
39

39การนำานโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การน�านโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

หวัง	จวินตัน*

กฤชวรรธน์	โล่ห์วัชรินทร์**

บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการน�านโยบายแก้จนตรงเป้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไปปฏบิตั	ิพร้อมทัง้เสนอแนวทางในการประยกุต์ใช้นโยบายดงักล่าวในประเทศไทย	ผูเ้ขียนใช้การวจิยัเอกสาร 

เป็นหลกั	 โดยศกึษาวเิคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับประเดน็การวจิยั	 ผลการศกึษาพบว่า	 

กระบวนการด�าเนินการนโยบายแก้จนตรงเป้า	มวีธีิการและกลไกท่ีเก่ียวข้องหลายประการ	อาทิ	กลไกการช้ีน�า 

การท�างาน	กลไกในการระดมทรพัยากร	กลไกการระบกุลุม่เป้าหมาย	กลไกการปฏบิตั	ิและกลไกการประเมนิ

โดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ	 เป็นต้น	 วิธีการและกลไกดังกล่าวได้เปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนแบบดัง้เดมิของสาธารณรฐัประชาชนจนี	 และเกดิผลดต่ีอคนจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของจีนอย่างมีประสิทธิภาพ	 รัฐบาลไทยมีความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 

ถงึระดบัท้องถิน่โดยเฉพาะและด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัคนจนโดยตรง	รฐับาลจะต้องผลกัดันให้องค์การ

ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 และฝึกอบรมคนยากจนให้มีการตื่นตัวและ

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินการ	 นอกจากนี้	 รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

จะต้องมีการแบ่งอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจน	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบเพื่อรับรอง 

ความโปร่งใสในการท�างาน	 อีกท้ังสร้างระบบการประเมินท่ีเข้มงวดเพื่อรับรองประสิทธิผลของการด�าเนิน

โครงการต่าง	ๆ

ค�าส�าคัญ:	การน�านโยบายไปปฏิบัติ	ประเทศจีน	นโยบายแก้จนตรงเป้า	ความยากจน

*	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล	:	Jundan.wa@kkumail.com
**	วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
อีเมล	:	grichawat@kku.ac.th
วันที่รับบทความ:	17	มีนาคม	2563	วันที่แก้ไขบทความล่าสุด:	13	พฤษภาคม	2563	วันที่อนุมัติการตีพิมพ์:	1	มิถุนายน	2563



40 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Implementation of Targeted Poverty Alleviation Policies in the 
People’s Republic of China

Wang	Jundan*

Grichawat	Lowatcharin**

Abstract

	 This	 article	 aims	 to	 study	 the	 implementation	 of	 Targeted	 Poverty	 Alleviation	 

policies	 in	China	and	 to	propose	 guidelines	 to	 solve	 the	poverty	problem	 in	Thailand.	 

The	authors	employed	a	documentary	research	methodology	by	studying	and	analyzing	

relevant	concepts	and	theories.	The	Targeted	Poverty	Alleviation	policies	are	implemented	

through	mechanisms	for	operational	guidance,	resource	mobilization,	target	specification,	

operation,	 and	 third-party	 evaluation.	 These	mechanisms	 have	 changed	 the	 Chinese	 

government’s	 traditional	 poverty	 reduction	 approach	 and	 have	 effectively	 benefited	 

the	poor	and	solved	the	poverty	problem.	To	emulate	the	Chinese	approach,	the	Thai	

government	would	need	to	formulate	a	synchronized	poverty	alleviation	policy	and	carry	

out	projects	directly	 related	 to	 the	poor.	 It	 needs	 to	urge	 all	 sectors	 to	participate	 to	 

increase	efficiency,	and	to	train	the	poor	so	that	they	can	engage	and	participate	in	the	

process.	In	addition,	the	government	must	establish	a	clear	division	of	authority	at	all	lev-

els,	 strengthen	 the	 audit	 system	 to	 ensure	 transparency	 in	 implementation,	 and	 

establish	 a	 rigorous	 assessment	 system	 to	 guarantee	 the	 effectiveness	 of	 the	 project	 

operations.
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บทน�า

	 การขจัดความยากจนเป็นอุดมคติของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ	 และเป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน 

ของประชาชนทุกประเทศในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1949	ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ก่อตัง้ขึน้มา	ปัญหาความยากจนกเ็ป็นปัญหาแรกทีร่ฐับาลเผชิญหน้า	ปัญหาความหวิโหยของประชาชนส่วนใหญ่ 

เป็นปัญหาหลกัทางการเมอืง	ทางเศรษฐกจิและทางสงัคมของสาธารณรฐัประชาชนจนี	และเป็นปัญหาท่ีรฐับาล 

ให้ความส�าคญัในการแก้ไข	โดยมมีาตรการการปฏริปูทีด่นิ	การปฏริปูเทคโนโลยกีารเกษตรล้วนเป็นมาตรการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ีในช่วงเวลาน้ัน	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 1949	 -	 1978	 การพัฒนาเติบโตทางด้านการศึกษา	 

ด้านสขุภาพอนามยัและด้านอายคุาดหวงัเฉลีย่ได้รบัการปรบัปรงุท่ีดข้ึีน	ถือว่าเป็นผลส�าเรจ็ด้านการช่วยเหลอื

ความยากจนในช่วงเวลาน้ันของจีน	ขณะเดียวกนั	ผลส�าเรจ็ดงักล่าวกเ็กดิผลดต่ีอการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของสาธารณรัฐประชาชนจนีอกีต่อไป	ในปี	ค.	ศ.	1978	สาธารณรฐัประชาชนจีนมกีารปฏริปูและการเปิดประเทศ	 

เศรษฐกิจของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 จ�านวนคนยากจนในชนบทลดลง	 ปัญหาความหิวโหยของ

ประชาชนส่วนใหญ่ได้รบัการปรบัแก้ไขดขีึน้	แต่ขณะเดยีวกนั	เกดิปัญหาความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้	ซึง่ท�าให้

ประสทิธิผลในการช่วยเหลอืความยากจนลดลง	ดงันัน้	ในปี	ค.ศ.	1986	รฐับาลจนีได้แต่งตัง้องค์การช่วยเหลอื

ความยากจนระดับชาติ	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีการวางแผน	 มีการจัดการ

อย่างเป็นระเบียบระบบของสาธารณรัฐประชาชนจีน	(Boao	Forum	for	Asia,	2019)

	 นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1986	การแก้ไขปัญหาความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง	 การขจัดความยากจนและให้คนยากจนและเขตพื้นที่ยากจนเข้าสู่สังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดี	

เป็นความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ก�าหนดโดยรัฐบาลจีน	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	รัฐบาลจีนได้ก�าหนดนโยบาย

