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(ร่าง) สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์  

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) นอกจากจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่
พึ ่งพาปัจจัยภายนอก และตอกย้ำปัญหาความ
เหลื ่อมล้ำในสังคมที่มีอยู ่แล้วในประเทศไทยให้
ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากประชากรกลุ่มฐานราก
เป็นกลุ ่มที ่ได้ร ับผลกระทบชัดเจนที ่ส ุด ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องกลับมาพิจารณาแนวทางการ
แก ้ป ัญหาความยากจน ให ้ ม ี คว ามแม ่ นยำ         
มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตที ่อาจ
เกิดข้ึนได้อีกในอนาคต  

การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (อววน.) นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย
ให้การแก้ไขปัญหาความยากจนมีความแม่นยำและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของการ
พัฒนา การนำองค์ความรู้และกระบวนการวิจัยเข้า
ไปแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนยากจนอย่างเป็น
ระบบ  ในขณะเดียวกันต้องดึงเอาพลังของคน 
รุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา มาร่วมสร้างสรรค์ให้เกิด
ธุรกิจที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ และ
การจ ้างงานในท้องถ ิ ่น ตลอดจนการพ ัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และทำให้ประชากรฐานรากเข้าถึงส ินค้าและ
บริการต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน จึงได้จัดทำ “กรอบนโยบาย อววน. เพื่อ
แ ก ้ ไ ขป ัญหาควา มยากจนอย ่ า ง ต ร ง จุ ด 
(Targeted Poverty Eradication)”  เพ่ือเสนอ
กลไกการนำ อววน. เข้าไปช่วยออกแบบนโยบาย 
ที่ตรงจุดสอดคล้องกับบริบทของแต่ละครอบครัว
และพื้นที ่ ตลอดจนนำเสนอโมเดลความร่วมมือ
ระหว ่างหน่วยงานภาคร ัฐ เอกชนและช ุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ นับเป็นหัวใจสำคัญของ
การแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาว  

กรอบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนนี้จะเป็น
แนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอก
ระบบ อววน. ในการแก้ปัญหาความยากจนโดย 
มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนและปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งจากฐานราก สอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศ
ไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน     

 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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(ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

สารจากผู้อำนวยการ 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

 

 

“อววน. ยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนไทยหลุดพ้นความยากจน 

ก้าวสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างทั่วถึง” 

ความยากจนเป็นเรื ่องที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสำค ัญ เน ื ่องจากความยากจนม ี โอกาส
ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ทั้งปัญหาครอบครัว 
และปัญหาอาชญากรรมแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทย
มีการดำเน ินมาตรการขจัดความยากจนอย ่าง
ต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่ง
ผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากเข้าสู่ความยากจน 
และยังเป็นการซ้ำเติมปัญหาความเหลื ่อมล้ำใน
สังคมไทยให้มีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงได้นำเสนอแนวทางการขจัด
ความยากจนอย ่ างตรงจ ุดภายใต้ท ิศทางการ
พัฒนาการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (อววน.) เพื่อการฟื้นตัวของประเทศหลัง
วิกฤตโควิด-19 ในยุทธศาสตร์การพัฒนา อววน. ที่
มีชื ่อว่า “เปลี่ยนความยากจนสู่ความมั่งมีอย่าง
ทั ่วถึง (From Poverty to Prosperity)” ซึ ่งมี
กลุ ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ ่มฐานรากของ
ประเทศที ่ย ังขาดแคลนปัจจัยด้านต่าง  ๆ โดย
ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นบทบาทของ อว
วน. ในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด ผ่านการ
ผนึกสรรพกำลังทาง อววน. ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน
และเครือข่ายต่าง ๆ จากคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา 

บัณฑิต และนักวิจัย กำลังปัญญาจากองค์ความรู้ใน
ทุกแขนง ตลอดจนทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว ่างหน ่วยงานภายใต ้กระทรวง อว . ทั้ ง
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจ ัย กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
ผ ่านการปรับเปลี ่ยนมุมมองและแนวทางการ
แก้ปัญหาความยากจนจากการอุดหนุนทรัพยากร
ไปสู่การปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรมของคนในพื้นที่  
จากมุมมองการสร้างโอกาสจากความขาดแคลน 
โดยใช้พลังของ อววน . เพื ่อขจัดความยากจน
ข้างต้น ผมเชื่อว่านอกจากจะนำไปสู่การสร้างงาน 
สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจน
เป็นการกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ
เพื ่อความกินดีอยู ่ด ีของประชากรกลุ ่มฐานราก 
ได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการพัฒนากำลังคน และ
สถาบันความรู้ รวมถึงการกำหนดโจทย์วิจัยและ
สร้างนวัตกรรมจากความต้องการที่แท้จริง เพ่ือ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูประบบ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายด้านสังคมของประเทศ
ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทำกรอบแนวคิดนโยบาย อววน.  การขจัดความยากจนแบบตรงจุดนี้  สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

กรุณาเป็นอย่างสูง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และที่ปรึกษาสำนักงานสภานโยบาย

การอ ุดมศ ึกษาว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรมแห ่งชาต ิ  (สอวช .)  ผศ.ทพ.  พิร ิยะ เช ิดสถ ิรกุล                     

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ 

ผู ้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา ที่ปรึกษา

ฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม  สอวช. ที่ได้ให้ความรู้ แนวคิดและคําแนะนําต่าง ๆ อันมีคุณค่าทำให้กรอบนโยบาย

ฉบับนี้มีความสมบูรณ์  

นอกจากนี้คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 

(บพท.)  ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำกรอบนโยบายฯ 

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบนโยบายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความยากจนได้อย่างตรงจุดและส่งผลให้คุณภาพชีวิตของกลุ ่มประชากรยากจนเปลี่ยนไปในทางที ่ดีขึ้น          

จนกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป 

   

คณะผู้จัดทำ 
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1.2 นิยามของการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด       2 

1.3  บทบาทของข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด      4 

บทที่ 2 สถานการณ์และนโยบายขจัดความยากจนของประเทศไทย 

2.1    สถานการณ์ความยากจน         6 

2.2    นโยบายขจัดความยากจนของประเทศไทย      7 

บทที่ 3 ข้อเสนอแนวทางการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสำหรับประเทศไทย 
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บทที่ 4 ข้อเสนอการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสำหรับประเทศไทยด้วย อววน. 

4.1  หน่วยงานภายมต้กระทรวง อว. ที่มีบทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด 20 
4.2  ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด   22 

ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. 

ภาคผนวก           27 

กรณีศึกษา: การขจัดความยากจนของประเทศจีน 

• ขั้นตอนบรรเทาความยากจนของประเทศจีน  

• มาตรการในการขจัดความยากจนแบบตรงเป้าหมายของประเทศจีน  

• ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  



บทสรุปผู้บริหาร 

การขจัดความยากจนถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยที่ผ่านมา

ประเทศไทยดำเนินมาตรการขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วนคนยากจนในประเทศไทยลดลง

จากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 7 ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับมาตรการ

การขจัดความยากจนเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความยากจนของผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ 

COVID-19 รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับกับวิกฤตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  

ประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้มาตรการ

การขจัดความยากจนอย ่างตรงจ ุด (Targeted Poverty Eradication) โดยม ุ ่ งเน ้นให้แก ้ป ัญหาและให้ 

ความช่วยเหลือไปยังครัวเรือนยากจน ผ่านกลไกการให้เงินทุนและพัฒนาโครงการอย่างตรงตามวัตถุประสงค์

และสอดรับกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ โดยส่งทีมที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับพ้ืนที่ลงเกาะติดครัวเรือนอย่าง

น้อย 3 ปี เพื ่อวิเคราะห์รากของปัญหาความยากจน กำหนดกลุ ่มเป้าหมายและพิจารณาศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ครัวเรือนยากจน

สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ดังนั้นทั้งข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูลเชิงลึกจากการลงพื้นที่รายครัวเรือน 

จึงมคีวามสำคัญในการดำเนินมาตรการ ทั้งนี้ต้องมกีารติดตามและประเมินผล การสื่อสาร และสร้างความรับรู้

ถึงผลสัมฤทธิ์ของการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

ความยากจนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในหลายมิติ  ที่ผ่านมาประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาความ

ยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา โดย

อาศัยข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ ระดับรายได้ อาชีพ อายุ และระดับการศึกษา เพ่ือใช้ออกแบบมาตรการในลักษณะ

ของการดำเนินงานแบบถ้วนหน้าเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต้องเน้นการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา ต่อยอดกลไกและเครื่องมือ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ระบบ

บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายประชากรยากจนเพ่ือให้

ความช่วยเหลือที่ตรงจุดมากข้ึน มีแนวคิดกลไกลการบริหารการขจัดความยากจนสำหรับประเทศ ดังนี้ จัดตั้ง

คณะกรรมการขจัดความยากจนระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ 

เป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบายเพ่ือดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนอย่างชัดเจนและ

ตรงจุด (Targeted Poverty Eradication, TPE)  สนับสนุนงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้มีการจัดตั้ง

คณะทำงานระดับภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ติดตามและประเมินผลโครงการธุรกิจ เพ่ือ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาโมเดลธุรกิจขึ้นในพ้ืนที ่ โดยมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานรัฐ

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาท้องถิ่น สถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้า ชุมชน และบริษัทขนาดใหญ่  
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การออกแบบแนวทางการขจัดความยากจนโดยการพัฒนาเป็นธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจเกษตร 

ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น  นั้นต้องคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของ

ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรท้องถิ่น  รวมทั้งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ผ่านการสร้างความร่วมมือในกลไกการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจน เช่น ธุรกิจเกษตรเน้นการ

เก็บข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารหรือกองทุนหมู่บ้าน และสนับสนุน

การใช้เงินลงทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ธุรกิจท่องเที่ยวสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีระบบ

บริหารจัดการการท่องเที ่ยว (Destination Management System: DMS) เพื ่อใช้ในการวางแผนบริหาร

จัดการท่องเที่ยวในพื้นที่  ธุรกิจสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์หรือย่านวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการ

สร้างรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในชุมชน     

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที ่มีทรัพยากร

หลากหลาย ทั้งทรัพยากรบุคคล อาทิ คณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต/นักศึกษา ทรัพยากรทางปัญญา

จากองค์ความรู้ในแต่ละแขนง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ  

ในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด โดยบุคลากรทางการศึกษาสามารถลงพื้นที่เพื่อสอบทานและจัดเก็บ

ข้อมูลคนจน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนจนกับฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือคนจน

อย่างตรงเป้าหมาย กำหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อขจัดความยากจนอย่างตรงจุด ตลอดจนใช้ในการพัฒนา

เมืองเพื่อกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียม และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนหรือประสานการทำงานกับหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการขจัดความยากจนให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งช่วยออกแบบนวัตกรรม 
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ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนในราคาที่เข้าถึงได้ ตลอดจนสนับสนุน 

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน  

 

 



บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการขจัดความยากจนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2557  

คนจนในประเทศไทยลดลงจาก 8.4 ล้านคน เป็น 4.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ธนาคารโลก (World Bank) พบว่าสัดส่วนคนจน

ทั้งคนจนในชนบท และคนจนในเมือง ทั้งในและนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นเท่าตัวจาก  

4.7 ล้านคน เป็น 9.7 ล้านคนในไตรมาส 2  ปีพ.ศ. 2563 ทำให้ประเทศไทยต้องกลับมาพิจารณาแนวทางการ

ขจัดความยากจนอีกครั้ง เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความยากจนจากวิกฤติ COVID-19 รวมถึงเพ่ือเตรียมพร้อม

รับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต  

นโยบายการบรรเทาความยากจนอย ่างตรงจ ุดของประเทศจ ีน (Targeted Poverty 

Alleviation: TPA) ถือเป็นต้นแบบการขจัดความยากจนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำข้อมูล (Big data) 

มาใช้ เพื่อการกำหนดนโยบายอย่างตรงจุดและตรงตามความต้องการของประชากรยากจนอย่างแท้จริง  

รวมถึงการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเข้าไปแก้ไขปัญหาตั้งแต่การปรับสภาพดิน น้ำ  

ไปจนถึงการสร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน นำไปสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคง นอกจากนี้

รัฐบาลท้องถิ่นยังออกแบบกลไกความร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมระหว่างภาคเอกชนและ

ชุมชนจนนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและความมั่งคั่งให้กับพื้นที่ได้ แนวทางการดำเนินงานของประเทศจีน

สอดคล้องกับแนวคิดของ Clayton Christensen ผู้เป็นบิดาแห่ง Disruptive Innovation ซึ่งมุ่งเน้นบทบาท

ของความเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งจ้างงานแทนการอุดหนุนทรัพยากร

แบบให้เปล่า1 กระบวนการและกรณีศึกษาประเทศจีนยังเน้นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของการนำองค์

ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในท้องถิ่นที่จะเป็นพลังสำคัญของการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ปัจจัยแห่งความสำเร็จเหล่านี้ประเทศไทยสามารถนำมาถอดบทเรียนและปรับใช้ให้เหมาะกับบริบท

ของประเทศไทยได้ เช่น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ 

และได้มีการศึกษาวิจัยพื ้นที ่มาอย่างต่อเนื ่อง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงาน 

ภาครัฐอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในท้องถิ่นยังสามารถยกระดับและขยายขอบเขต

การทำงานให้ส่งผลกระทบสูงขึ้นได้ ด้วยกลไกการทำงานรูปแบบใหม่ เช่น การจ้างงานและฝึกฝนทักษะให้กับ

 

1 อ้างอิงจาก Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nation Out of Poverty 
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นักศึกษา บัณฑิตและประชาชน ให้กลายมาเป็นนักขับเคลื่อนที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิจัยและทำงานพัฒนา

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วางนโยบายเลือกพ้ืนที่หรือ

กลุ่มเป้าหมายและระบุโจทย์การพัฒนาได้อย่างแม่นยำ การให้ทุนวิจัยและทุนจัดตั้งสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค เป็นต้น 

การยกระดับและขยายขอบเขตงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป

มหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและการ

จัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ทีต้่องการให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ยึดโยงกับท้องถิ่น มีการศึกษา

วิเคราะห์วิจัยบริบทของท้องถิ่นอยากลึกซึ้ง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

ประกอบการ (Entrepreneurial University) ที่จะต้องสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีทักษะแห่งการประกอบการ 

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยธุรกิจนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ต่อไป 

การขจัดความยากอย่างตรงจ ุดจ ึงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และถูกระบุไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญภายใต้ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการจัดสรรทุน

วิจัยและพัฒนาภายใต้กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และเป็นกรอบแนวทางการทำงานให้กับ

หน่วยงานในระบบ ววน.  

นโยบายนี้มีเป้าหมายระยะสั้นในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ

ฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวได้มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาให้เกิดขั้วความเจริญใหม่

ของประเทศในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเริ่มจากหน่วยย่อยที่เข้มแข็งที่สุด คือ ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการของ

ครัวเรือนและชุมชน ดังนั้น มาตรการและกลไกจะมุ่งเน้นไปที่การปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ

นวัตกรรมของคนในพื้นที ่โดยหลีกเลี่ยงการอุดหนุนทรัพยากร เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน  

1.2  นิยามของการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 

นโยบายการบรรเทาความยากจนอย่างตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation: TPA) เป็น 

การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเทศจีนได้เริ่ม

ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นให้เกิดความช่วยเหลืออย่างถูกต้องไปถึงครัวเรือนที่มีความ

ต้องการอย่างแท้จริง ผ่านกลไกการทำงานที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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• กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงและระบุปัญหาที่ถูกต้องอย่างแม่นยำ 

สาเหตุความยากจนของแต่ละครัวเรือนเกิดจากต้นเหตุที่แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงจำเป็นต้อง

ระบุกลุ่มเป้าหมายและรากเหง้าของปัญหา (Root cause) ความยากจนของครัวเรือนนั ้นได้อย่างแม่นยำ       

เพ่ือนำมาออกแบบมาตรการหรือโครงการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากปัญหาเกิดจากสมาชิก

ครอบครัวมีปัญหาสุขภาพหรือทุพพลภาพทำให้ขาดแคลนแรงงาน มาตรการแก้ปัญหาคือการหาแหล่งลงทุน

ทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนโดยไม่ต้องใช้แรงงาน เป็นต้น การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้สามารถเจาะจง 

ผู้ที ่ต้องการและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ทำให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การทราบกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ครัวเรือน สหกรณ์ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ 

ผู้พิการ รวมทั้งทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจน เช่น ปัญหาคุณภาพดิน ปัญหาในระบบเกษตรกรรม 

ที่ส่งผลต่อผลผลิต และปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก เป็นต้น จะทำให้สามารถออกแบบมาตรการตรงตามความ

ต้องการ และสอดรับกับรากของปัญหาความยากจนอย่างแท้จริง ทั ้งนี ้ ปัจจัยสำคัญที ่ใช้ในการระบุ

กลุ่มเป้าหมาย และระบุปัญหาคือข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยการได้มาและลักษณะ 

ของข้อมูลที่ใช้จะมีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนถัดไป 

• กำหนดการใช้เงินทุนอย่างตรงวัตถุประสงค์ มาตรการด้านการเงินเป็นเครื่องมือ 

ที่สร้างผลกระทบสูงให้กับครัวเรือนยากจน หากต้องการให้เกิดผลอย่างยั่งยืน การใช้เงินทุนนั้นจึงควรเป็นไปเพ่ือ

การลงทุนมากกว่าการอุดหนุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายภาคบังคับ หรือจูงใจให้เกิด

การใช้เงินจากการอุดหนุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการของประเทศจีนในการให้

สินเชื่อกับคนยากจนแบบมีเงื่อนไขให้ผู้กู้ต้องนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 40 ของวงเงิน

กู้ท้ังหมด เป็นต้น  

• จัดคณะทำงานที่เหมาะเจาะกับลักษณะของพื้นที่และโครงการ ความยากจนในแต่

ละพื้นที่มีสาเหตุและบริบทที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การขจัดความยากจนในแต่ละพื้นที่จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญ

และการดำเนินงานที่แตกต่างกัน คณะทำงานจึงต้องประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และองค์

ความรู้ที่สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน  

การบริหารจัดการน้ำ หรือการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีผู้ที่เข้าใจบริบทต่าง ๆ ในพื้นที่ 

อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา อยู่ในทีมด้วย ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม

องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญในการจัดทีมลงพื้นที่เพื่อช่วย

ขจัดความยากจน โดยอาจมีการกำหนดให้ 1 ภาควิชา ลงพ้ืนที่ดูแล 1 ชุมชน ตามความถนัดของภาควิชานั้น ๆ  

• ออกแบบมาตรการอย่างแม่นยำตรงตามบริบท การออกแบบมาตรการเพ่ือขจัดความ

ยากจนควรคำนึงถึงบริบทต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ เช่น ทรัพยากรในพื้นที่ ทั ้งทรัพยากรทางธรรมชาติและ
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ทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน และข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้  

อาจพิจารณานำจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื ้นที่มาพิจารณาประกอบการออกแบบมาตรการด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยบริบทข้างต้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ 

ทีส่นับสนุนให้มาตรการเกิดผลสัมฤทธิ์และมคีวามยั่งยืน  

• ออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำ การออกแบบโครงการเพื ่อขจัด 

ความยากจนอย่างตรงจุดจำเป็นต้องนำข้อมูล และบริบทต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการระบุกลุ่มเป้าหมาย 

และปัญหาที่ชัดเจน มาสังเคราะห์เพื ่อออกแบบโครงการให้เกิดกิจกรรมในพื้นที ่ที่สามารถแก้ไขปัญหา 

ความยากจนได้ตรงกับสาเหตุ และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกแบบโมเดลการร่วมลงทุนที่เหมาะกับ

เกษตรกรรายย่อย ซึ่งสามารถช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน  

• เจาะจงผลลัพธ์อย่างชัดเจน การประเมินผลการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพของนโยบายการขจัดความยากจนผ่านการประเมินเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดที่นำมาประเมิน

ต้องสะท้อนภาพของผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน เช่น รายไดท้ี่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

เพ่ือนำผลประเมินไปปรับปรุงกลไกการดำเนินงานรวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ของการขจัดความ

ยากจนอย่างเป็นรูปธรรม  

1.3 บทบาทของข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 

การออกแบบมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดจำเป็นต้องมีข้อมูล

พื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่ดี ข้อมูลมี 2 ระดับ คือ 1. ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการ

สำรวจสำมะโนประชากรครัวเรือน (Rural Household Survey) 2. ข้อมูลเชิงลึกจากการลงพ้ืนที่รายครัวเรือน  

บทบาทของข้อมูลทั้ง 2 ระดับ ช่วยให้ภาครัฐกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของ

ชุมชนและพ้ืนที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพ้ืนที่ยากจนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   

1)  ข้อมูลเชิงสถิติจากการสำมะโนประชากรครัวเรือน (Rural Household Survey) 

รัฐบาลดำเนินการระบุตัวตนและจัดทำแฟ้มข้อมูลของทุกครัวเรือนที่มีฐานะยากจนเพื่อสร้าง

ฐานข้อมูลทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายและออกแบบมาตรการบรรเทาความยากจน 

ติดตามและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ โดยมีรายละเอียดตัวอย่างข้อมูลในการสำรวจ ดังนี้  

• ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของครัวเรือน เช่น จำนวนสมาชิกในครอบครัว  ศาสนา และการศึกษา  

• สภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของครัวเรือน เช่น ข้อมูลอาชีพ รายได้ รายจ่าย และขนาดที่อยู่
อาศัย เป็นต้น 

• ความสามารถการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น จำนวนโรงเรียน สาธารณสุข และการคมนาคม เป็นต้น 
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• การเข้าถึงทรัพยากรและท่ีดินทำกิน เช่น  ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ครอบครัวที่อาศัยบนภูเขา ครัวเรือนที่มี

ที่ดินทำกิน แหล่งน้ำทีส่ะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น  

2)  ข้อมูลปัญหาและศักยภาพเชิงลึกรายครัวเรือน 

รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาปัญหาเชิงลึกรายครัวเรือนและกำหนดให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่น หรือ 
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนที่ข้อมูลเชิงสถิติไม่สามารถบอกได้ 
ตัวอย่างเช่น 

• ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าดินเสื่อมสภาพต้องหาวิธีในการฟื้นฟู 

• ข้อมูลแหล่งน้ำ เพ่ือวางแผนการบริหารทรัพยากรน้ำเพ่ือให้มีใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

• ข้อมูลอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนการออกแบบโครงการ/มาตรการเพ่ือตัดสินใจพ้ืนที่ดังกล่าวว่าควรปลูกพืช
หรอืเลี้ยงสัตว์ชนิดใด  

• องค์ความรู้ทีช่ัดเจนเกีย่วกับลักษณะพืชที่จะปลูกหรือสัตว์ที่จะเลี้ยงเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่

• ข้อมูลตลาด เพ่ือให้มั่นใจว่าพืชผล ผลิตภัณฑ์ทีป่ลูกหรือผลิตมานั้นเป็นที่ต้องการของตลาด 
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บทที่ 2 

สถานการณ์และนโยบายขจัดความยากจนของประเทศไทย 

2.1    สถานการณ์ความยากจน  
โดยทั่วไปความยากจนถูกนิยามโดยเส้นความยากจน หรือ Poverty Line โดยคนยากจน

หมายถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า  

ในปี พ.ศ. 2561 เส้นความยากจนอยู่ที ่ 2,710 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสูงขึ้นจากเส้นความยากจนของปี  

พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2551 ที่อยู่ที่ 1,533 บาทต่อคนต่อเดือน และ 2,172 บาทต่อคนต่อเดือน ตามลำดับ         

นั่นหมายความว่าคนไทยที่ยากจนในปัจจุบันคือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 2,710 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยมีรายได้  

ไม่เกิน 90.3 บาทต่อวัน จำนวนคนยากจนในประเทศไทยพบว่า มีแนวโน้มลดลง กระทั่งในปี พ.ศ. 2561  

มีจำนวนคนยากจนเพิ ่มขึ ้นเล ็กน้อยเมื ่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 จาก 5.3 ล้านคน หรือร้อยละ 7.87  

ในป ี  พ .ศ . 2560 เป ็น 6.68 ล ้านคน หร ือร ้อยละ 9.85  ในปี  พ .ศ . 2561 โดยคนยากจนส ่วนใหญ่   

