
โครงการ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” 

    Research and Innovation for Completed and Precise Poverty Problem Solving 

1. ที่มาและความสำคัญ  

จากรายงาน CS Global Wealth Report 2018 พบว่า ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำ

สูงที่สุดในโลก เมื่อนับอันดับด้านความมั่งคั่ง (wealth) จากที่ประเทศไทยเคยอยู่อันดับ 3 ในการสำรวจเมื่อสองปีก่อน 

แต่ปัจจุบันกลับแซงหน้าความเหลื่อมล้ำของรัสเซียและอินเดีย ไปยืนห่างจากทั้งสองประเทศเป็นอันดับ 1 ตามข้อมูล

จากรายงานนี้ ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยถูกระบุว่า 1% ของคนรวย มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น 66.9% วิ่งแซงหน้า

ประเทศต่างๆ ที่คนรวยๆ ส่วนใหญ่มีสินทรัพย์ลดลง และจากข้อมูลความเหลื่อมล้ำที่นำไปสู่ปัญหาเรื่องความยากจน 

ทำให้เกิดการทำงานเรื่องคนจนอย่างเป็นรูปธรรม  

ชอ่งวา่งของนโยบายการแกไ้ขปญัหาความยากจนระดบัมหภาคทีผ่า่นมา ทางนกัวชิาการทีท่ำการศกึษาดา้นนี้

เหน็วา่ 1) ความคลมุเครอืระหวา่งนโยบายการพฒันาชนบทกบันโยบายขจดัความยากจน (Poverty eradication) 2) 

ขาดการตดิตามประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง 3) การขาดความเขา้ใจของการเมอืงระบบราชการ (Politics of Bureaucrats) 4) 

แนวทางการวเิคราะหก์ารดำเนนิโครงการขจดัความยากจนของรฐับาล คลาดเคลือ่นจากภาวะความเปน็จรงิ  

ทัง้นี ้ มขีอ้เสนอใหม้กีารปรบับทบาทของภาครฐั ในการแกไ้ขความยากจน เปน็ดงันี ้ 1) การตกีรอบและนยิาม

ปญัหา (Framing) เนน้เชงิพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรเปน็จดุแขง็และมโีอกาสสำเรจ็  2) การออกแบบ (Designing) โดยเปลีย่น

บทบาทจาก“ผูรู้”้ ไปเปน็“ผูเ้ชือ่ม” 3) การอำนวยความสะดวก (Facilitating) ในความรว่มมอืแบบประชารฐั 4) การมสีว่น

รว่ม (Participation) โดยการใชเ้ครอืขา่ยหลกัชว่ยเชือ่มโยงความสมัพนัธข์องผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่นในรปูของหุน้สว่น 5) 

การสรา้งปฏสิมัพนัธข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ที ่ (Stakeholder Interaction) เพือ่กระตุน้ตวัแสดงใหเ้ขา้มารว่มและ

แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่ว ความรู ้ รว่มกนัหมนุเวยีนทรพัยากรในเครอืขา่ย รวมทัง้การจดัตัง้กลุม่ยอ่ยเปน็คณะทำงาน 

เมื่อสังเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จนั้น จะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จและยั่งยืนอยู่สองขั้นตอน

หลัก คือ การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาความยากจนและส่งต่อไปสู่ความช่วยเหลือของระบบภาครัฐ เอกชน และประ

ชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนแก้ไขปัญหาความยากจนรายบุคคลด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิด

ทักษะการจัดการชีวิตตัวเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน   

 ในประเทศไทยนัน้ รูปแบบการสรา้งระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่หาคนจน ไดพ้ฒันาขึน้จนถงึขัน้สามารถนำขอ้มลู

จากหลายฐานมาซอ่นทบัขอ้มลูแลว้จำแนกคนจนถงึระดบัตำบล ผา่นระบบ “Thai People Map and Analytics 

Platform: TPMAP” ซึง่เปน็ฐานขอ้มลูทีเ่กดิจากทำงานรว่มกนัระหวา่งสำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ และศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เปน็ระบบ

บรหิารจดัการขอ้มลูการพฒันาคนแบบชีเ้ปา้ จงึสามารถใชร้ะบปุญัหาความยากจนในระดบับคุคล ครวัเรอืน ชมุชน ทอ้ง

ถิน่/ทอ้งที ่จงัหวดั ประเทศ หรอืปญัหาความยากจนรายประเดน็ ซึง่ทำใหก้ารแกป้ญัหาตรงกบักลุม่เปา้หมายมากขึน้และ

สามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแกป้ญัหาใหต้รงกบัความตอ้งการหรอืสภาพปญัหาได ้

 อย่างไรก็ตามจากการจัดประชุม consortium เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคนจนโดยใช้วิจัยและนวัต

กรรมเป็นเครื่องมือสำคัญพบว่า ระบบสารสนเทศดังกล่าวยังไม่เชื่อมโยงกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐและระบบ

สงเคราะห์จากเอกชนและภาคประชาสังคม อีกทั้งเมื่อระบบฯ สามารถแสดงข้อมูลคนจนแล้วยังไม่มีกระบวนการส่ง

ต่อไปสู่ การวิเคราะห์พฤติกรรมและรากของปัญหาความยากจนรายบุคคลเพื่อนำไปสู่การสร้าง 



ทางเลือกและโอกาสการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงยังไม่มีองค์กรใดที่รับผิดชอบปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่

อย่างเป็นรูปธรรม  

 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำจึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมาย

หลักที่จะสร้าง ระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการวางระบบ

ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินปัญหาและติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างระบบช่วยเหลือทั้งในแบบสง

เคราะห์ที่เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม และระบบการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่

จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เกิดรายได้และดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

2. กรอบแนวคิด 

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำมีเป้าหมายหลักที่จะสร้าง 

ระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีการวางระบบการคัดกรอง

และช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalize Poverty Alleviation) และระบบข้อมูลขนาดใหญ่

เพื่อประเมินปัญหาและติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ และมีการสร้างระบบช่วยเหลือทั้งในแบบสงเคราะห์ที่เชื่อม

โยงกับระบบช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม และระบบการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการ

ดำรงชีพให้เกิดรายได้และดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalize Poverty 

Alleviation)  และระบบข้อมูลขนาดใหญ่คนจนที่เชื่อมต่อกับระบบความช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนและ

ประชาสังคม 

▪ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจากการประกอบอาชีพ

และดำรงชีวิต 

3.2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การสร้างโมเดลความช่วยเหลือรายบุคคล 

(Case Management) อย่างเบ็ดเสร็จ แม่นยำและยั่งยืน 

▪ พัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนในคนจนกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัดยากจน 

4. พื้นที่เป้าหมาย 

พื้นที่นำร่อง : Strategic Research Area (SRA)  for Integrated Sustainable Development 10 จังหวัดที่
มีรายได้ภาคครัวเรือนต่ำที่สุดจากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2562 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ปัตตานี  
กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และสกลนคร  

จังหวัด กลุ่มคนจนเป้าหมาย 
TPMAP

กลุ่มคนจนเป้าหมาย 
นอกฐาน TPMAP

จำนวนกลุ่มคนจนเป้า
หมาย

แม่ฮ่องสอน 20,924 - 20,924

ชัยนาท 2,624 - 2,624

ปัตตานี 18,137 1,863 20,000

กาฬสินธุ์ 12,916 - 12,916

อำนาจเจริญ 1,802 198 2,000

สุรินทร์ 14,894 4,026 1,8920

ศรีสะเกษ 35,950 - 35,950

มุกดาหาร 4,567 - 4,567

ยโสธร 3,773 - 3,773

สกลนคร 15,390 - 1,5390

รวม 135,064
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5. เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เป้าหมาย 

แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่มุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย ดังนี้ 

➢ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา สวัส

ดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม 

▪ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นยำ    เพื่อให้การจัดสรร สวัสดิการ
รัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

▪ คนจนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น knowledge 

worker หรือ smart farmer มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5.2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

- ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
คนจนที่แม่นยำ ที่เชื่อมต่อ
กับระบบความช่วยเหลือ
ภาครัฐ เอกชนและประชา
สังคม

ข้อมูลคนจนและพฤติกรรมการดำรงชีวิต คนจนเรียนรู้วิธีการใช้ เงินให้ เกิด 
productivity นำไปสู่การลดหนี้สิน

- ระบบติดตามและช่วย
เหลือคนจนกลุ่มเป้าหมาย
แบบประกบตัว ในพื้นที่ยาก
จ น 1 0 จั ง ห วั ด  
(personalized poverty 
alleviation) 

คนจนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความช่วย
เหลืออย่างทั่วถึงในทุกมิติ ได้แก่ สวัสดิก
าร ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การศึกษา 
สุขภาพ อาชีพ  สิทธิทางกฎหมาย 
และการเข้าถึงบริการของรัฐ 

คนจนกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 
10,000 คน เรียนรู้และพัฒนาศักย
ภาพเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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