มาตรการหลายฉบบั	ในปี	ค.ศ.	2014	สาธารณรฐัประชาชนจนีเข้าสูย่คุใหม่ของ	“แก้จนตรงเป้า”	(Targeted	 

Poverty	Alleviation)	โดยมมีาตรการการลงทะเบียนประชาชนทีย่ากจนทัว่ประเทศจนี	นบัตัง้แต่ปี	ค.ศ.	2013	 

ที่รัฐบาลจีนเริ่มด�าเนินการนโยบายแก้จนตรงเป้ามา	 จ�านวนคนยากจนและอัตราความยากจนในชนบท 

ได้มกีารลดลงอย่างรวดเรว็	จ�านวนคนยากจนในชนบททัว่ประเทศลดลงจาก	165.67	ล้านคน	ในปี	ค.ศ.	2010	

เหลือ	16.6	ล้านคน	ในปี	ค.ศ.	2018	ลดลงประมาณ	150	ล้านคน	อัตราความยากจนลดลงจากร้อยละ	17.2	

ในปี	ค.ศ.	2010	เหลือร้อยละ	1.7

	 จากความเป็นมาดังกล่าว	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะศึกษาวิธีการน�านโยบายแก้จนตรงเป้าของ

สาธารณรฐัประชาชนจนี	เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย

ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	เพื่อศึกษาความเป็นมาของนโยบายแก้จนตรงเป้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 2.	เพ่ือศึกษาวิธีการน�านโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติและการบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีการต่อต้านความยากจนแบบหยดน�้า

	 แนวคดิเรือ่งการต่อต้านความยากจน	เป็นแนวคดิทีริ่เริม่ขึน้ในประเทศทุนนยิมตะวนัตกและมุง่เป้า

ไปที่ประเทศก�าลังพัฒนาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	 แนวคิดส�าคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนคือแนวคิดที่เรียกว่า	 “ทฤษฎีหยดน�้า”	 (Trickle-Down	 Theory)	 ซ่ึงเสนอโดยนักวิชาการ 

ชาวอเมริกัน	Will	Rogers	ทฤษฎีนี้เสนอว่า	ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ	พื้นที่และกลุ่มคนยากจนหรือ

กลุ่มท่ีด้อยโอกาส	 จะไม่ได้รับมาตรการนโยบายโดยตรงเป็นพิเศษ	 หากแต่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและ 

พฒันาผ่านการกระตุ้นการพฒันาโดยกลุม่หรอืพืน้ทีท่ีร่วยก่อนไปลงทนุในรปูแบบการปรโิภคและการจ้างงาน	

(Trickle-Down	Theory,	2017)

	 ในปี	ค.ศ.	1978	ช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน	แนวทางการช่วยเหลือ

คนจนคือ	 ให้ความดูแลช่วยเหลือคนจนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยนโยบายของรัฐบาลจีนคือ	 

“ส่งเสรมิให้กลุม่คนทีม่ศัีกยภาพด้านรายได้	มรีายได้ทีม่ัน่คงเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาของคนจนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั	 

และท้ายที่สุดเพื่อให้บรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”	 ภายใต้การช้ีน�าของนโยบายนี้	 พื้นท่ีชายฝั่งทะเล 

ตะวันออกของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 และพื้นที่ดังกล่าวเป็นแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของภาคกลางและตะวันตกภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง	(Sheng,	2001)

 ทฤษฎีเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

	 แนวคดิเจริญรุง่เรืองร่วมกนั	(Common	Prosperity)	เป็นแนวคดิส�าคญัในการสร้างระบบสงัคมนยิม

ที่มีเอกลักษณ์ของจีนของ	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 หมายถึง	 ประชาชนท้ังหมดด�ารงชีวิตในมาตรฐานท่ีอุดมสมบูรณ ์

ด้านอาหารการกินและด้านเสือ้ผ้าโดยการท�างานและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	เป็นความร�า่รวยทัว่ไปบนพืน้ฐาน 

ขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน	ทฤษฎีเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน	(Common	Prosperity)	เป็นทฤษฎีหลัก

ของแนวคิดแก้จนตรงเป้า	 เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐาน	 เป็นเป้าหมายการพัฒนาต่อสู้	 และ 

เป็นข้อก�าหนดทีส่�าคัญของการสร้างสงัคมนยิมทีม่เีอกลกัษณ์ของจนี	และเป็นรากฐานส�าคญัของระบบทฤษฎี

สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน	 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ชี้แจงว่า	 การขจัดความยากจน	 การปรับปรุง 

สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้	และการบรรลเุป้าหมายเจรญิรุง่เรอืงร่วมกนัเป็นข้อก�าหนดพืน้ฐาน

ของสังคมนิยม	 นโยบายแก้จนตรงเป้าก�าหนดให้ด�าเนินวิธการท่ีเจาะจงแม่นย�าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	 

ในกลไกช่วยเหลือความยากจนจาก	“ทฤษฎหียดน�า้”	(Trickle-Down	Theory)	ทีพ่ึง่พงิการพฒันาเศรษฐกจิ

เป็นหลกั	เปลีย่นเป็นการให้ความช่วยเหลอืแก่กลุม่เป้าหมายโดยตรง	ดงันัน้	แนวคดิแก้จนตรงเป้ามจีดุมุง่หมาย 

เพือ่ช่วยคนจนทกุคนขจัดความยากจนและพฒันาทกัษะในการเพ่ิมรายได้ของตนเอง	ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อยอด 

ของทฤษฎีเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน	(Common	Prosperity)	(People’s	Tribune,	2015)
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 นกัวชิาการภายในประเทศและต่างประเทศหลายคนได้วเิคราะห์ศกึษาเกีย่วกบันโยบายแก้ไขปัญหา

ความยากจนจากหลายด้าน	อย่างเช่น	Yang	Ying	และ	Hu	Juan	(2018)	ชี้ให้เห็นถึง	การปฏิบัตินโยบายแก้

จนตรงเป้าของกุย้โจว	เร่ิมจากด้านการช่วยคนยากจนย้ายถิน่จากเขตอาศยัทีส่ิง่แวดล้อมแย่ไปยงัเขตทีด่กีว่า	

ด้านการศึกษา	 ด้านประกันรักษาสุขภาพ	 และด้านประกันสังคมให้ไปพร้อมกัน	 Li	 Kun	 (2015)	 ได้ศึกษา 

การปฏิบัตินโยบายแก้จนตรงเป้าในหมู่บ้านไห่ช่วยของกุ้ยโจว	 ชี้ให้เห็นว่า	 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	 ทรัพยากร 

ทางธรรมชาติ	 และจิตส�านึกของชาวบ้านเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดปัญหาความยากจน	 และได้เสนอว่า 

ต้องปรับปรุงระบบการศึกษา	 ระบบการรักษาสุขภาพ	 และปรับกลไกการรวมกองทุนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

Yu	 Changcun	 (2017)	 ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยและเสนอแนวทางต่อ 

