องถิ่น	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์สินค ้าชุมชน	 โครงการ 
การพัฒนากระบวนการผลิตและผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สู ่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสู่เศรษฐกิจ 
สี เ ขียว	 การส ่งเสริมการตลาด	 อาทิ 	 โครงการส ่งเสริมและพัฒนาช ่องทางการตลาด	 พัฒนาสินค ้า 
ชุมชนเข้าสู ่ตลาดออนไลน์	 Offline2	Online	 (B2C)	 โครงการหมู ่บ้านท�ามาค้าขาย	 (Trading	 Village)	 
รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	เป็นต้น

ที่มา:	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การปรับตัวของผู ้ประกอบการ	 เพื่อให้เข้ากับบริบทใหม่	
(New	 Normal)	 ท้ังในด้านการตลาด	 และการเพิ่มช ่องทางการซื้อขายสินค ้า	 โดยเฉพาะการปรับตัว 
สู ่ตลาดออนไลน์	 (Digital	Marketing)	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว	 รวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค ่าสินค้าและลดต้นทุนการผลิต	 รวมถึงการสร้างลักษณะ 
เด่น	 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย	 น่าสนใจ	 สอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาด	 
เป็นความท้าทายส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้าหมาย 	 การยกระดับรายได ้ของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 
ในระยะต่อไป	 ควรส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีทักษะในการปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	 
โดยให้ความส�าคัญกับช่องทางการตลาดออนไลน์	 E-Commerce,	 Digital	Marketing	 ช่องทางการตลาด
เฉพาะกลุ ่มลูกค้า	 ช ่องทางการตลาดระดับชุมชน	 จังหวัด	 ภูมิภาค	 ระดับประเทศและระหว่างประเทศ	 
ยกระดับผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น	สร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์	 ให้มีเอกลักษณ์
ท่ีโดดเด่น	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ	 รวมถึง 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและต่อยอดงานวิจัยสู ่การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์	บริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล	 OTOP	 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 ทั้งในด้านคุณภาพ	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
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จ.3

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลุม่ประชากรรายไดต้�า่สุดร้อยละ 40 มคีวามสามารถ
ในการบรหิารจัดการหน้ีสินได้มปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 
ต�่ากว่าร้อยละ 55

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในการบริหารจัดการหนี้สิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากร 
ผู ้มีรายได้น้อย	 ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเก้ือหนุนส�าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	 
เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม	และสามารถพึ่งตนเองได้	 โดยการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ครอบคลุมการบริหารจัดการหนี้สินตลอดทั้งกระบวนการ	 ต้ังแต่การส่งเสริมความรู ้ พ้ืนฐานด้านการเงิน	 
การเสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้	จนถึงการสร้างเคร่ืองมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ผ่านกลไก
การบริหารจัดการหน้ีสิน	 การส ่งเสริมการออม	 การเข ้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 การส ่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ ่มประชากร	Bottom	40	สามารถ 
บริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ทั้งนี้	 ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป ้าหมายในช่วงที่ผ ่านมา	 คือ	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท่ีส ่งผลกระทบต่อรายได้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ	และอาจส่งผลให้คนจ�านวนมากโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้จ่าย 
ในยามฉุกเฉินมีหนี้สินเพิ่มมากข้ึนและอาจกลายเป็นคนจนอย่างฉับพลันได้ในท้ายที่สุด	 รวมทั้งการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการหนี้สินของตนเอง	 และการเพิ่มความรู ้ด้านทักษะทางการเงินที่จ�าเป็น 
ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการด�าเนินการ
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย 	 จากตัวชี้ วัด 
เทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้เฉลี่ย 
ต่อเดือน	 ในปี	 2563	พบว่า	 รายจ่ายเพื่อการช�าระ
หนี้ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	 โดยรายจ่าย
เพ่ือการช�าระหนี้เฉลี่ยของประชากรกลุ ่ม	 Bottom	
40	 อยู ่ที่	 523	 บาทต่อคนต่อเดือน	 ลดลงเล็กน้อย
จาก	560	บาทต่อคนต่อเดือน	ในปี	2562	ในขณะที่
รายได ้ของประชากร	 Bottom	 40	 คาดว ่าจะมี 
แนวโน้มลดลงจากปีก่อน	 ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่ส ่งผลกระทบต่อการ 
จ้างงานและการหารายได้ของกลุ ่มผู ้มีรายได้น้อย 
อย ่ างรุนแรงและเป ็นวงกว ้ า ง 	 ส ่ งผลให ้ภาระ 
ห น้ี สินต ่ อ ร าย ได ้ ขอ งประชากรกลุ ่ ม ดั ง กล ่ า ว 
มีแนวโน ้มปรับตั ว เพิ่ ม สู งและเป ็นอุปสรรคต ่อ 
ความสามารถในการด� ารงชี วิ ต 	 อย ่ าง ไรก็ตาม	 
จากข้อมูลผลการส�ารวจทักษะทางการเงินของไทย	
ปี	2563	สะท้อนว่า	คนไทยมีระดับทักษะทางการเงิน 
ดีขึ้นจากเดิมร ้อยละ	 66.2	 ในป ี 	 2561	 มาอยู ่ 
ที่ร้อยละ	71.0	 ในปี	 2563	 โดยเป็นผลจากการดีขึ้น
ในมิติความรู้ทางด้านการเงิน	พฤติกรรมทางการเงิน	 
และทัศนคติทางการเงิน	 และยังมีค่าคะแนนสูงกว่า
ประเทศอื่น	ๆ	ในกลุ่ม	OECD	(26	ประเทศท่ีเข้าร่วม

รายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้ (บาทต่อคนต่อเดือน)
ของประชากร 40% ล่างสุด

โครงการส�ารวจ)	 ทั้งในด้านความรู ้	 พฤติกรรม	 และทัศนคติ	 แม้กระนั้นก็ตาม	 ในด้านการบริหารการเงิน 
ให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์	พบว่า	ร้อยละ	74.4	มีเงินออม	แต่มีเพียงร้อยละ	38.0	ที่มีเงินออมเผ่ือฉุกเฉิน
เพียงพอ	 เช่นเดียวกับการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอต่อรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้ที่มีเพียงร้อยละ	38.9	 
ที่สามารถบริหารจัดการได้	 สะท้อนให้เห็นความท้าทายส�าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้
และความรู้พื้นฐานทางด้านการออมเงินและการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มดังกล่าว

ทักษะทางการเงิน

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สสช.

							ค�านวณโดย	สศช.

ที่มา:	การส�ารวจระดับทักษะการเงินของคนไทย	

							โดยธนาคารแห่งชาติประเทศไทย	และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา	การด�าเนินงานของภาครัฐในช่วงปี	2563	–	2564	ที่ผ่านมา	เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าวค่อนข้างมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง	ๆ	 ทั้งตลอดกระบวนการจัดการหนี้สิน	 โดยเฉพาะการ 
เสริมสร้างความรู ้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน	 เช่น	 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 เป็นต้น	 สอดคล้อง 
กับแนวโน้มระดับทักษะทางด้านการเงินของคนไทยท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ส่วนในด้านการส่งเสริม
การเข ้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 ภาครัฐได ้ด�าเนินโครงการส�าคัญ	 อาทิ	 โครงการแก้ไขปัญหา 
การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู ้ยากจน	 โครงการบริหารจัดการที่ ดินอย่างยั่งยืน	 โครงการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน	และมาตรการพิโกไฟแนนซ์	(Pico-finance)	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
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ทางเลือกของผู ้มีรายได ้น ้อย	 พร ้อมกับส ่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพผ ่านโครงการส ่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก	 และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส ่งเสริมรายได้ของประชาชน	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร	Bottom	40	สามารถบริหาร
จัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน	 โครงการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน	การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน	การไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้โดยตั้งคนกลาง	โครงการคลินิกแก้หนี้	เป็นต้น

ประเ ด็นท ้าทายที่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย 	 ความต ่อ เนื่ องของสถานการณ ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 และผลกระทบในระยะยาวต่อความสามารถและศักยภาพของการสร้างรายได้ของกลุ ่ม 
ผู ้ มีรายได ้น ้อยจะกลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่ เป ็นอุปสรรคต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของครัวเรือน	 
และผลักดันให้ผู ้มีรายได้น้อยจ�าเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยและรักษาระดับความเป็นอยู ่ของครัวเรือน
ไปพร้อมกัน	ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ภาระหน้ีปรับเพ่ิมสูงขึ้นและเป็นข้อจ�ากัดต่อการด�ารงชีวิต	จึงต้องให้ความส�าคัญ
กับกลไกการสร ้างงานสร ้างรายได ้ 	 เพื่อให ้กลุ ่มผู ้มีรายได ้น ้อยมีรายได ้ เพิ่มขึ้น	 รวมทั้ งความส�าคัญ 
และการต ่ อยอดความรู ้ ท า งด ้ านการ เ งิน ในระ ดับค รัว เ รือน เ พ่ือ ให ้ ค รั ว เ รื อน เ กิดความตระหนั ก 
และมีความสามารถในการจัดการการเงินดียิ่ งขึ้น	 โดยเฉพาะการออมเงินและการสร ้างผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ทางการเงิน	 และการส่งเสริมให้ผู ้มีหน้ีสินเข้าร่วมโครงการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ 
และลดต้นทุนจากการจัดการทางการเงินที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย	 การด�าเนินงานของภาครัฐควรให ้ความส�าคัญกับการส ่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในกลุ ่มผู ้มีรายได้น ้อยหรือกลุ ่มประชากร	 Bottom	 40	 ให้มีองค์ความรู  ้
และทักษะการประกอบอาชีพ	การพัฒนาศักยภาพ	และการต่อยอดจากการประกอบอาชีพสู ่ผู ้ประกอบการ
ชุมชน	 เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้	 รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 ไม่ว ่า 
จะเป็นที่ดิน	 แหล่งเงินทุน	 และปัจจัยข้ันพื้นฐานของการผลิต	 ขณะท่ีในระยะต่อไปควรมุ ่งเน้นการเช่ือมโยง 
และพัฒนาระบบข ้อมูลหนี้สินรายบุคคลระหว ่างหน ่วยงานภาครัฐ	 ธนาคาร	 และหน ่วยงานอื่น	 ๆ	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการออกแบบมาตรการช่วยเหลือท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุดและเหมาะสม	 รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้และความเข้าใจด้านการจัดการทางการเงิน
และการออม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเงินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติการณ์ต ่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น 
บนความไม่แน่นอนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและพร้อมรับมือได้อย่างมั่นคง
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