(ประมาณร้อยละ 37)  ทำงานในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้คนจนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) เป็นคนจนในชนบท 

ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ในขณะที่คนจนในเขตเทศบาลหรือคนจนเมือง2 คิดเป็นประมาณร้อยละ 40  

โดยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) พบว่า ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 4.30 รองลงมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง 

ร้อยละ 2.99 และ 2.60 ตามลำดับ 

 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 สัดส่วนคนยากจนรายจังหวัด3  

 

2  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยกำหนดเขตพื้นที่ของเทศบาล และให้หมายถึงเขตกรุงเทพมหานคร 

และเขตเมืองพัทยา โดยในที่นี้เขตเทศบาลจะหมายถึงเขตเมือง และนอกเขตเทศบาลจะหมายถึงเขตชนบท 
3 TPMAP ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
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2.2    นโยบายขจัดความยากจนของประเทศไทย4  
ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการและมาตรการที่สำคัญ เพื่อช่วยในการ

แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีตัวอย่างโครงการ/มาตรการ ดังนี้ 

2.2.1  โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ5 เพื ่อช่วยเหลือประชาชนให้อยู ่ด ีก ินดี   

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ (1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ (2) โครงการพัฒนาด้าน

การเกษตร (3) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ (5) โครงการพัฒนา

ด้านสาธารณสุข (6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร (7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

และ (8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื ่น  ๆ โดยตั ้งแต่ร ิเร ิ ่มโครงการฯ  

ในปี พ.ศ. 2495 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีจำนวนโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 4,810 โครงการ ส่วนใหญ่

เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ (3,336 โครงการ) โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ (1,838 โครงการ)  

2.2.2 มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนนำเงินที่เหลือไปใช้

จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ อาทิ (1) โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยรัฐ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรยีน

และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (2) กองทุนเพื่อความเสมอ

ภาคทางการศึกษา (กสศ.)6 จัดตั้งในปี พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื ่อการปฏิรูป

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื ่อช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และ

มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา 

4.3 ล้านคน ภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจํานวนหนึ่งพันล้านบาท  และ (3) นโยบาย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ7 โดยลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับผู้ที่ถือบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ โดยเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

จำนวน 1.14 ล้านคน 

2.2.3  การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน 

อาทิ (1) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556  

 

4 ปรับปรุงจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2556 (สศช.) 
5  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), (http://www.rdpb.go.th/th/Projects) 
6 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (https://www.eef.or.th) 
7  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, (http://www.fpo.go.th) 
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ให้ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ำทุกจังหวัดเป็นวันละ 300 บาท (2) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ

พัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย8 (ศจพ.มท.) ในระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)  

ในระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และอาสาสมัครในระดับตำบล เพื่ออำนวยการให้การดำเนินงานขจัดความยากจน

ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

คนยากจนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ . (20,000 บาทต่อคนต่อปี) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

และมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการฯ (3) การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสนับสนุน การแก้ไข

ปัญหาความยากจน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน9 ซึ่งเป็นองค์การมหาชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน โดยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ และการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และ (4) นโยบายสานพลังประชารัฐ10 โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ผนึกความร่วมมือภาครัฐบาล เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม และ

ประชาชน ขับเคลื่อนภายใต้ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขยั่งยืน พร้อมทั้งตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 76 แห่ง ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

2.2.4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 

โดยการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกู้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งมีกองทุน 

ที่สำคัญ อาทิ (1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตั้งแต่       

ปี 2544 มีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไข

ปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม   

ทั้งนี้ในปี 2561 มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้วจำนวน 79,595 กองทุน โดยมีการจัดสรร

เงินกองทุนเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อกองทุน โดยผู้กู้จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินชัดเจน และต้องมี

หลักทรัพย/์บุคคลค้ำประกัน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเป็นผู้พิจารณา (2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

มีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพ่ือ

สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาศักยภาพและ

เครือข่ายสตรี และ (3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านโครงการต่าง ๆ ตาม

 

8 กระทรวงมหาดไทย, (http://app2.cdd.go.th/infocenter/attachments/info51_51.pdf) 
9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, (https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10794) 
10 คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, (http://www.e3pracharath.com/e3/) 
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นโยบายรัฐบาล เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. 

และโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

2.2.5  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพ อาทิ (1) โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า11 เป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกส่วน ทุกคนในสังคมควรได้รับ  

การประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

กำหนดให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)” ขึ้นเป็นหน่วยงานบริหารระบบ เพ่ือ

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการกำหนดสิทธิประโยชน์ และเป็นตัวแทนในการคุ้มครองดูแลให้

ประชาชนได้รับบริการอย่าง เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และ (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล (รพ.สต.)12 เป็นสถานพยาบาลชั้นต้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดย รพ.สต. เน้นเรื่องการ

ส่งเสริม ป้องกัน และสร้างให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ประกอบกับการมีระบบ

หลักประกันสุขภาพ คือระบบการส่งต่อผู ้ป่วย ทำให้ รพ.สต. สามารถส่งเข้าระบบโรงพยาบาลใหญ่ได้  

นอกจากนี้จากแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนควรเน้นที่การป้องกัน และการป้องกันที่ดีที่สุดคือให้

ชาวบ้านมีที่พึ ่งด้านสุขภาพในระดับชุมชน ดังนั้น ในระดับหมู่บ้านจึงเกิดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อข่าวสารในหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจนเผยแพร่ความรู้  

แก่ประชาชนในเรื่องปัญหาสาธารณสุข และสามารถปฐมพยาบาลและรักษาขั้นพ้ืนฐานได้  

2.2.6 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร อาทิ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล13 เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไรไ้ม่มี

ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในลักษณะ

แปลงร่วมภายใต้รูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน

แห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

2.2.7 การให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ (1) การให้เบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแตอ่ายุ 60 ปีขึ้น

ไปจะได้รับเงินเดือนละ 600 ถึง 1,000 บาท ตามช่วงอายุ รวมทั้งจัดให้มีเบี้ยยังชีพคนพิการรายเดือน ซึ่งจัดให้

เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนแจ้งความจำนงเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ โดยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรี

 

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, (https://www.nhso.go.th/ARCHIVES/section1/detail3.aspx) 
12 https://www.hfocus.org/content/2013/08/4328 
13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.mnre.go.th/th/news/detail/2527) 
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มีมติเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท และ (2) การดำเนินการของกระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์14 เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ประสบ

ปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน โดยช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้งต่อ

ครอบครัว (กรณีเกิน 2,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจผู้ว่าราชการจังหวัด) การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 

มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กในครอบครัวยากจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี มุ่งให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยง

เด็กไว้ได้เองโดยไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวผ่านการช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท 

ต่อครั้ง ในครอบครัวที่มีเด็ก 1 คน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง ในกรณีครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า 1 คน และ 

การให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน เป็นการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนเรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่ม โดยไม่เกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท และ

จะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปี เป็นต้น 

ที่ผ่านมาการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย  

มีการดำเนินงานในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ดำเนินการโดย

กระทรวง หรือหน่วยงานที่มีภาระกิจโดยตรงในมิตินั้น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ และความเชี่ยวชาญของแต่ละ

หน่วยงาน โดยยังไม่มีกลไกการกำกับดูแล ติดตาม และบูรณาการการดำเนินงานขจัดความยากจนในภาพรวม 

ทั้งนี้ มาตรการ/โครงการ เพื่อขจัดความยากจนของแต่ละหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอแนวทางจาก

ระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ ในลักษณะของการดำเนินงานแบบถ้วนหน้า หรือผ่านองค์กรชุมชนเป็นหลัก 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีการพัฒนากลไก และเครื่องมือ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

คนยากจนเพ่ือให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้น 

 

14 กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (https://www.m-society.go.th) 
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บทที ่3 

ข้อเสนอแนวทางการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสำหรับประเทศไทย 

การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดมุ่งเน้นการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของกลุ ่มคนยากจน โดยการบูรณาการการดำเนินงานในมิติต่าง  ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ร่วมกับการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ศึกษาบริบทต่าง ๆ  

ในเชิงลึก เพ่ือนำมาออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการและสอดรับกับบริบทที่แตกต่างกัน

ในแต่ละครัวเรือน  

3.1  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด 

จากการศึกษาแนวทางการขจัดความยากจนในประเทศไทย พบว่าได้มีการดำเนินงานโดยหลายภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในเรื่องการวางโครงสร้างและการออกแบบมาตรการ   
ที่เฉพาะเจาะจงจึงเสนอแนวทางการขจัดความยากจนที่ทำให้ให้กลุ่มคนยากจนมีโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได้ และลดการพ่ึงพาจากภาครัฐ ต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

• นโยบาย และทรัพยากรมาจากส่วนกลาง ดำเนินงานโดยท้องถิ่น  ความยากจนเป็น

ปัญหาที่มีความซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา และ

วัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประเทศ 

ตลอดจนนโยบายจากส่วนกลางต้องมีความจริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน

ร่วมกันอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานต้องตรงกับความต้องการและสอดรับกับบริบทที่แตกต่างกัน

ในแต่ละพ้ืนที ่ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงาน และการลงพ้ืนที่ในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากร 

และอำนาจในการบริหารจัดการ ร่วมกับการมีกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการขจัดความ

ยากจนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

ทันท่วงท ี

• ทุกหน่วยงานต้องมีเป้าหมายเดียวกัน เชื่อมโยงมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างพลังร่วมที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความยั่งยืน การดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพของทุกภาคส่วนและทุกกระทรวง
ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื ่อนนโยบายการขจัดความยากจนให้ประสบความสำเร ็จ กา รจัดตั้ง
คณะกรรมการขจัดความยากจนในระดับชาติ และหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยสร้าง
ความเป็นเอกภาพในการดำเนินนโยบาย และการบูรณาการการทำงานเพ่ือขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งการตั้งเป้าหมายระดับประเทศ และเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป้าหมายของตนเองตามศักยภาพ 
เพื่อให้ทุกระดับเห็นพ้องในการดำเนินนโยบายร่วมกัน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
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การดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานะ อุปสรรค และระดับความสำเร็จ เพื่อสร้างการตระหนัก 
รับรู้ และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  

• ทุกมาตรการต้องยึดหลักสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ในระยะยาว เนื่องจาก
ความยากจนเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คนยากจน
เข้าถึงปัจจัยจึงมีความสำคัญในการขจัดความยากจน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และ  
ความยั่งยืนของการหลุดพ้นความยากจน นโยบายต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นให้คนยากจนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ และโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้คนยากจนสามารถพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพ  และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ในระยะยาว  

คนยากจนสามารถจัดกลุ่มตามศักยภาพและความพร้อม เพื่อออกแบบแนวทางการขจัดความ
ยากจนที่เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มการพัฒนาเพื่อพ้นความยากลำบาก (Survived) 
เช่น กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และลูกจ้างรายวัน โดยมุ่งเน้นให้คนยากจนเข้าถึงปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต 
ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย รวมทั้งมีสัมมาอาชีพ (2) กลุ่มการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความพอเพียง 
(Sufficient) เช่น เกษตรกรรายย่อย มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาอาชีพ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สามารถ
เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่างพอดี และ (3) กลุ่มการพัฒนาเพื่อสู่ความยั่งยืน (Sustainable) เช่น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ การสร้างเครือข่ายร่วมลงทุนเป็นธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชนที่
เข้มเข็ง ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่การสร้างตลาดในระดับโลก เพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดี (Prosperity) ใน
ระยะยาว 

 
รูปที่ 2 การจัดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือออกแบบนโยบายขจัดความยากจนอย่างตรงจุด (สอวช., 2563) 
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• มาตรการต่าง ๆ ต้องออกแบบจากการระบุอุปสงค์ (Demand) ที่ชัดเจน หัวใจ
สำคัญของนโยบายขจัดความยากจนอย่างตรงจุด คือการออกแบบมาตรการ และแนวทางเพื่อขจัดความยากจน
อย่างแม่นยำตรงตามบริบท โดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อาศัยอยู่กับคนยากจนอย่างน้อย 3 ปี เพื่อเรียนรู้บริบท
ต่าง ๆ ของแต่ละครัวเรือน แต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาออกแบบมาตรการขจัดความยากจนที่ตรงตามความต้องการ 
และสอดรับกับบริบทของครัวเรือน และพื้นที ่นั ้น ๆ โดยการออกแบบมาตรการต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึง
ศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาส เช่นเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ที่ต้องอาศัยการสังเกต และใช้ระยะเวลา
เรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือให้มาตรการที่ออกแบบสามารถขจัดความยากจนได้ถึงระดับฐานราก ตรงตาม
บริบทของพ้ืนที่ และลักษณะของแต่ละครัวเรือน 