การแก้ไขปัญหาความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ชี้ให้เห็นว่า	 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

โดยพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วได้กระตุ้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ	แต่การขาดแคลนทรพัยากรทางการศกึษา 

เป็นสาเหตุเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนของประเทศไทย	 ซึ่งแสดงออกในด้านการกระจาย

ทรัพยากรการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน	 เกิดผลกระทบต่อระดับการรับการศึกษาโดยตรง	 จนเกิดผลกระทบ 

ต่อศักยภาพของแรงงานและผลิตภาพแรงงานสังคม	 สุดท้ายได้ให้วิธีการเพิ่มการจ้างงานโดยเสริมสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจ

	 Warang	 Tatiyanunt	 (2016)	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 

ความยากจนของกองทนุเพือ่การพฒันาเมอืงและชนบท	โดยศกึษาหมูบ้่านสองแห่งในจงัหวดันนทบรุ	ีผลการศกึษา 

ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการกองทุนและ 

กลุ่มผู้รับบริการ	 ยุทธสิทธิ์	 กมลขันติไพศาล	 และ	 วราภรณ์	 จุลปานนท์	 (2019)	 ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนในจงัหวดัมกุดาหาร	ผลการศกึษาพบว่า	สาเหตุของปัญหาความยากจนในไทยและในจังหวดัมุกดาหาร 

ได้แบ่งเป็น	2	สาเหตุคือ	สาเหตุที่หนึ่งคือ	เกิดจากบุคคล	และสาเหตุที่สอง	เกิดจากโครงสร้างและนโยบาย

ของรฐั	อปุสรรคในการแก้ไขปัญหาความยากจนคอื	งบประมาณไม่เพยีงพอ	และระยะเวลาการท�างานกระชัน้ชดิ	 

สุดท้ายได้ให้ข้อเสนอแนะรัฐบาลควรเปิดโอกาสด้านต่าง	 ๆ	 ให้กับคนจน	 และควรมีมาตรการหลักประกัน 

การครองชีพขั้นพื้นฐาน

	 ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า	 มีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาสภาพสถานการณ์ในการแก้ไข

ปัญหาความยากจนทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยจากมุมมองที่ต่างกัน	 และได้ศึกษาค้นหา

สาเหตแุละมาตรการการด�าเนินการในประเดน็นี	้การวจิยัครัง้นีมุ้ง่เน้นศกึษาวธีิการน�านโยบายแก้จนตรงเป้า

ไปปฏิบัติในภาพรวม	 วิเคราะห์บทบาทของวิธีการและกลไกในกระบวนการด�าเนินการนโยบาย	 สุดท้าย 

ได้มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร	(Documentary	Research)	เป็นหลัก	โดยศึกษาวิเคราะห์

แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานวิจัย	 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ ์

ในกระบวนการด�าเนินการนโยบาย	 เพ่ือได้ข้อมูลที่แม่นย�า	 ในการศึกษาคร้ังนี้	 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสาร 

ทางราชการและผลงานทางวิชาการ	ข้อมูลเอกสารทางราชการ	ได้แก่	รายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล	

รายงานที่เผยแพร่ขององค์การนานาชาติที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะใช้วิธีรายงาน

ตามความเป็นจรงิและปฏบิติังานตามสถานการณ์	ผูว้จิยัจึงเลอืกข้อมลูรายงานดงักล่าวเป็นแหล่งข้อมลูหลกั	

เพื่อรับรองความถูกต้องและความเหมาะสมของการศึกษาครั้งนี้	 ส�าหรับข้อมูลเอกสารทางวิชาการ	 ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาค้นหางานวิจัย	บทความ	หนังสือพิมพ์	และวารสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาทั้งภายในและ

นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้นก�าเนิดของนโยบายแก้จนตรงเป้า

	 บริบทของการลดความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ	 การขจัดความยากจนในชนบท	

เนื่องจากการพัฒนาของจีนในช่วงแรกใช้รูปแบบต่างกันในการพัฒนาเมืองกับชนบท	กล่าวคือ	 ในเขตเมือง

เป็นการพัฒนาการผลติทางสงัคม	(Social	Production)	ส่วนในชนบทเป็นการพฒันาเศรษฐกจิของเกษตรกร

รายย่อย	(Individual	farmer	Economic)	เนือ่งจากคนจนส่วนใหญ่ของจนีอาศัยอยูใ่นพืน้ทีช่นบท	การขจัด

ความยากจนในชนบทจึงเป็นบริบทของการแก้ไขปัญหาความยากจนในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 การลด 

ความยากจนของจนีมสีองช่วงเวลาทีส่�าคัญคอื	ช่วงการลดความยากจนโดยการพัฒนาเศรษฐกจิ	และช่วงการแก้ 

จนตรงเป้า	(Boao	Forum	for	Asia,	2019)

	 ในปี	ค.ศ.	1978	ในช่วงการลดความยากจนโดยการพฒันาเศรษฐกจิ	รฐับาลจนีด�าเนนิการนโยบาย	

“การท�างานแทนการช่วยเหลือโดยตรง”	(Work	Relief)	(Boao	Forum	for	Asia,	2019)	กล่าวคือ	รัฐบาล

ลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและให้คนยากจนเข้าร่วมท�างานในโครงการเพื่อรับค่าแรง	 แทนที่จะ 

ให้ความช่วยเหลือโดยตรง	แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิดงักล่าวเกดิผลประโยชน์ทีช่ดัเจนต่อการลดความยากจน	 

สถานการณ์ความยากจนในชนบทของจีนในยุคนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนดีขึ้น	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1986	และ 

ปี	 ค.ศ.	 1994	 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก�าหนดอ�าเภอท่ีเป็นพ้ืนท่ียากจนระดับชาติจ�านวน	331	 อ�าเภอ	

และ	 592	 อ�าเภอตามล�าดับ	 ในช่วงเวลาน้ัน	 รัฐบาลจีนด�าเนินการตามแผน	 “การต่อต้านความยากจน 

โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท”	 ในปี	 ค.ศ.	 1994	 แผน	 “การแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งชาติ	 เจ็ดแปด”	 

(Boao	Forum	for	Asia,	2019)	ความหมายของ	“เจด็แปด”	คอืปัญหาการขาดแคลนอาหารของคนยากจน	

80	 ล้านคน	 ในพื้นที่ชนบทของจีนในเวลาน้ัน	 จะพยายามแก้ไขให้ได้ภายในระยะเวลา	 7	 ปี	 (ตั้งแต่ป	ี 

ค.ศ.	1994	-	2000)	แผนนีไ้ด้น�างานการแก้ไขปัญหาความยากจนของสาธารณรฐัประชาชนจนี	เข้าสูข่ัน้ตอน

ทีม่คีวามท้าทาย	ด้วยการเพ่ิมจ�านวนอ�าเภอและหมูบ้่านท่ียากจน	พืน้ท่ีพืน้ฐานส�าหรบัการช่วยเหลือคนยากจน

นัน้ได้ชัดเจนมากขึ้น	การช่วยเหลือคนยากจนด้วยการพฒันาในเขตอ�าเภอได้กลายเป็นจดุส�าคญัของกลยทุธ์
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การแก้ไขปัญหาความยากจน	ในปี	ค.ศ.	2000	รัฐบาลจีนได้ก�าหนด	“แผนการพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน 

ในชนบทของจีน	 (2001-2010)	 ”	 และได้ก�าหนดเป้าหมายสองประการในการพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน 

ของจนีในครสิต์ศตวรรษท่ี	21	ต่อไปคอื	ประการทีห่นึง่	ประชาชนไม่ต้องกังวลเร่ืองอาหารการกนิกบัเคร่ืองนุง่ห่ม	 

และประการที่สอง	 รับประกันการศึกษาภาคบังคับ	 การรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน	 และความปลอดภัย 

ของที่อยู่อาศัย	ในปี	ค.ศ.	2010	รัฐบาลจีนได้ก�าหนด	“แผนการพัฒนาช่วยเหลือคนยากจนในชนบทของจีน	

(2011-2020)	”	โดยระบุว่า	เขตพื้นที่ยากจนที่เชื่อมโยงกันนั้น	เป็นเขตพื้นที่ที่ส�าคัญในการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาความยากจนในเวลา	10	ปีข้างหน้า	โดยส่งเสรมิให้นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนสอดคล้องกบั

การพัฒนาเศรษฐกจิของพืน้ที	่ยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ช่วยเหลอืคนยากจนแบบบรูณาการของจนีได้ขยาย 

ขอบเขตมากขึน้	จนถงึช่วงเวลานี	้รปูแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนในภาพรวม	เป็นการพัฒนาภูมภิาค 

โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือคนยากจนในระหว่างการพัฒนา	 ซึ่งข้อจ�ากัดของรูปแบบดังกล่าวคือ	 ขาดกลไก 

ในการระบุเป้าหมายไปยังถึงคนจนโดยตรง	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ปัญหาฐานข้อมูลกับสถานการณ์ 

ของคนจนไม่ชดัเจน	กองทนุและโครงการช่วยเหลอืไม่ตรงถงึกลุม่เป้าหมายนบัวนัยิง่เหน็ชดั	(Yanyan,	2018)	

นอกจากน้ัน	 นับตั้งแต่เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่	 21	 เป็นต้นมา	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงตาม 

การพัฒนาของสังคม	การแก้ไขปัญหาความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงประสบความยากล�าบาก

มากขึ้น	ดังนั้น	กลไกการลดความยากจนแบบเดิมจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของสถานการณ์ความยากจนในยุคใหม่	(Boao	Forum	for	Asia,	2019)

	 ในปี	ค.ศ.	2013	ประธานาธบิดี	ส	ีจิน้ผงิ	ได้แสดงวสิยัทศัน์เป็นครัง้แรกทีเ่มอืงเซียงซ	ีมณฑลหหูนาน	

ว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนต้องปฏบิติัตามสภาพความเป็นจรงิของท้องถิน่	โดยแยกประเภทความยากจน

และเจาะจงถึงระดับบุคคลกับครัวเรือน	ดังนั้น	นโยบายแก้จนตรงเป้า	 (Targeted	Poverty	Alleviation)	

จึงได้ถือก�าหนดขึ้น	 และมีเป้าหมายจะช่วยให้ประชาชนยากจนจ�านวนท้ังหมด	 70.17	 ล้านคน	 กับอ�าเภอ

ยากจนจ�านวน	592	อ�าเภอ	หลุดพ้นจากความยากจนให้หมดสิ้นและแก้ไขปัญหาความยากจนระดับภูมิภาค

ภายในปี	ค.ศ.	2020

นโยบายแก้จนตรงเป้า

	 นโยบายแก้จนตรงเป้า	(Targeted	Poverty	Alleviation)	มีข้อก�าหนดดังนี้	กลุ่มเป้าหมายที่ควร

ได้รบัการช่วยเหลอืต้องตรงแม่นย�า	 การจัดท�าโครงการต้องตรงตามความต้องการ	 การใช้งบประมาณต้องตรง 

แม่นย�ามาตรการที่ใช้ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงแม่นย�า	 คนที่ส่งไปช่วยเหลือที่หมู่บ้านมีคุณสมบัติตรง	 

ผลงานของการขจัดความยากจนต้องตรงเป้า	 (People’s	Tribune,	2015)	และก�าหนดว่า	รัฐบาลท้องถิ่น 

จะต้องบูรณาการและปรบัใช้ทรพัยากรในการลดความยากจนให้เหมาะสม	ด�าเนนิการนโยบายแก้จนตรงเป้า	

และรับรองว่าผลประโยชน์ในการการด�าเนินงานได้เข้าถึงหมู่บ้านและครัวเรือน	 (The	 State	 Council	 of	

the	People’s	Republic	of	China,	2014)
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	 กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 ประกอบด้วย	 3	 ขั้นตอนส�าคัญคือ	 การระบุกลุ่มเป้าหมาย	 

การด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลอื	และการบรหิารจดัการให้เจาะจงและแม่นย�า	ดงัจะกล่าวโดยละเอยีด

ต่อไปนี้

 การระบุกลุ่มเป้าหมาย

	 ขั้นตอนการระบุกลุ่มเป้าหมาย	 เป็นข้อก�าหนดเบ้ืองต้นของการด�าเนินนโยบายแก้จนตรงเป้า	 

การระบุกลุ่มเป้าหมายคนยากจนด้วยวิธีขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�าหนดโดยมีหลักการ

ทั่วไปคือ	 เขตอ�าเภอเป็นหน่วยงานการควบคุมขนาด	 รับผิดชอบตามระดับช้ัน	 ระบุกลุ่มเป้าหมายยากจน 

อย่างชดัเจนและมกีารบรหิารจดัการเปลีย่นแปลง	ด�าเนนิการส�ารวจสถานการณ์ความยากจนและจดัท�าเอกสาร 

เพือ่ลงทะเบยีน	รวมถงึการประเมนิผล	การส�ารวจครวัเรอืนยากจน	การประกาศรายชือ่	การสุม่ตวัอย่างและ 

การบนัทกึข้อมลู	เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	เมอืงหยปิีนใช้วิธกีารระบุกลุม่เป้าหมายคอื	การเลอืกโดยการเปรยีบเทียบ	 

โดยมขีัน้ตอนคือ	ใช้มาตรฐานการช่วยเหลอืคนยากจนแหง่ชาต	ิให้ชาวบา้นกรอกใบสมัคร	และกลุ่มชาวบ้าน 