3.2   ข้อเสนอกลไกการบริหารการขจัดความยากจนสำหรับประเทศไทย  
จากการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการขจัดความยากจนนำมากำหนดเป็นแนวทางการ

ขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเพ่ือการขจัดความยากจนอย่าง 
ตรงจุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 จัดตั ้งคณะกรรมการขจัดความยากจนระดับประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ โดยมอบหมายสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ ดังนี้  

• กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการขจัดความยากจนระดับชาติที่ชัดเจน  ได้แก่  
- ผู้รับทุนต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ก่อตั้ง 3 คน ขึ้นไป และร่วมลงทุนอย่างน้อย 

25% และเป็นคนในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 คนเงินที่ได้จากเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  
- ผู้ร่วมลงทุนจากชุมชนต้องนำมาลงทุนอย่างน้อย 300,000 บาท  
- การใช้เงินต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการเพื่อการลงทุนทำธุรกิจ มีโมเดล

ธุรกิจที่แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
- กิจกรรมที่ใช้เงินได้ อาทิ จ้างงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ มาตรฐาน ยกเว้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน อาทิ ถนน อาคาร   
- โครงการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี  

• เป้าหมาย   
- โครงการพัฒนาธุรกิจ 180 โครงการ/ปี  (3 รุ่น 5 ปี ทั้งหมด 540 โครงการ)  

โดยเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมร้อยละ 90 และ ธุรกิจขนาดกลาง 
ร้อยละ 10  

- การจ้างงานทั้งหมด 100,000 ตำแหน่ง (ทางตรง 30,000 ตำแหน่ง ทางอ้อม 
70,000 ตำแหน่ง)  

- คนจนพ้นเส้นความยากจน 500,000 คน 
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• จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ 5,365 ล้านบาท แบ่งออก ดังนี้  
- งบดำเนินงาน 2,200 ล้านบาท (พัฒนาธุรกิจ) 
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 135 ล้านบาท (500,00 บาท/คน จำนวน 450 คน) 

(ต้นทุนภาครัฐ 30 ล้านบาท) (สำหรับผู้ร่วมลงทุนจากชุมชน) 
- งบวิจัย 3,000 ล้านบาท (On farm research/เชื่อมโยงเครือข่าย) 

• ปลดล็อคกฎระเบียบต่าง ๆ และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน 

• กำกับและติดตามการดำเนินงานของระดับพื้นที่   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  ตัวอย่างกลไกการบริหารขจัดความยากจนอย่างตรงจุด (สอวช., 2563) 

   3.2.2 จ ัดต ั ้งคณะทำงานระด ับภ ูม ิภาค 6 ภูม ิภาค  ได ้แก ่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยให้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจ ัย และสถาบันการเงิน   
เขา้ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยคณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้ 

• พิจารณา คัดเลือก ติดตามและประเมินผลโครงการ 

• ให้คำแนะนำปรับปรุงโครงการ   

• สนับสนุนและจัดหาความช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อเครือข่าย  

ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
เป็นฝ่ายเลขานุการ  ทำหน้าที่สรรหา วิเคราะห์โครงการ และรวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอต่อคณะทำงาน
ระดับภูมิภาค   
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3.3  ข้อเสนอการขับเคลื่อนโครงการ 
                  การขับเคลื่อนโครงการมุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ โดยสนับสนุนให้
ท้องถิ่นจัดตั้งนิติบุคคลที่มผีู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป ทำหน้าที่ ค้นหาโอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง หรือศักยภาพ
ในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโมเดลธุรกิจที่สร้างงานให้กับคนยากจนในชุมชน เสนอต่อคณะทำงาน
ระดับภูมิภาค เพื่อขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุน (Matching grants) โดยต้องมีการบริหารจัดการโครงการ
และดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องร่วมลงทุน ร้อยละ 25 ของ
มูลค่าโครงการ  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จสูงต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 
องค์ความรู้ และเงินทุน เป็นต้น ดังนั้น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนี้จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อน 
ดังต่อไปนี้ 

• หนว่ยงานรัฐท้องถิ่น ทำหน้าที่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน   

• สถาบันการศึกษาท้องถิ่น เป็นแหล่งองค์ความรู้  ส่งอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยระดับ 
         ปริญญาโท ลงไปเกาะติดครัวเรือนยากจนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือเก็บข้อมูล 
         เชิงลึกของครัวเรือนและพ้ืนที่นั้น ๆ และช่วยพัฒนาโครงการ 

• สถาบันการเงิน สนับสนุนแหล่งทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่นิติบุคคลและคนยากจน วงเงิน  
         500,000 บาท และบังคับให้นำไปลงทุนทำธุรกิจ 300,000 บาท (ร้อยละ 60)  

• บริษัทเอกชน เป็นพี่เลี้ยงด้านธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ช่วยเหลือเรื่องแนวทาง  
         เพ่ิมผลผลิต (Productivity) ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดสินค้า/บริการ รวมถึงการ  
         เชื่อมต่อกันในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)  

• ลูกค้า/บริษัทคู่ค้า สนับสนุนข้อมูลทางการตลาดและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้า  
 เครือข่ายข้างต้นจำเป็นต้องมีโมเดลธุรกิจการทำงานร่วมกัน และออกแบบกลไกเพ่ือ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การลดความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการสร้างรายได้ และสร้างการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ดังตัวอย่างโมเดลธุรกิจ
ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างธุรกิจเกษตร 

คณะกรรมการขจัดความยากจนระดับชาติเปิดรับข้อเสนอโครงการธุรกิจจากบริษัทเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม  (Social 

Enterprise) และจัดสรรที่ดินเพื่อทำโครงการให้กับครัวเรือนเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน  ที่ต้องการเข้าร่วม

โครงการ ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยในพื้นที่แก่  บริษัทเอกชน  SE  เพื่อให้เกิด

เป็นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด  ออกมาตรการใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ

กองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับบริษัทเอกชน  SE  ครัวเรือนเกษตรกร  กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในการทำ

ธุรกิจ   มีการสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย เนื่องจากผู้สูงอายุหรือผู้พิการไม่สามารถหา

รายได้ด้วยตนเองได้ โดยวิธีการนี้จะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืนกับผู้ที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ในรูปแบบเงินปันผลจาก

การเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทเอกชน 

 

 

  

 

 

รูปที่ 4  ตัวอย่างโมเดล Quadruple helix การยกระดับอตุสาหกรรมการเกษตร 
(สอวช., 2563) 
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โมเดลธุรกิจท่องเท่ียว 

รัฐบาลสนับสนุนเงินพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนให้นิติบุคคลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (Champion Node) อาทิ 

สถาบันการศึกษา โดยในพ้ืนท่ีจะมีการจัดตั้งเครือข่าย (Node) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยว หรือองค์กรบริหารจัดการและการตลาดจุดหมายท่องเที่ยว (Destination Management and Marketing 

Organization: DMO) เช่น ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยเครือข่ายดังกล่าว

ทำหน้าที่ให้เกิดเวทีพูดคุยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประสานผลประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งให้การท่องเที่ยวในพื้นท่ี 

อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว โดยมีระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว (Destination Management 

System: DMS) สนับสนุนการทำงานของเครือข่ายผ่านการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพื่อใช้ทั้งในการวางแผน 

บริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก และระบบจองที่พัก การเดินทางแบบออนไลน์ ทั้งนี้ การจัดทำ

ระบบฐานข้อมูลต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เช่น บริษัท startup ด้าน IT อย่างไรก็ดี ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ถือเป็น

ปัจจัยสำคัญในการป้อนข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ผ่านการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

การท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นถึงช่องว่างของการให้บริการ อาทิ ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ โดยชุมชนสามารถสร้างงาน 

สร้างรายได้จากการทราบช่องว่างดังกล่าว และเกิดเป็นการให้บริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5  ตัวอย่างโมเดล Quadruple helix การยกระดับอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

(สอวช., 2563) 
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ตัวอย่างโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative economy)  

รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการนำศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น มาสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าหรือบริหารในพื้นที่ เพื่อเป็น

การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้สินค้า โดยมีผู้นำหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ( Champion 

Node) เป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำงานร่วมกับเครือขายในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา 

ผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาจะช่วยศึกษาความเป็นมา และประวัติศาสตร์

ของชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนอย่างแท้จริง และนำมาถ่ายทอดผ่านการจับคู่ 

(Matching) นักศึกษากับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้า โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม และแสดงสินค้าท้องถิ่นทั้งในรูปแบบของย่านวัฒนธรรม เกิดการสร้างรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 
     รูปที่ 6 ตัวอย่างโมเดล Quadruple helix การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(สอวช., 2563)  

 

 

3.4 ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนการทำงานในระยะยาว  

3.4.1 มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับปรุง
ระบบประกันการเกษตรเพื่อบรรเทาความเสี่ยงแก่เกษตรกรผู้มีรายได้ต่ำ การประกันภัยพืชผลโดย ธกส. 
ร่วมกับบริษัทประกันภัยจัดทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตรทั่วประเทศที่มีความคุ้มครองต้นทุนการผลิตเมื่อ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คุ้มครองปริมาณผลผลิตที่ลดต่ำลง คุ้มครองราคาผลผลิตที่ผันผวนตามราคาของ
ตลาดโลก โดยจากเดิมที่ระบบประกันครอบคลุมถึงพืชผลหลักหลัก 5 ประเภท ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม 
ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีการทำประกันแค่บางพื้นที่ และบริษัทประกันรับภาระค่าประกันทั้งหมด
ระบบประกันใหม่จะต้องขยายความคุ้มครองไปยังพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวโน้มของอัตราการเติบโตสูงตามความ
ต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น (Growing market) อาทิ กล้วยไม้ โกโก้ ปูนิ่ม เป็นต้น ซ่ึง ธกส.จะรับภาระจ่าย
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เบี้ยประกันร้อยละ 60 ของราคาประกัน โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันในส่วนที่เหลือ อีกทั้ง ธกส. และบริษัท
ประกันภัยร่วมมือกันตรวจสอบการเคลมเงินประกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ แสดงถึงความ
โปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยอีกด้วย  

3.4.2 มอบหมายให้ ธ.ก.ส. พัฒนากลไกการแบ่งปันความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อส่งเสริม 
การสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ธกส.ออกแบบกลไกการแบ่งปันความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างรายได้ 
การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยอาศัยการสร้างความเชื่อมั่นผ่านความร่วมมือของสถาบันการเงิน
ของภาครัฐร่วมกับเครือข่ายการตรวจสอบการเงินสามระดับ ได้แก่ ตำบล อำเภอ และจังหวัดในกระบวนการ
ตรวจสอบคำร้องขอสินเชื่อ โดยกำหนดให้เกษตรกรมีการทำประกันการเกษตรก่อนเข้ามาขอสินเชื่อ นอกจากนี้ 
ธกส. ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร จัดทำไฟล์ข้อมูลเครดิตอิเล็คทรอนิกส์เกษตรกร โดยใช้ Big Data และ AI 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความรับผิดชอบของผู้ขอกู้ ด้วยการประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น รุ่นของโทรศัพท์ที่ใช้ 
แอพพลิเคชั่นที่ใช้บนมือถือ วิธีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น ร่วมกับข้อมูลเชิง
ลึกที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับนักศึกษาและบัณฑิตอาสา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใน
ขั้นตอนถัดไป 

3.4.3 จัดตั้งกองทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการเงินระบบฐานราก (Microfinance) เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เป็นการให้บริการด้านการออม (Microsaving) การให้สินเชื่อ (Microcredit) การ
ประกันภัย (Microinsurance) และการโอนเงิน แก่คนจนและผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงวิสาหกิจขนาดย่อม ผ่านผู้
ให้บริการทางการเงินทั้ง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มในระบบ ประกอบด้วยสถาบันทางการเงินที่มีกฎหมายรองรับ 
เช่น ธกส. ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 2) กลุ่มกึ่งระบบ ประกอบด้วย
สถาบันที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการส่งเสริมการออมและการใช้เงินทุนภายในชุมชนโดยมีภาครัฐเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน เช่น สหกรณ์ กองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีการใช้ไฟล์ข้อมูลเครดิต
อิเล็คทรอนิกส์ที่ ธกส. จัดทำร่วมกับศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร เป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินและพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ 

3.4.4  กำหนดให้การลงพื้นที่เพื่อระบุปัญหา พัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็น 

KPI ของเจ้าหน้าที่รัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย โดยต้องเข้าไปประกบ เกาะติดกับครัวเรือนยากจนเป็น

เวลา 2-3 ปี เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง โดยมีคณะกรรมการขจัดความยากจนในระดับจังหวัดหรือพื้นที่

ติดตามประเมินผลการดำเนินการแบบเจาะจงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน 



บทที่ 4 

ข้อเสนอการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสำหรับประเทศไทยด้วย อววน.  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงที่มีทรัพยากรหลากหลาย 

ทั้งทรัพยากรบุคคล อาทิ คณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิต และนิสิต/นักศึกษา ทรัพยากรทางปัญญาจากองค์ความรู้

ในแต่ละแขนง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี

บทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

นวัตกรรมของคนในพื้นที่ รวมถึงการออกแบบโครงการ/มาตรการจากการมองหาโอกาสจากความขาดแคลน

ของประชากรกลุ่มฐานราก เพ่ือให้เกิดการขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

4.1 หน่วยงานภายใตก้ระทรวง อว. ที่มีบทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด 

4.1.1 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ทำหน้าที่จัดสรรทุน

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ โดยที่ผ่านมา บพท. 