จดัการประชมุตวัแทนครวัเรอืน	เพือ่เปรยีบเทยีบและคดัเลอืกครัวเรือนทีย่ากจน	ข้ันตอนต่อมา	คณะกรรมการพรรคฯ	 

ระดบัหมูบ้่านกบัคณะกรรมการการปกครองตนเองของหมูบ้่านจดัการประชมุเพือ่เปรยีบเทยีบและคดัเลอืก 

ครวัเรอืนทีย่ากจน	 โดยผูเ้ข้าร่วมการประชมุมหีวัหน้าของหมู่บ้านกบักลุ่ม	และตัวแทนชาวบ้านแล้วประกาศรายชือ่	 

ต่อมาตามการรวบรวมความคิดเหน็ของการประกาศรายชือ่	จดัการประชมุเปรยีบเทยีบและคดัเลอืกอกีครัง้

โดยมผีูเ้ข้าร่วมคอื	 หวัหน้าหมูบ้่าน	 สหกรณ์การเกษตรและตวัแทนชาวบ้าน	 และประกาศผลอกีครัง้	 หากไม่มี 

การคดัค้าน	คณะกรรมการจะระบคุรวัเรอืนทีม่รีายได้ต�า่แต่มคีวามสามารถในการท�างานเป็นกลุม่เป้าหมายยากจน 

ตามดัชนีจ�านวนครัวเรือนยากจน	 (Xingliang	 &	 Xiangquan,	 2015)	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าจะใช้วิธีใด 

ในการระบุกลุ ่มเป้าหมายยากจน	 จะต้องส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างเต็มท่ีและระดมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน	 โดยมีขั้นตอนที่โปร่งใสและให้สิทธิการระบุกลุ่มเป้าหมายแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน 

ในหมู่บ้านเดียวกันระบุว่าใครเป็นคนจนตามมาตรฐาน	 “ของตนเอง”	 ท้ังหมดนี้เพ่ือรับรองความโปร่งใส	 

การเปิดเผยและความเป็นธรรมในการด�าเนินการ

 การด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ

	 ขั้นตอนด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ	 เป็นขั้นตอนส�าคัญของการปฏิบัตินโยบาย	 เมื่อระบุ 

กลุ่มเป้าหมายออกมาแล้ว	ระบผุูท่ี้รับผดิชอบและก�าหนดมาตรการช่วยเหลอืตามสถานการณ์ของคนยากจน

เพื่อรับรองประสิทธิผลของการด�าเนินการ	 ในการเจาะจงถึงระดับครัวเรือนและระดับบุคคล	 ข้ันตอนนี้ 

มีประเด็นที่ส�าคัญดังนี้

	 ประเดน็ทีห่นึง่	การด�าเนนิมาตรการจะต้องยึดม่ันนโยบายในกระบวนการท�างาน	ปฏบิตัติามสภาพ

ความเป็นจริงของท้องถิ่น	ให้การชี้น�าโดยแยกประเภทความยากจนและเจาะจงถึงระดับบุคคลกับครัวเรือน	

มุง่เน้นวิธีการท�างานทีเ่ร่ิมจากด้านทรพัยากรบคุคลกบัด้านกองทุนเพือ่ให้มาตรการกบัผลลพัธ์เข้าถึงครัวเรอืน

และบุคคลยากจน
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	 ประเดน็ทีส่อง	การรบัรอง	“6	ด้าน”	ให้เข้าถึงหมู่บ้านและครวัเรอืนคอื	ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้าน

อุตสาหกรรม	ด้านการอบรมการศึกษา	ด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่อันตรายในชนบท	ด้านการย้ายถิ่นของ

ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่สภาพแวดล้อมทางนิเวศที่อันตรายเลวร้ายหรือเป็นพื้นท่ีท่ีส�าคัญ	 และด้านการจับคู่

ระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัครวัเรอืนยากจน	เพือ่ใช้ประโยชน์ของทรพัยากรอย่างเตม็ที	่และให้ข้อเปรยีบเทยีบของ

นโยบายได้เกิดผลอย่างแท้จริง

	 ประเด็นที่สาม	การน�านโยบายไปปฏิบัติต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ของครัวเรือน	โดยวิเคราะห์

สาเหตุความยากจนโดยการส�ารวจหมู่บ้านและครัวเรือน	 ด�าเนินการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการและ

กองทุนช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามข้ันตอน	 ใช้หลักการให้ความช่วยเหลือในด้านที่ขาดแคลนหรือ

เหมาะสม	ให้การพัฒนาเกษตรกรรม	อุตสาหกรรม	ธุรกิจ	หรือการท่องเที่ยวตามที่เหมาะสม	และด�าเนินการ

โครงการให้ครัวเรือนมีปัจจัยการด�ารงชีวิตครบ	6	อย่างคือ	น�้า	ไฟฟ้า	ถนน	ก๊าซหุงต้ม	ที่อยู่อาศัย	และสภาพ

แวดล้อม	เพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตความอยู่ให้ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน

	 ประเด็นที่สี่	การให้เงินทุนตรงถึงระดับครัวเรือน	เช่น	ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม	สามารถใช้

รูปแบบของเมืองสุยหนิง	คือให้กองทุนช่วยเหลือเป็นหุ้นส่วนของเกษตรกร	หรือให้กองทุนเข้าสู่ครัวเรือนใน

รูปแบบสิ่งของ	 หุ้นส่วน	 หรือเงินสดโดยตรง	 ในด้านการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย	 สามารถใช้รูปแบบของอ�าเภอ

หนานเจียง	 (Lin,	2013)	คือระบบการจัดสรรที่อยู่อาศัยค่าเช่าต�่าให้ครัวเรือนที่ยากจนและผ่านเกณฑ์	 โดย

ผ่านรูปแบบการให้เงินอุดหนุนค่าเช่าเป็นหลัก	เสริมด้วยการลดค่าเช่าและการจัดสรรที่พักของรัฐ	ผู้เช่าจ่าย

ค่าเช่าให้รัฐโดยรัฐเป็นคนก�าหนดราคา	 ในด้านการอบรมทักษะการท�างานสามารถให้เงินถึงบุคคลโดยตรง	

ส�าหรับเงินอุดหนุนค่าเรียนกับค่าครองชีพของนักเรียนท่ีก�าลังศึกษาอยู่	 สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของ

ครอบครัวโดยผ่านบตัรประกนัสงัคมโดยตรง	ส�าหรับกองทนุด้านการย้ายถ่ินกับโครงการพฒันาการท่องเทีย่ว

หมู่บ้าน	สามารถจ่ายให้ผู้รับโดยตรง

	 ประเด็นที่ห้า	ข้าราชการต้องลงมือช่วยเหลือครัวเรือนยากจน	ด้วยการก�าหนดแนวทางการพัฒนา

และวางแผนตามสภาพความเป็นจรงิ	โดยองินโยบายหลกัระดบัชาตแิละสภาพหมูบ้่านและครวัเรอืน	เพือ่ให้