ได้ดำเนินงานเพื่อการขจัดความยากจน ดังนี้ 

(1) จัดเก็บข้อมูลคนจน ในปี พ.ศ. 2563 บพท. ได้จัดสรรทุนสำหรับการดำเนิน

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 

ในพื้นที่นำร่องจำนวน 10 จังหวัด โดยการประยุกต์แนวทางการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจีน

มาใช้ในการดำเนินงานผ่านการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที ่ สู ่การออกแบบมาตรการแก้ปัญหา  

ความยากจนอย่างตรงจุด 

(2) สนันสนุนผู ้ประกอบการท้องถิ ่น โดยการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และย่านวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย 27 จังหวัด ผ่านกลไกการสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพ 

(Champion Nodes) โดยในแต่ละจังหวัดจะมีผู้นำที่มีศักยภาพเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ เช่น อาจารย์ 

นายก อบจ. และเจ้าอาวาส เป็นต้น มีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนนวัตกรรมพร้อมใช้

สำหรับวิสหากิจ/OTOP 

(3) พัฒนาเมืองน่าอยู่ ในพื้นที่เป้าหมาย 24 เมือง ให้เกิดกลไกการพัฒนาระดับ

พื้นที่ ผ่านกลไกการใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา นักวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง  และเสนอ 

ชุดความรู้ด้านการพัฒนาเมืองเพ่ือนำเสนอนโยบายเชิงพ้ืนที่ผ่านแผนพัฒนาจังหวัด   
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4.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันการศึกษาจำนวน 38 แห่ง ที่กระจายอยู่ในพื ้นที่ 

ทั่วประเทศ โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาผ่านกลไก

ต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อนำความรู ้สู่ 

การพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนผ่านการดำเนิน

โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

เพื ่อดูดซับเศรษฐกิจในพื้นที ่โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาดสำคัญของชุมชน และ โครงการ อว.สร้างงาน  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมประชาชนที่ว่างงานให้สามารถลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

4.1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยที่ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี

บทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนผ่านการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

พื้นที่ เช่น การพัฒนาไม้ผลและสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการวิจัยปูม้า หอยนางรม  

ปูแสม สาหร่ายทะเล และปลาสวยงาม การพัฒนา juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าท้องถิ่น

ออนไลน์ (Local E-commerce) เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับชุมชน รวมทั้งช่วยพัฒนาสินค้าชุมชนให้

พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดออนไลน์อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโครงการวิจัยพัฒนา

เอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน (Koyori Project) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการจับคู่นักศึกษา/บัณฑิตกับผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้า 

OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานกับอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4.1.4 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 4 แห่งตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการดำเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

โดยแต่ละอุทยานฯ จะมีบุคลากรวิจัย พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เอกชน

สามารถเริ่มต้นทดลองวิจัยได้เร็วและใช้เงินลงทุนต่ำ ตลอดจนเป็นตัวกลางให้ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ  

ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ได้มาร่วมกันทำวิจัยพัฒนา รวมถึงบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยี

ใหม ่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจร่วมกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตใน

ภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย จำนวน 800 ล้านบาท และโครงการการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม จำนวน 900 ล้านบาท 
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4.1.5 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. มีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

โดยประสานเชื ่อมโยงร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื ่น ๆ เพื ่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชน 

ลดรายจ่ายภาคการผลิต เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ ้น ตลอดจนเป็ นการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น การสาธิตและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

4.1.6 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มีการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social 

Innovation) เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนันสนุน และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตในพื้นที ่เป้าหมาย ด้วยการใช้องค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยี ควบคู ่กับปัจจัยด้าน

ผู้ประกอบการ และความคิดสร้างสรรค์ เช่น นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

และวัฒนธรรม และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ NIA ได้เสนอแนวทาง 

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื ้นที่โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระเบียงนวัตกรรม เป็น 

การเชื่อมโยงกลุ่มเมืองนวัตกรรมหรือย่านนวัตกรรมทำให้ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของพื้นที่เพิ่มขึ้น  

(2) เมืองนวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและออกมาตรการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสร้างนวัตกรรม และ (3) ย่านนวัตกรรม มุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย เช่น การใช้นวัตกรรมเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการยกระดับ

ย่านโยธีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลจำนวนมากเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณะสุข 

4.2 ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดของหน่วยงาน

ภายใต้กระทรวง อว. 

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง อว . ประกอบกับ

ทรัพยากรทั้งจากทางอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) กระทรวง อว. สามารถมี

บทบาทในดำเนินงานเพ่ือขจัดความยากจนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลความยากจน (TPE Big Data) เพื่อใช้ในการระบุ

กลุ่มเป้าหมาย และรากของปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือน ซึ่งทำให้การออกแบบนโยบาย และโครงการ

ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาในแต่ละครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำ

ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน 3 ระดับ ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเพื่อชี้เป้าคนยากจนเพื่อให้การสงเคราะห์ตามนโยบายภาครัฐ อาทิ 

TPMAP และ จปฐ. โดยการสำรวจคนยากจนที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก
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กำพร้า เป็นต้น เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานตามความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือให้คนจนสามารถเข้าถึง

ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต (Survived)  

 ข้อมูลจำเป็นต้องมีการตรวจทาน และสำรวจอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องออกแบบ

การจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาซึ่งมีจำนวนมาก และมี

ความรู้พื้นฐานทางสถิติสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจทาน และจัดเก็บข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยออกแบบ

เครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ เช่น อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable device) 

และการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น  

(2) ข้อมูลเพื่อออกแบบโครงการเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนยากจน 

โดยการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดิม อาทิ TPMAP จปฐ. AgriMap และ ข้อมูลดาวเทียม เพ่ือ

ระบุพื้นที่เป้าหมาย และครัวเรือนยากจนสำหรับเข้าไปดำเนินงานเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการลงพื้นที่เพื่อสังเกต

พฤติกรรมรายครัวเรือน ตลอดจนการนำองค์ความรู้ หรืองานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ไปพัฒนา

เป็นโครงการ หรือออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดรับกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ แต่ละครัวเรือน เพื่อมุ่งสู่ความ

พอเพียง การสร้าง และพัฒนาอาชีพ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้อย่าง

พอดี (Sufficient)  

(3) ข้อมูลวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง โดยการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากฐานข้อมูลคนจน อาทิ AgriMap ข้อมูลด้านแรงงาน สาธารณะสุข และ 

สาธารณภัย เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิด

ความกินดีอยู ่ดี (Prosperity) สู ่ความยั ่งยืนในระยะยาว (Sustainable) ตลอดจนการสนับสนุนยกระดับ

มาตรฐานสินค้าสู่การสร้างตลาดในระดับโลก  

 รัฐบาลสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน อาทิ การสร้างเขื่อน ระบบขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นำข้อมูลไปใช้ใน

การศึกษาและออกแบบการวางผังเมืองที่เอื้อให้เกิดการกระจายความเจริญ และการพัฒนาความเป็นเมืองใน

ส่วนภูมภิาค รวมถึงการกำหนดอุตสาหกรรมหลักในท้องถิ่นตามศักยภาพโดยมีหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ช่วยผลักดัน 

และสนับสนุนร่วมกับสถาบันอาชีวะในท้องถิ่นผลิตแรงงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลักในพื้นที่  

วัตถุประสงค์ของการจัดทำฐานข้อมูลคนจน 
วัตถุประสงค ์ ตัวอย่างประเภทข้อมูล ผู้จัดทำฐานข้อมูล ผู้ใช้ประโยชน ์

สงเคราะห์เพื่อให้
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน 

ประชากรศาสตร์ อาทิ อายุ การศึกษา 
อาชีพ ขนาดครอบครัว และระดับรายได้  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
และTPMAP 

กระทรวง พม. 
สศช.  

ออกแบบโครงการ 
เพื่อแก้ปัญหาและ
ยกระดับศักยภาพ 

- ทุนมนุษย์: ทักษะอาชีพ สุขภาพ 
- ทุนกายภาพ: ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค  
- ทุนทรัพยากร: ที่ดินทำกิน ภัยพิบัติ 

สถาบนัการศึกษา/
นักวิจัย 

ธุรกิจชุมชน 
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วัตถุประสงค ์ ตัวอย่างประเภทข้อมูล ผู้จัดทำฐานข้อมูล ผู้ใช้ประโยชน ์
- ทุนสังคม: กติกา/การมีส่วนร่วมในชุมชน 

พัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน และ
พัฒนาธุรกิจ 

เชื่อมฐานข้อมูล เช่น TPMAP AgriMap 
ข ้อม ูลแรงงาน สาธารณะสุข และ 
สาธารณภัย 

NECTEC  
(เชื่อมฐานข้อมูล) 

กระทรวงมหาดไทย 
สศช. 
ธุรกิจท้องถิ่น 

4.2.2 สนับสนุนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินโครงการขจัดความยากจนอย่าง 

ตรงจุด (TPE Programs) โดยออกแบบมาตรการให้เกิดเป็นธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิชาการ 

และผลงานวิจัยต่าง ๆ พัฒนาสินค้าโดยเน้นสินค้าเกษตรตามความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น โดยมี

แนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ดังนี้ 

สถาบันการศึกษาสามารถจัดทีมลงพื้นที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดิม 

อาทิ TPMAP และ จปฐ. โดยนำบุคลากร อาทิ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษา เข้าไปดำเนินการ 

ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในพื้นที่ผ่านการสัมภาษณ์และเกาะติดครัวเรือน โดยให้มี

อาจารย์ประจำภาควิชาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิ ภาพในการ

ดำเนินงาน มีนิสิต/นักศึกษาในท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมและรูปแบบ

การใช้ชีวิต เพ่ือนำข้อมูลมาออกแบบโครงการเพ่ือขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที ่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค สนับสนุนที่ปรึกษา

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือให้ชุมชนนำปัจจัยต่าง ๆ 

ต่อยอดกับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการท้องถิ ่น  รวมถึงการตรวจสอบ

มาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น         

4.2.3 จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง (TPE Innovations) เป็นการส่งเสริมให้

เกิดการสร้างตลาดด้วยนวัตกรรมสำหรับประชาชนกลุ่มฐานราก (Bottom of the Pyramid, BoP) ให้สามารถ

เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้ เช่น นวัตกรรมทั่วถึงเพื่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการศึกษา จักรกลเกษตรและ

อุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มสำหรับเกษตรแปลงเล็ก จักรกลแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน และโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น 

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ถือเป็นหน่วยงาน 

ที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง เนื่องจากสามารถเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่าย 

การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน และบุคลากร เพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีต้นแบบในการสร้างเป็นนวัตกรรมทั่วถึง ตลอดจน

พัฒนาระบบสนับสนุนเทคโนโลยีและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.2.4 จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ หรือปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) 

ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator) (TPE Entrepreneurs) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็นลูกหลานของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีความ

เข้าใจและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับชุมชนได้ง่ายกว่าคนนอกพ้ืนที่จะสามารถก่อให้เกิดธุรกิจใหม่และการจ้างงาน 

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Game changer) ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อการสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่น

จำเป็นจะต้องเข้าถึงทรัพยากรหรือเครือข่ายที ่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ เช่น แหล่งเงินทุน เทคโนโลยี

ประสิทธิภาพสูง องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการมีเครือข่ายกับตลาด ด้วยเหตุนี้ การสร้างระบบนิเวศ

ที่ดีเพ่ือช่วยบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการบ่มเพาะโครงการนวัตกรรม จึงมีผล

อย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของการสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นและโครงการขจัดความยากจน  

หน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญยิ ่งในการเชื ่อมประสาน และ

ออกแบบแรงจูงใจหรือมาตรการเพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อให้โครงการนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ความยากจนประสบความสำเร็จ เช่น การให้เงินเดือนหรือจ้างงานบัณฑิต  พร้อมกับโปรแกรมเพิ่มศักยภาพ

ด้านการประกอบการ การกำหนดดัชนีชี ้วัดความสำเร็จนักวิจัยหรืออาจารย์จากการทำวิจัยด้วยรูปแบบ  

On-farm research  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่ Technoeconomic Feasible การให้แรงจูงใจกับบริษัทเอกชนที่

เข้าร่วมโครงการ หรือการปลดล็อกระเบียบในการจ้างให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ทำงานจริงสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจได้ เป็นต้น 

 

รูปที่ 7  โปรแกรมการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดด้วย อววน.  (สอวช., 2563) 
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ภาคผนวก 

1. กรณีศึกษา: การขจัดความยากจนของประเทศจีน  

  ปี ค.ศ. 1978 ประชากรคนจน 770 ล้านคนในชนบทของจีน (ร้อยละ 97.5 ของประชากรทั้ง

ประเทศ) มีรายได้ 366 หยวนต่อคนต่อปี15 ซึ่งอยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty line) ต่อมาประธานาธิบดี      

สี จิ ้นผิง ของประเทศจีน กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงปีใหม่ปี ค.ศ. 2020 เรื ่อง “การนำพาประเทศจีนบรรลุ

เป้าหมายแห่งศตวรรษ” คือ การสร้างสังคมที่มีความมั่งคั่งในระดับปานกลาง เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชนบทที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ชี้วัดความยากจนและขจัดความยากจนให้หมดไปในปี ค.ศ 2020  และได้

จัดทำ “แผนพัฒนาและขจัดความยากจนในพ้ืนที่ชนบทปี ค.ศ 2011-2020” มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม

ประชากรยากจนที ่อาศัยอยู ่ในเขตพื ้นที ่ชนบทให้รอดพ้นจากความยากจน โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว

ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี ค.ศ. 2020 ประชาชนยากจนเหล่านั้นต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น ได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย  มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและ

โภชนาการครบถ้วน และมีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ หลังการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ พบว่าในปี ค.ศ. 2019  

ประเทศจีนมีประชากรคนจนเหลืออยู ่ 6.6 ล้านคน  (ร้อยละ 0.7 ของประชากรทั ้งประเทศ) มีรายได้  

8,163 หยวนต่อคนต่อปี16 เห็นได้ว่าในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลจีนช่วยให้ประชากรหลุด

พ้นจากความยากจนถึง 800 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคนยากจนทั่วโลก) นอกจากนี้ประเทศจีนกำลังจะ

เป็นประเทศพัฒนาแห่งแรกที่บรรลุการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs)  17 ข้อแรกของสหประชาชาติ (UN) คือ เรื่องการขจัดความยากจน (No poverty) อีกด้วย  

1.1 ขั้นตอนบรรเทาความยากจนของประเทศจีน  

จากการศ ึกษานโยบายการบรรเทาความยากจนอย ่างตรงจ ุด (Targeted Poverty 

Alleviation: TPA) ของประเทศจีนสามารถสรุปเป็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประเทศจีน

ประสบความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนได้ดังนี้ 

1.1.1 นโยบายระดับประเทศ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้การดำเนินงานด้าน  

การบรรเทาความยากจนในประเทศจีนประสบความสำเร็จ มีการกำหนดให้เรื่องการขจัดความยากจนเป็น

นโยบายสำค ัญระด ับประเทศ โดยจ ัดต ั ้ ง  The state council Leading Group Office of Poverty 

alleviation and development (LGOP) หรือคณะกรรมการขจัดความยากจนแห่งชาติในปี ค.ศ 1980 

 

15 Income and rural residence in poor areas in the first of three quarters of 2019, National bureau of statistics China 
16The Year 2020, a milestone in breaking the vicious cycle of poverty and illness in China, 2020 

    รายงานการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน,สำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศ กรุงปักกิ่ง, 2018 
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ต่อมาในปี ค.ศ 2013 ได้ริเริ่มนโยบายการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด ผ่านการให้อำนาจและทรัพยากรกับ

รัฐบาลท้องถิ่นบริหารจัดการดำเนินงานในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน ทุกระดับ ว่าจะขจัด

ความยากจนให้ได้ภายในปี ค.ศ 2020 ทั้งนี้ คณะกรรมการขจัดความยากจนแห่งชาติของประเทศจีน มี

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธาน และมีคณะกรรมการจาก 33 หน่วยงาน17 ประกอบด้วย (1) สำนักงานสภา

แห่งรัฐ (The General Office of the State Council) (2) สำนักงานด้านการเมือง (The General Political 

Department) (3) คณะกรรมการพัฒนาและปฏิร ูปแห่งชาติ  (National Development and Reform 

Commission)  (4)  ธนาคารกลางแห ่งสาธารณร ัฐประชาชนจ ีน  (The People's Bank of China) (5) 

คณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งรัฐ (the State Ethnic Affairs Commission) (6) คณะกรรมการกำกับดูแล

และบริหารทรัพย์สินของรัฐ (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the 

State Council (SASAC)) (7) การบริหารงานของรัฐวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์ (The State Administration 

of Radio, Film and Television (SARFT)) (9) สำนักสถิติ (The Statistics Bureau) (10) สำนักงานป่าไม้ 

(Forestry Bureau) (11) สำนักงานท่องเที ่ยว (Tourism Bureau) (12) ธนาคารเพื ่อการเกษตร  (The 

Agricultural Bank)  (13) สหพ ันธ ์อ ุปทานและการตลาดของจ ีน (All-China Federation of Supply and 

Marketing Cooperatives)  (14)  สหพ ั นธ ์ สหภาพการค ้ าจ ี น  (All-China Federation of Trade Union)  

(15) คณะกรรมการกลางของยุวชนคอมมิวนิสต์  (The CYL Central Committee) (16) สหพันธ์สตรีจีน 

(Women's Federation) (17) สหพ ั น ธ ์ คนพ ิ ก า ร ข อ ง จ ี น  (China Disabled Persons' Federation)  

(18) สหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) 

และกระทรวงที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 กระทรวง (จากกระทรวงทั้งหมด 21 กระทรวง) ทำหน้าที่บูรณาการการ

ทำงานด้านขจัดความยากจนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนิน

โครงการเพื่อบรรเทาความยากจน และอนุมัติแผนสำหรับการจัดสรรเงินกองทุนต่อต้านความยากจนส่วนกลาง 

รวมทั้งกำหนดแนวทางวิจัยพัฒนาเพื่อการบรรเทาความยากจน ตลอดจนกำกับการทำงานของกลุ่มผู้นำระดับ

จังหวัดและเทศบาลในการบรรเทาและพัฒนาความยากจน  

1.1.2 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูล โดยการสำรวจ

ข้อมูลพื้นฐานจัดทำเป็นสำมะโนครัวเรือนยากจนอย่างละเอียด เพื่อใช้สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่ และระบุ

กลุ ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ทำให้ร ัฐบาลจีนสามารถกำหนดกลุ ่มเป้าหมายที ่มีความจำเป็นต้องได้รับ  

ความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีข้อมูลพื ้นฐานสำหรับใช้ในการวิเคราะห์เพื ่อระบุสาเหตุของ  

ความยากจน และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดต่อไป  

 

17 International Poverty Reduction Center in China, (http://www.iprcc.org/Index/warehouse/id/4875.html) 
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1.1.3 ลงพื้นที ่ระบุปัญหา โดยการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 15  

ไปเกาะติดครัวเรือนเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือศึกษาปัญหา และพัฒนาโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการขจัดความยากจนในพ้ืนที่ นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการจัดส่งบุคลการทางการศึกษาลงพ้ืนที่

แก้ไขปัญหาใน ผ่านการบรรจุเป็นวิชาเลือกให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยกำหนดให้ 1 ภาควิชา 

ดูแล 1 ชุมชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง การลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้สามารถระบุปัญหาสาเหตุของความยากจน

ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถกำหนดมาตรการ/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

และสอดคล้องกับบริบทได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น จากการลงพ้ืนที่หมู่บ้านในอัลไต (Altay) เขตปกครอง

ตนเองซินเจียงอุยกูร์ตอนเหนือ ประเทศจีน พบว่า ชาวบ้านมีศักยภาพด้านสิ่งทอ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์

ฝึกอบรมในหมู่บ้าน เพื่อฝึกอบรวมชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ในการพัฒนาสิ่งทอและคิดค้นลายผ้าด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

รูปที ่1  การพัฒนาสิ่งทอและคิดค้นลายผ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศจีน18 

1.1.4 ขับเคลื่อนโครงการ สร้างกลไกให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ เช่น 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการในการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น โดยออกแบบกลไกเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง

ประชาชน และเอกชนอย่างเป็นธรรม ลดการพึ่งพาการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้เกิด

ความยั่งยืนในการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ผ่านการสร้างความร่วมมือระหวางชุมชน ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา โดยนำจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาช่วยเสริม และพัฒนาศักยภาพให้คนยากจนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

 

18การพัฒนาสิ่งทอและคิดค้นลายผ้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ประเทศจีน (http://www.theasian.asia/archives/102800) 
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1.1.5 ติดตามประเมินผล รัฐบาลท้องถิ่นประเมินสัดส่วนคนยากจนในพื้นที่  และรายงาน 

ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขจัดความยากจนแห่งชาติ (LGOP) ทุกปี ผ่านการจัดทำรายงานติดตามผล

การดำเนินงานด้านความยากจนของประเทศจีนประจำปี (The Poverty Monitoring Report of Rural 

China) ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เส้นความยากจน (Poverty line) 

สัดส่วนคนยากจน (Population size of poor) การการะจายตัวของความยากจน (Poverty distribution) 

ลักษณะ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความยากจน (Poverty characteristics and factors) รวมทั้งนโยบายการลด

ความยากจน โปรแกรม มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน

ราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) เป็นต้น 

1.2 มาตรการในการขจัดความยากจนแบบตรงเป้าหมายของประเทศจีน  

 รัฐบาลจีนได้กำหนดมาตรการ 6 ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงจุดทำให้เกิดการ

พัฒนาด้านระดับรายได ้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.2.1  มาตรการการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หน่วยงานภาครัฐของจีนประเมินความจำเป็นในการโยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มประชากร

ยากจนที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความเหมาะสมของที่อยู่อาศัย น้ำบริโภคสะอาด การเข้าถึงระบบสาธารณสุข ถนน 

ความเสี่ยงทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ เขตพ้ืนที่หวงห้าม พ้ืนที่อนุรักษ์  จากนั้นจึงสอบถามความสมัครใจในการ

ย้ายถิ่นฐานของประชาชน การโยกย้ายถิ่นฐานมี 2 แบบ คือ 1.การย้ายถิ่นฐานแบบถาวร โดยภาครัฐสร้างที่อยู่

ใหม่และสร้างสังคมใหม่   2. การย้ายถิ่นฐานแบบชั่วคราว ในกรณีที่พื้นที่บริเวณนั้นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ดี