ได้มาตรการการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง

 การบริหารจัดการ

	 ขัน้ตอนการบรหิารจัดการ	เป็นการรบัรองว่าการด�าเนนินโยบายแก้จนตรงเป้าจะประสบความส�าเรจ็	

ประกอบด้วย	สามประเด็นที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ประเด็นแรก	 การบริหารจัดการข้อมูลของครัวเรือน	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องสร้างระบบ 

เครอืข่ายข้อมูลของกลุม่เป้าหมายบนัทกึข้อมลูและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเข้าไปในระบบ	โดยองิข้อมลูท่ีได้จาก 

สมุดบัญชีครัวเรือน	 แผนการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและมาตรการช่วยเหลือคนยากจน	 เพื่อรับรองว่า 

นโยบายได้เข้าถงึคนยากจนมากทีส่ดุ	นอกจากน้ัน	หน่วยงานจะต้องปรับปรงุกลุม่เป้าหมายตามสถานการณ์จรงิ 
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ของกลุ่มเป้าหมายทุกสิ้นปี	 เพื่อคัดหมู่บ้านกับครัวเรือนที่ขจัดความยากจนแล้วออกจากระบบ	 และเพิ่มผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลอืเข้าสูร่ะบบ	ระบบข้อมลูการเข้า-ออกนี	้ท�าให้การช่วยเหลอืคนยากจนมคีวามเป็นจรงิ	

น่าเชื่อถือ	และมีประโยชน์สูงสุด

	 ประเด็นที่สอง	 การบริการจัดการต้องมีความโปร่งใส	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตาม	

“มาตรการกองทุนการเงินเพื่อช่วยเหลือคนยากจนแห่งชาติ”	 สร้างระบบบริหารจัดการกองทุนท่ีเข้มงวด 

และสมบูรณ์	 สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลในการใช้กองทุนและระบบการประกาศรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย	

โครงการที่เปิดเผย	 อีกท้ังต้องน�าระบบการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเข้ามาเพื่อรับรองความโปร่งใส 

และความเป็นธรรมในกระบวนการด�าเนินงาน

	 ประเดน็ทีส่าม	การบรหิารจัดการสทิธอิ�านาจในการด�าเนนิการ	คณะกรรมการพรรคฯ	ระดบัมณฑล

ก�าหนดว่า	 รัฐบาลระดับมณฑลกับระดับเมืองต้องรับผิดชอบการก�ากับดูแลกองทุนและโครงการช่วยเหลือ 

คนยากจน	ในขณะทีรั่ฐบาลระดบัอ�าเภอมอี�านาจในการอนมุติัโครงการ	การก�าหนดเป้าหมาย	การก�าหนดภารกิจ	 

การก�าหนดการใช้กองทนุ	และการก�าหนดอ�านาจหน้าที	่รฐับาลทกุระดบัจะต้องด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่

ของตนอย่างเคร่งครัด

	 นบัตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการนโยบายแก้จนตรงเป้ามาจนถงึปัจจบุนั	จ�านวนประชากรยากจนและอตัรา

ความยากจนทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัด	กล่าวคือ	ประชากรยากจนทั่วประเทศลดลง

จากจ�านวน	 165	 ล้านคนในปี	 ค.ศ.	 2010	 เหลือ	 16.6	 ล้านคนในปี	 ค.ศ.	 2018	 อัตราความยากจนจาก 

ร้อยละ	 17.2	 เหลือร้อยละ1.7	 ขณะเดียวกัน	 รายได้ของผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทในพื้นที่ยากจนเพิ่มขึ้นจาก	

4,732	หยวน	ในปี	ค.ศ.	2012	เป็น	9,377	หยวน	ในปี	ค.ศ.	2017	ด้วยอัตราการเติบโตที่แท้จริงเฉลี่ยปีละ	

ร้อยละ10.4	(ดูตารางที่	1	)

ตารางที่ 1.	สถานการณ์ความยากจนในชนบทตามเกณฑ์ความยากจนปัจจุบัน	2,300	หยวนต่อคนต่อปี

ปี จ�านวนประชากร
ยากจนในชนบททั่ว

ประเทศ (ล้านหยวน)

อัตราความยากจน 
(ร้อยละ)

Engel’s Coeffcient 
(ร้อยละ)

รายได้ต่อหัว
ประชากร (หยวน)

2010	
2011
2012
2013
2014
2015
2016	
2017	
2018	

165.67	
122.38	
98.99	
82.49	
70.17	
55.75	
43.35	
30.46	
16.60	

17.2
12.7	
10.2	
	8.5	
	7.2	
	5.7	
	4.5	
	3.1	
	1.7	

41.1	
40.4	
39.3	
37.7	
37.9	
37.1	
32.2	

- 
30.1	

3,272.8
-

4,732.0
6,079.0
6,852.0
7,653.0
8,452.0
9,377.0

-

ที่มา: Boao	Forum	for	Asia	(2019)
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49การนำานโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ความส�าเร็จของนโยบายแก้จนตรงเป้า	 ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในด้านการยกระดับตัวช้ีวัด 

ความยากจนของรายได้	 แต่ยังสะท้อนให้เห็นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านการศึกษา	 ด้านสุขภาพ	 

ด้านการผลิต	ด้านสภาพแวดล้อม	ที่อยู่อาศัยและการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ที่ยากจนที่ดีขึ้นด้วย

กลไกในการน�านโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติ

 กลไกการชี้น�าการท�างานและกลไกในการระดมทรัพยากร

	 การชี้น�าแนวทางโดยรัฐบาลกลางเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ 

ยังเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปกครองตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ	 ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 บนพื้นฐานความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ	 ในนโยบาย 

แก้จนตรงเป้า	 รัฐบาลจีนใช้ระบบการน�าแบบรวมศูนย์อ�านาจ	 โดยมีเลขาธิการช้ันที่	 1	 น�าการท�างาน	 

ระบบน�าการท�างานโดยเลขาธกิารระดับ	5	ชัน้	ได้แก่	เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์จนี	เลขาธกิารระดบัมณฑล	

เลขาธิการระดับเมือง	 เลขาธิการระดับอ�าเภอ	 และเลขาธิการประจ�าหมู่บ้าน	 ท่ีเรียกว่า	 เลขาธิการช้ันท่ี	 1	 

ซ่ึงระบบน้ีได้เสริมสร้างให้การปกครองของรัฐบาลเข้มแข็งมากข้ึน	 ขณะเดียวกัน	 กลไกการท�างานน�า 

โดยเลขาธิการระดับ	 5	 ชั้น	 ได้พิชิตข้อจ�ากัดของผลประโยชน์ในหน่วยงาน	 และประสานทรัพยากรต่าง	 ๆ	 