ขึ้นได้ ภาครัฐจะเข้าไปปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้น แล้วให้ประชาชนย้ายกลับมาอยู่

อาศัยใหม่  รัฐบาลจีนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบทที่ตั้งอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก   

เช่น การสร้างชุมชนแห่งใหม่ที่อำเภอฟูผิง มณฑลเหอเป่ย โดยรัฐบาลจัดที่อยู่อาศัยในรูปแบบห้องพักขนาด  

25 ตารางเมตรต่อคน จัดหาพื้นที่ปลูกผักเพื่อเกษตรกรรม 75 ตารางเมตรต่อคน  และสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบอื่น ๆ 6 ประเภท (อาหาร, เสื ้อผ้า, ประกันสุขภาพ, ที่อยู่อาศัย, ความเชื่อทางศาสนา, ดิจิทัล) ให้แก่

ประชาชนยากจนที่ต้องย้ายถิ่นฐาน เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อประโยชน์แก่พื้นที่ชนบท ซึ่งชุมชนใหม่ 

ที่สร้างขึ้นมาต้องมีลักษณะดังนี้ คือ ใกล้เมือง การคมนาคมสะดวก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือนิคม

อุตสาหกรรมต่อไป 
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1.2.2  มาตรการรวบรวมและพัฒนาที่ดิน  

การรวบรวมที่ดิน (Land consolidation) เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลน 

ที่ดิน ทุนทรัพย์ และเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ยากจนและทุรกันดาร การขาดการเข้าถึงตลาดและสินทรัพย์ 

จำกัดความสามารถของครัวเรือนยากจนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการเกษตรและพัฒนา  

ความเป็นอยู่ ภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบตรงจุด ได้มีการพัฒนาโมเดลการรวบรวมที่ดินขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมและกำจัดคอขวดของการบรรเทาความยากจน เช่น แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดิน เงินทุน และเพ่ิม

การจ้างงานในเขตพื้นที่ชนบท การรวบรวมที่ดินก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน ที่ดินที่มีประสิทธภิาพ 

การใช้งานต่ำ ที่ดินเสียหาย เรียกคืนที่ดินเปล่า (Wasteland) และท่ีดินเสื่อมโทรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยน

ที่ดินเหล่าน ี้ให้เป็นพื้นที่การเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้  

แก่ประชากรสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ 

ตัวอย ่างเช ่นร ัฐบาลท้องถิ ่นได ้พ ัฒนากรอบแนวคิดและกลไกการดำเน ินงาน 

เพื่อบรรเทาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ยากจนรุนแรงแถบภูเขาและที่ราบสูงในเขตอาลาติง  

ยูนนาน ด้วยโมเดลความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ วิสาหกิจ คณะกรรมการหมู่บ้าน และเกษตรกร โดยหมู่บ้าน

อาลาติงเป็นหมู่บ้านมุสลิมที่อยู่ในเขตมณฑลยูนนาน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักแต่มัก

พบปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินเกษตร เนื่องจากส่วนมากเกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีที่ดินไม่มากยากต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชย์สูงสุด ทำให้ได้ผลผลิตน้อยและเกิดปัญหาความยากจนตามมาในที่สุด 

ต่อมา รัฐบาลจีนได้มองเห็นปัญหาการขาดแคลนที่ดินและปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการ

รวมที่ดิน ผ่านการเปิดประมูลโครงการเพ่ือให้เอกชนสามารถเช่าใช้ที่ดินของชาวบ้านในการสร้างรีสอร์ท (ธุรกิจ

ท่องเที่ยว) ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนำเทคโนโลยีการเกษตรผนวกกับความรู้ทางการเกษตรที่ชาวบ้าน  

มีเป็นทุนเดิมอยู ่แล้วมาสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เพื ่อเพิ ่มรายได้ให้กับชุมชนผ่านการการเช่าที ่ดิน  

การจ้างงาน รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดเงิน

หมุนเวียนในหมู่บ้านเพิ่มข้ึน เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในหมู่บ้านอาลาติงอย่างทั่วถึง  

การรวบรวมที่ดินเพ่ือการบรรเทาความยากจน นอกจากจะสร้างการมีส่วนร่วมจากล่าง

ขึ ้นบน (Bottom up) ของเกษตรกรแล้ว ยังช่วยปรับปรุงและเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ ่งส่วนใหญ่  

คือ แอปเปิ้ล ลูกแพร์ และองุ่น อีกทั้งส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร พัฒนาสภาพแวดล้อมในชนบทให้สวยงาม 

และยกระดับประชากรยากจนในชนบทจากความยากจนและฟื้นฟูชนบทที่เสื ่อมถอย รวมถึงทำให้พื้นที่ป่า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ปรับปรุงระบบนิเวศและลดความเสี่ยงของผู้คนต่อภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินถล่ม น้ำท่วม 

เป็นต้น ในเดือนสิงหาคม 2560 โครงการรวบรวมที่ดินสร้างพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น 62 ตารางกิโลเมตร 
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สร้างงานและรายได้ให้แก่ 266 หมู่บ้านและผู้คนกว่า 15,000 คน ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลมากกว่า 80 ล้านหยวน

หรือมากกว่า 1,800 หยวนต่อคน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการรวบรวมและพัฒนาที่ดินก่อนและหลังดำเนินมาตรการทีอ่ำเภอฟูผิง ประเทศจีน19  

 

1.2.3  มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                                         

                  รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเกษตรพ้ืนฐานที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละพ้ืนที่ พิจารณาจาก 

3 ปจัจัย คือ 1.สภาพแวดล้อมท้องถิ่น เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ความสามารถดั้งเดิมของครัวเรือน ศักยภาพใน

การเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น 2. ความต้องการของตลาด ผลิตสินค้าที่มีโอกาส

เติบโตทั้งในและนอกประเทศสูง (Growing market) และต้องสามารถขายผ่านออนไลน์ได้ (E-commerce)  

3. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน การคมนาคม ศูนย์วิจัยที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อม

ถ่ายทอด  ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับการเพาะปลูกพืชผล  

ผลิตเพ่ือขายหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน  

รัฐบาลจีนสร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านแผนการ

พัฒนาและขจัดความยากจนจากคณะกรรมการบรรเทาความยากจนแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายกลาง

ของประเทศ สนับสนุนงบประมาณลงไปยังรัฐบาลท้องถิ่น เพ่ือให้มีการดำเนินการในการพัฒนาพ้ืนที่ยากจนใน

ด้านต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ออกมาตรการกระตุ้นให้กลุ่มคนยากจนกู้เงินเพ่ือ

ลงทุนทำธุรกิจ โดยแบ่งประเภทของกลุ่มคนยากจน 3 กลุ่ม คือ 

 

19 Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice 2019 
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1. ครัวเรือนเกษตรกรลงทุนเดี่ยว คือ กลุ่มที่ต้องการดำเนินกิจการด้วยตนเอง 

รัฐบาลออกนโยบายส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มนี้กู ้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อไปซื้อ

โครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการมาทำธุรกิจ ผลตอบแทน คือ รายได้จากการกิจกรรมทาง

ธุรกิจทั้งหมด  

2. ครัวเรือนเกษตรกรลงทุนร่วมกับผู ้ประกอบการ รัฐบาลส่งเสริมการกู ้เงิน

ดอกเบี ้ยต่ำจากธนาคาร โดยผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน จ้างแรงงานจากครัวเรือนเกษตร ผลตอบแทน  

คือ ครัวเรือนเกษตรกรได้ค่าจ้างประจำเดือน ส่วนผู้ประกอบการได้กำไรและปันผลที่แบ่งครึ่งกับครัวเรือน

เกษตรกร 

3. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถลงแรงในการประกอบธุรกิจได้ รัฐบาล

ส่งเสริมการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เพ่ือให้นำไปลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการ ผลตอบแทน คือ คนยากจน

กลุ่มนี้ได้เงินปันผลจากธุรกิจและผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายคืนเงินกู้ท้ังหมดให้กับธนาคารแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 โมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมเห็ดที่อำเภอฟูผิง ประเทศจีน20 

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันศึกษาท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

ให้กับครัวเรือนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพื่อนำไปลงทุนต่อ  ซึ่งกลุ่มคนยากจนแต่ละกลุ่มจะมีมาตรการใน

การช่วยเหลือที่แตกต่างกันดังที่กล่าวมาข้างต้น และภาครัฐทำหน้าที่ประสานหาตลาดเพื่อให้ผลผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถูกจำหน่ายผ่าน Online platform เช่น Alibaba JD.com เป็นต้น  ในปี ค.ศ. 2016  

 

20 Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province,2019 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมเห็ดที ่อำเภอฟูผิง มณฑลเหอเป่ย มีโรงเรือนเพาะเห็ด 3,300 โรงเรือน และมี

บริษัทเอกชนชั้นนำมากกว่า 10 บริษัทมาร่วมทำธุรกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนถึง 113 ล้านหยวนต่อปี และกลุ่ม

ประชากรยากจนมากกว่า 3,300 ครัวเรือน มีงานทำตามมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและมีรายได้จาก

การให้เช่าที่ดินแก่ภาคเอกชนอีกด้วย ทำให้ครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 หยวนต่อปีต่อ

ครัวเรือน  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  โรงเรือนเห็ดและผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปที่อำเภอฟูผิง มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน21  

1.2.4  มาตรการทางการเงิน  

เงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพเป็นปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่นและ

ภูมิภาค ประชาชนในพื้นที่ยากจนในอำเภอฟูผิงประสบปัญหาขาดแคลนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจาก

ธนาคารและสถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่ ชนบทยากจน  

ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่หนี้จะสูญค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ภายใต้การดำเนินงานของนโยบายการขจัด 

ความยากจนอย่างตรงจุด (TPA) ในพื้นที่ตัวอย่างอำเภอฟูผิงในปี 2556 ผ่านกลไกการพัฒนาด้านการเงิน 

ก่อให้เกิดโมเดลความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลท้องถิ่น บริษัทประกันภัย ธนาคาร เกษตรกร และวิสาหกิจ  

ที่แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในชุมชนห่างไกลและ

ทุรกันดาร กลไกทางการเงินที่พัฒนาขึ้นมาได้แก่ กลไกการร่วมรับประกันร่วมของการประกันทางการเกษตร 

(Joint co-guarantee mechanism of agricultural insurance) และกลไกแบ่งปันความเสี ่ยงของสินเชื่อ

เพื่อบรรเทาความยากจน (Risk sharing mechanism of poverty alleviation loans) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบทยากจนรุนแรง และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่

คนยากจนให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงได ้ 

 

21 http://english.yunnan.cn/html/2020/people_0110/18612.html 
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1) กลไกการรับประกันร่วมของประกันทางการเกษตร ครอบคลุมสินค้าเกษตร

หลักทั้งหมด ได้แก่ การประกันภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และราคาสินค้า

เกษตร มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางการเกษตรและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมใน

พ้ืนที่ชนบท โดยรัฐจะให้เงินอุดหนุนค่าประกันร้อยละ 60 ของราคาประกัน ขณะที่เกษตรกรหรือวิสาหกิจออก

ในส่วนที่เหลือ กรณีไม่เกิดเหตุ รัฐและบริษัทประกันจะแบ่งรายได้จากเงินประกันในอัตราส่วน 50:50 และร่วม

จ่ายค่าเบี้ยเคลมประกันในอัตราส่วน 50:50 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้  รัฐและบริษัทประกันได้ร่วมมือกัน

ตรวจสอบการเคลมเงินประกันอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรและวิสาหกิจในกระบวนการ

ตรวจสอบการเคลมประกันของรัฐและบริษัทประกันว่ามีความโปร่งใสและค่าเบี้ยประกันสามารถจ่ายได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  กลไกที่ 1 การรับประกันร่วมของประกันทางการเกษตร22 

2) กลไกแบ่งปันความเสี่ยงของสินเชื่อเพื ่อบรรเทาความยากจน  ส่งเสริมการ

เข้าถึงเงินทุนในระดับท้องถิ่น ลดการกู้เงินนอกระบบ โดยเกษตรกรสามารถยื่นขอสินเชื่อด้วยการจำนอง

ร่วมกันของสามครัวเรือน ผ่านเครือข่ายการตรวจสอบทางการเงินสามระดับ อันได้แก่ หมู่บ้าน (Village) 

อำเภอ (Township) และจังหวัด County) ก่อนการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติสินเชื่อในขั้นตอนสุดท้ายโดยธนาคาร 

เพื ่อเพิ ่มความน่าเชื่อถือ (Trust) ของคำร้องขอสินเชื ่อของเกษตรกร ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจสามารถ 

ขอสินเชื่อกับธนาคารได้โดยตรง โดยมีธนาคารและบริษัทประกันร่วมกันตรวจสอบคำร้องขอสินเชื่อ คุณสมบัติ

ของผู้ขอสินเชื่อมีสองประการ ได้แก่ 1) วิสาหกิจหรือเกษตรกรต้องลงทุนในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมร้อย

ละ 40 ของเงินลงทุนในโครงการทั้งหมด 2) ต้องมีประกันทางการเกษตร (กลไกท่ี 1) 

 

 

22 Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province,2019 
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รูปที่ 6  กลไกที่ 2 การแบ่งปันความเสี่ยงของสินเชื่อเพ่ือบรรเทาความยากจน23 

นอกจากนี้ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพทางการเงินในชนบท รัฐบาลท้องถิ่นไม่เพียงพัฒนา

ไฟล์ข้อมูลเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ของเกษตรกร แต่ยังพัฒนากลไกส่งเสริมความน่าเชื่อถือและลงโทษความไม่

ซื่อสัตย์ผ่านเครือข่ายตรวจสอบทางการเงินที่ได้กล่าวไปข้างต้นด้วย  ในเดือนสิงหาคม 2560 สินเชื่อบรรเทา

ความยากจนที่ได้รับการอนุมัติมีมูลค่า 324 ล้านหยวน โดยจัดสรรให้กับครอบครัวยากจน 3,870 ครัวเรือน 

ส่งผลให้ 12,700 คน พ้นจากความยากจน นอกจากนี้ เงินทุนที่กระจายไปสู่ชนบทยังได้ส่งเสริมการพัฒนา

เกษตรสมัยใหม่ ก่อให้เกิด 82 วิสาหกิจชั้นนำด้านการเกษตรซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างของการพัฒนาทาง

อุตสาหกรรมได้อีกด้วย 

1.2.5  มาตรการการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

รัฐบาลจีนเพ่ิมงบประมาณด้านการศึกษาในทุกระดับและส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขา

อาชีพเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแล และมีคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ (State Education Commission; SEC) เป็นผู ้วางแผนการศึกษาตามนโยบายรัฐและ

ควบคุมคุณภาพด้านการศึกษา  ส่งเสริมนโยบาย “การสร้างความทันสมัยด้านการศึกษาของจีน , China 

education modernization 2035” ตามแนวทาง 8 ข้อ ประกอบด้วย การเชิดชูคุณธรรม การพัฒนาทักษะ

รอบด้าน การเข้าถึงการศึกษาถ้วนหน้า การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนแบบตรงจุด การตระหนักรู้จาก

ภายในและนำไปใช้ การพัฒนาคนแบบเบ็ดเสร็จ และการร่วมสร้างแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายความทันสมัยและความเข้มแข็งด้านการศึกษา รัฐบาลจีนได้กำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาแก่กลุ่มประชากรยากจน 3 เรื่อง ได้แก่ 
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1. จัดสรรทุนการศึกษาให้เหมาะสม ระบุว่าหน่วยงานรัฐบาลระดับต่าง ๆ ควรประกัน

การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา โดยงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐบาลจะต้องเท่ากับร้อยละ 4 ของจี

ดีพีประเทศ การยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาชั้นมัธยมสำหรับนักเรียนที่ยากจนและได้รับเงินอุดหนุน

สำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชน สังคมบริจาคเงินเพ่ือ

การศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ยากจน โดยส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้พัฒนาอย่าง

สมดุลควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

2. เพ่ิมความเสมอภาคในด้านการศึกษา ตั้งแต่การเริ่มต้นจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบ

ให้เปล่า 9 ปี ส่งเสริมให้มีอัตราการศึกษาระดับมัธยมปลายร้อยละ 90 และอัตราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยร้อยละ 

40 และตั ้งเป้าให้มีผู้ที ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง 200 ล้านคน การศึกษาสำหรับผู ้พิการ  

การยกระดับคุณภาพของโรงเรียนระดับอาชีวะศึกษาเพื ่อรองรับนักเรียนยากจนที่ไปศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยไม่ได้ เช่น ส่งเสริมการสร้างโรงเรียนอาชีวะในตำบลฟูผิง มณฑลเหอเป่ย เพ่ือรองรับตำแหน่งงาน

สายอาชีพในการทำงานที่โรงงานประกอบรถยนต์ในพ้ืนที่ ถือเป็นการพัฒนาฝึกทักษะอาชีพให้กลุ่มคนจนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได ้

3. จัดสวัสดิการให้ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับได้รับเงินเดือนอย่างทั่วถึง 

การพัฒนาทักษะบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถมาเป็นครู 

1.2.6  มาตรการการปรับปรุงระบบสาธารณสุข  

รัฐบาลจีนจัดตั้งโครงการปฏิรูปการบริการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำด้านการรับบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตเมืองและชนบท และได้ออกพิมพ์เขียว

สุขภาพ 2030 (Healthy China 2030) ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างระบบการแพทย์จีนควบคู่ไปกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจนถึง พ.ศ. 2563 รวม

เป็นเงิน 4 แสนล้านหยวนหรือเกือบ 2 ล้านล้านบาท เพื ่อดำเนิน 7 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1. ปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน สร้างโรงพยาบาลและศูนย์ป้องกันโรคในเขตพื้นที่ห่างไกล 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการ

ด้านสาธารณสุขให้กับกลุ่มคนยากจน กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและเพิ่มหลักประกันโรคร้ายแรง 3. การป้องกันโรคที่

เกี ่ยวกับสุขภาพจิต 4. การสร้างเครือข่ายข้อมูลสาธารณสุขระบบดิจิ ทัล 5. การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์

การแพทย์ 6. การพัฒนาวิธีการรักษาและยาแผนโบราณของจีน 7. การฝึกอบรมผู ้ปฏิบัติงานทางด้าน

สาธารณสุข 

รัฐบาลจีนสนับสนุนให้การแพทย์ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยอนุญาตให้สถานพยาบาลสามารถวินิจฉัยโรคทั่วไปได้ รวมไปถึงติดตามอาการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
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ด้วยระบบออนไลน์ ซึ ่งสามารถลดความแออัดของสถานพยาบาลและลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย ์และตั้งเป้าการพัฒนา “โทรเวชกรรม” (Telemedicine) มาใช้สำหรับการวินิจฉัยและแนะแนวการ
รักษาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาหรือในกรณีบุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลระดับตำบลหรือหมู่บ้านไม่ชำนาญหรือต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วยสามารถโต้ตอบกันได้แบบ Real time  มุ่งปรับเปลี ่ยนแนวทางจากการรักษาไปสู่การป้องกัน 
(Treatment to Prevention) รวมถึงเป้าหมายในการสร้างระบบการแพทย์อัจฉริยะผ่านโมเดลเมืองต้นแบบ 
“เขตสาธิตการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” (Medical health demonstration zone) เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศต่อไป 

1.3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

จากข้อมูลรายงานติดตามผลการดำเนินงานด้านความยากจนของประเทศจีน (The poverty 

monitoring report of rural China) พบว่า สัดส่วนประชากรยากจนในประเทศจีนลดลงจาก ร้อยละ 1.7 คิด

เป็นคนยากจน จำนวน 16.6 ล้านคน ในปี 2018 เป็นร้อยละ 0.7 คิดเป็นคนยากจน จำนวน 6.6 ล้านคน ในปี 

2019 ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในประเทศจีนให้หมดไปภายในปี ค.ศ 2020 โดยจากการศึกษา

นโยบายการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดของประเทศจีนสามารถสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนโยบาย

ดังกล่าวได้ดังนี ้

1.3.1 การส่งต่อนโยบายขจัดความยากจนอย่างตรงจุดจากรัฐบาลกลางสู่รัฐบาลท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศจีนสามารถส่งต่อนโยบายการบรรเทาความยากจนอย่างตรงจุด (TPA) จาก

รัฐบาลกลาง สู่การปกครองส่วนท้องถิ่น (มณฑล เมือง อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

การสนับสนุนจากผู้นำประเทศ ผ่าน The State Council's Leading Group for Poverty Reduction (LGPR) 

โดยประเทศจีนมีการให้อำนาจและทรัพยากรแก่รัฐบาลท้องถิ ่นในการขจัดความยากจนในพื ้นที ่ผ ่าน

กระบวนการที่เน้นให้เกิดความโปร่งใส มีการกำหนดบทลงโทษอย่างจริงจังเพื่อขจัดปัญหาคอร์รัปชั่นประกอบ

กับนโยบายมีความต่อเนื่อง จริงจัง และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

1.3.2 การสร้างความร่วมมือ และมีเป้าหมายร่วมเดียวกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัย และเอกชนในพื้นที่ในการขจัดความยากจน มาตการ/โครงการขจัดความยากจนในประเทศจีน

ส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยภาคเอกชน ทั้งทางตรง เช่น การดำเนินโครงการของภาคเอกชนด้วยจิตสำนึกที่ได้รับการ

ปลูกฝังโดยไม่มีมาตรการลดหย่อนทางภาษี และใช้นวัตกรรมสร้างตลาดในกลุ่มคนยากจน (Market-creating 

innovations) และทางอ้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การสร้างความมั่นใจ และการแบ่งปัน 

ความเสี่ยงในการให้เงินกู้คนยากจนเพื่อร่วมลงทุนกับเอกชน เป็นต้น และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ 

งานวิจัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าจากสถาบันการศึกษาใน
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ท้องถิ่น ประกอบกับประเทศจีนเน้นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมเดียวกันในการ

ช่วยขจัดความยากจนซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลให้มาตรการ/โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ  

1.3.3 รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนเน้นการหาโจทย์ความต้องการที่แท้จริง ในการพัฒนา

มาตรการ/โครงการ สำหรับการขจัดความยากจน รัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้มีการส่งข้อเสนอขึ้นมาให้รัฐบาล

พิจารณา โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และเป็นผู้เสนอโครงการขึ้นมาเพ่ือ

รับการสนับสนุนทรัพยากรจากรัฐ โดยประเมินศักยภาพ และความเป็นไปได้ของแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมหรือ

แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ตลอดจนให้อำนาจ และสิทธิ์กับรัฐบาลท้องถิ่นในการตัดสินใจและควบคุมดูแลพื้นที่ 

ทำให้การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อบริบทได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1.3.4 ประเทศจีนมีฐานข้อมูล (Background data) พื้นที่ยากจนครอบคลุมทั้งประเทศ 

ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินนโยบายขจัดความยากจนอย่างตรงจุด โดยมีการเก็บ

ข้อมูลทั้งข้อมูลปริมาณและคุณภาพ โดยมีการจัดตั้งทีมลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้สามารถระบุ

ถึงสาเหตุปัญหาของความยากจนเชิงลึกของคนแต่ละพื้นที่ได้ แล้วจึงกำหนดนโยบายเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ความยากจนให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.3.5 รัฐบาลจีนเชื่อมโยงมาตรการช่วยเหลือทุกด้าน ประเทศจีนออกแบบมาตรการ/

โครงการต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี  

การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา

ควบคู่กัน ส่งผลให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในระดับฐานราก ส่งผลให้

มาตรการต่าง ๆ เกิดความยั่งยืนและสามารถขจัดความยากจนได้อย่างแท้จริง 

1.3.6 รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์     

ในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือขจัดความยากจนประเทศจีนคำนึงถึงเรื่องความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ 

การขนส่ง โดยจะมีการลงทุนด้านต่าง ๆ อาทิ ไฟฟ้า ถนน ระบบชลประทาน และระบบสื่อสาร ซึ ่งถือเป็น

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ โดยหากพื้นที่ใดขาดความพร้อม หรือมีภูมิประเทศไม่เหมาะสม  

มีต้นทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสูง ประเทศจีนจะดำเนินการโยกย้ายถิ่นฐาน (Relocation) ซึ่งถือเป็น

มาตรการสำคัญ และมีการใช้งบประมาณสูงสำหรับการดำเนินงานเพื่อขจัดความยากจนอย่างตรงจุดของ

ประเทศจีน 
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