ในหน่วยงานรัฐบาลเกอืบทัง้หมด	เช่น	การเกษตร	ป่าไม้	น�า้	การศกึษา	สขุภาพ	ขนส่งคมนาคม	และโครงสร้าง

พื้นฐาน	 เป็นต้น	สามารถให้ทรัพยากรดังกล่าวเข้าถึงที่เขตพื้นที่กับบุคคลยากจนที่มีความต้องการมากที่สุด	

ถือเป็นการรับรองการจัดหาทรัพยากรในการด�าเนินการ

	 จนถงึสิน้ปี	ค.ศ.	2018	จ�านวนเลขาธกิารประจ�าหมูบ้่านทัว่ประเทศเป็น	4.59	ล้านคน	สาเหตสุ�าคญั

ทีต้่องมีเลขาธกิารประจ�าหมูบ้่านคือ	ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา	ในพืน้ทีช่นบทโดยเฉพาะพืน้ทีย่ากจน

ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก	 แต่เมื่อด�าเนินการนโยบายต้องเจาะจงถึงระดับครัวเรือน	 จึงต้องการ

ทรพัยากรมนษุย์จ�านวนมาก	ดงันัน้	ให้บุคลากรของรฐับาล	องค์กรภาครฐัและภาคเอกชนไปประจ�าทีห่มูบ้่านนัน้	 

ได้เพิ่มทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ยากจน	 ขณะเดียวกัน	 เลขาธิการประจ�าหมู่บ้านล้วนเป็นบุคคลที่ได้รับ 

การศึกษาระดับสูง	ซึ่งมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน	ที่ส�าคัญคือ	หน่วยงานเดิมของบุคคลกลุ่มนี้มีเครือข่าย

ทางสงัคมทีก่ว้างขวาง	จึงสามารถน�าข้อมลูและเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	เข้ามาใช้เป็นประโยชน์ในกระบวนการท�างาน	

หมู่บ้านหลิวจิ่งกู้	ของมณฑลเหอหนาน	เป็นหมู่บ้านยากจนระดับมณฑล	มีครัวเรือนทั้งหมด	274	ครัวเรือน

และชาวบ้าน	1,300	คน	สมาชิกพรรคฯ	44	คน	อาชีพหลักของชาวบ้านคือ	ท�านาและท�างานในเมืองใหญ่	

ในปี	ค.ศ.	2015	มีครัวเรือนยากจน	52	ครัวเรือนและคนยากจน	200	กว่าคน	ปี	ค.ศ.	2016	ลดลงเหลือ	 

28	ครัวเรือน	87	คน	และถึงปี	ค.ศ.	2017	เป็น	9	ครัวเรือน	15	คน	ในปี	ค.ศ.	2015	ที่เลขาธิการมาประจ�า

ในหมู่บ้าน	 สภาพแวดล้อมทางถนน	 โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมเลวร้าย	 ในหมู่บ้านเห็นแต่เด็กและผู้สูงอาย	ุ 

แทบไม่มีแรงงาน	 แต่หลังจากเลขาธิการประจ�าหมู่บ้านและส�ารวจสภาพหมู่บ้านแล้ว	 ได้ก�าหนดแนวทาง 

การช่วยเหลือความยากจนคือ	 การอบรมสมาชิกพรรคฯ	 การปรับก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการสร้าง

อตุสาหกรรมของหมูบ้่าน	และได้ยืน่ขอเงนิทนุในการสร้างถนนเป็นจ�านวน	1	ล้านหยวน	เงนิทนุการปรบัสร้าง



50 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

ระบบการใช้น�้าและระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นจ�านวน	 1.1	 ล้านหยวน	 ส่วนเงินทุนการปรับสร้างโรงเรียน 

เป็นจ�านวน	 4	 แสนหยวน	 สภาพหมู่บ้านจึงได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้น	 นอกจากนั้น	 เลขาธิการประจ�าหมู่บ้าน 

ยังประสานการกู้เงินทุน	 1.1	 ล้านหยวน	 ให้โรงงานผลิตช้ินส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์เพื่อขยายการผลิต	 

และเกิดการจ้างงานครัวเรือนยากจน	 10	 ครัวเรือน	 ขณะเดียวกัน	 หลังจากประสานกับฝ่ายต่าง	 ๆ	 แล้ว	 

ได้น�าโรงงานการผลิตเสื้อผ้าเข้ามาในหมู่บ้าน	 ซึ่งโรงงานนี้มียอดการผลิตต่อปีเป็นจ�านวน	 60	 ล้านหยวน	 

เกิดการจ้างงานบุคคลทั่วไป	 60	 คนและคนยากจน	 18	 คน	 มาตรการดังกล่าวท้ังหมดนี้เกิดผลประโยชน์ 

ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน	จนถงึสิน้ปี	ค.ศ.	2016	รายได้ของครัวเรอืนยากจนถึง	3,100	หยวน	 

และได้หลุดพ้นจากความยากจน	 บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนล่วงหน้าตามท่ีรัฐบาลกลาง

ก�าหนด	(Henan	Daily,	2017)

ตารางที่ 2.	ยอดรวมและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกองทุนช่วยเหลือคนยากจน	(ร้อยล้านหยวน)

ปี 2002 2010 2014 2015  2016 2017

ยอดรวมของกองทุน
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง	
สัดส่วน	
งบประมาณจากระดับมณฑล	
สัดส่วน	
กองทุนอื่น	ๆ	
สัดส่วน	

250.2
200.8	
80.3	
		9.9	
		4.0	
22.0
		8.8	

606.2
419.6	
69.2	
25.4	
4.2	

141.0
23.3	

1420.9
862.7	
60.7	

125.2	
8.8	

429.5	
30.2	

1,902.6
1,177.5	

61.9	
171.3	
9	.0

551.7	
29	.0

2,958.6
1,670.2	

56.5	
259.7	

8.8	
1,025.4	

34.7	

4,419.5
2,053.6

46.5
332
7.5

2,027.0
45.9

ที่มา:	Boao	Forum	for	Asia	(2019)

	 ข้อมูลในตารางที่	2	พบว่าจ�านวนเงินกองทุนช่วยเหลือความยากจนที่อ�าเภอยากจน	832	แห่งทั่ว

ประเทศได้รับเป็นจ�านวน	441,950	ล้านหยวน	 ในปี	ค.ศ.	 2017	ซึ่งในจ�านวนดังกล่าว	 รัฐบาลกลางเป็นผู้

จัดสรรให้ถึง	 205,360	 ล้านหยวน	 ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ	 46.5	 นอกจากนั้น	 ในระดับมณฑลจัดสรรเป็น

จ�านวน	33,200	ล้านหยวน	คิดเป็นอตัราร้อยละ	7.5	และกองทนุอืน่รวมถงึกองทนุช่วยเหลอืจากภาควสิาหกิจ

ธรุกจิ	และจากโครงการการจบัคู่ระหว่างเมอืงทีพ่ฒันาแล้วในภาคตะวนัออกกบัเมอืงยากจนในภาคตะวนัตก

ของจีน	ตะวันออก-ตะวันตกร่วมมือกันในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อช่วยเหลือคนยากจนนั้นเป็นจ�านวน	202,700	ล้าน

หยวน	คิดเป็นอัตราร้อยละ	45.9

 กลไกในการระบุกลุ่มเป้าหมายคนยากจนโดยการลงทะเบียนโดยตรง

	 ในปี	ค.ศ.	2014	รัฐบาลจีนเริ่มใช้ระบบการลงทะเบียนเอกสารของคนยากจนทั่วประเทศ	เพื่อระบุ 

คนจนในชนบทอย่างถกูต้องและแม่นย�า	รัฐบาลจีนน�ามาตรฐานรายได้คงท่ี	2,300	หยวนต่อปี	ในปี	ค.ศ.	2010	 

เสรมิด้วยดชันคีวามยากจนสองประการคอื	การไม่ต้องกงัวลเรือ่งอาหารการกนิกบัเครือ่งนุง่ห่ม	และประการทีส่อง	 

การรับประกนัการศกึษาภาคบงัคับ	การรกัษาสขุภาพขัน้พืน้ฐาน	และความปลอดภัยของทีอ่ยูอ่าศยั	ดชันใีหม่นี ้
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51การนำานโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ถูกใช้อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้ระบุกลุ่มเป้าหมายคนจนในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างตรงจุด	 

ภายใต้ระบบนี้	 ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้สร้างกลไกนวัตกรรมท่ีตรงเป้าหมายหลายอย่างตามสถานการณ ์

ของตนเอง	เช่น	มณฑลกุย้โจว	ใช้วธิกีาร	“สีดู่”	เพือ่ระบุคนยากจนคือ	ดทูีอ่ยูอ่าศยั	ดอูาหารการกนิ	ดแูรงงาน	

และดูว่าครัวเรือนมีนักเรียนหรือไม่	ด้วยวิธีนี้	ในปี	ค.ศ.	2014	มีการระบุครัวเรือนยากจนทั่วประเทศทั้งหมด	

29.48	ล้านครัวเรือน	และมีประชากรยากจนทั้งหมด	89.62	ล้านคน	(Sangui	&	Zihao,	2015)	เพื่อรับรอง

ความถูกต้องของข้อมูล	รัฐบาลจีนได้ท�าการตรวจสอบหลายครั้งเพื่อครอบคลุมถึงคนยากจนอย่างแท้จริง

 กลไกการปฏิบัติอย่างเจาะจงเพื่อรับรองประสิทธิผลการท�างาน

	 รัฐบาลจีนได้จ�าแนกสาเหตุความยากจนบนพื้นฐานการลงทะเบียนของคนยากจน	 และก�าหนด

มาตรการการขจัดความยากจน	5	ชุดคือ

	 (1)	 ขจดัความยากจนโดยพฒันาการผลติ	 กล่าวคอื	พฒันาอตุสาหกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ของท้องถิน่ 

ในเขตพื้นที่ยากจน	เช่น	การพัฒนาเกษตรกรรม	อุตสาหกรรมเบา	และการท่องเที่ยว	เป็นต้น	ตัวอย่างเช่น	

เมืองหลงหนาน	 มณฑลกานซู่	 ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมการขจัดความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แห่งปี	ค.ศ.	2015	ในการประชมุระดบัสูงการลดความยากจนและการพฒันาปี	ค.ศ.	2015	ประสบการณ์ของ 

เมอืงหลงหนาน	คอืการช่วยเหลอืความยากจนโดยการพฒันาธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส์	ปัจจบุนัส�านกังานการช่วยเหลอื 

ความยากจนของเมอืงหลงหนานได้สร้างศนูย์บรกิารครบวงจรเพือ่ช่วยเหลอืความยากจนโดยธรุกิจอเิลก็ทรอนกิส์	 

3	 ระดับทั่ว	 9	อ�าเภอและเขต	กล่าวคือ	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับต�าบล	และระดับหมู่บ้าน	และได้สร้างร้านค้า

อเิลก็ทรอนกิส์ตวัอย่างเป็นจ�านวนมากในหมูบ้่านยากจน	450	หมูบ้่าน	จนถงึสิน้เดอืนสงิหาคม	ปี	ค.ศ.	2015	

ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดบริการเป็นจ�านวน	6,837	 ร้านทั่วเมือง	 และมูลค่ายอดขายรวมแล้วเป็นจ�านวน	 

890	ล้านหยวน	ซึง่ได้กระตุ้นการจ้างงาน	1.7	หมืน่คน	รายได้ของคนยากจนได้เพ่ิมข้ึน	306	หยวน	(Lu,	2016)	 

การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพ้ืนที่ที่ด้อยการพัฒนามีแนวโน้มท่ีดี	 แนวทางของวิธีการดังกล่าวคือ	

การช่วยเหลือความยากจนโดยการกระตุ้นการบริโภค	คือการสร้างเครือข่ายสื่อสารระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ในพื้นที่ยากจนกับผู้ซื้อภายนอก	 และขยายช่องทางตลาดการบริโภคเพื่อผลักดันการพัฒนา

เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ยากจน	 ภายใต้การน�าของส�านักงานคณะกรรมการกลุ ่มผู ้น�าการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนและการพฒันาแห่งรฐั	(The	State	Council	Leading	Group	Office	of	Poverty	Alleviation	

and	Development)	มูลนิธิการช่วยเหลือความยากจนของจีนได้ร่วมมือกับ	JD	Group,	Alibaba	Group	

ศูนย์วิจัยข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ของจีนและหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมก่อตั้งค่านิยมร่วม

แห่งชาติคือ	 “นวัตกรรม	 การเชื่อมโยง	 และการแบ่งปัน”	 (Hongliu,	 2016)	 ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริม 

การร่วมสร้าง	(co-creation)	และการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

	 (2)	 การช่วยเหลือคนยากจนโดยการย้ายที่อยู่อาศัย	 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นที่กว้างใหญ	่ 

ในเขตยากจนบางพื้นที่	 ปัจจัยการด�ารงชีวิตเลวร้ายไม่สามารถแก้ไขได้	 จึงจ�าเป็นต้องให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยนั้น 

ย้ายไปอยู่ที่อื่น
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	 (3)	 การช่วยเหลอืความยากจนทางนเิวศ	เป็นรปูแบบหนึง่ในการช่วยเหลอืความยากจน	ผ่านการอนรุกัษ์ 

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการช่วยเหลือความยากจนเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 วิธีการช่วยเหลือคนยากจนคือ	 ให้คนจนเข้าท�างานในโครงการการก่อสร้างทางวิศวกรรม

นิเวศวิทยา	 รับต�าแหน่งอาสาสมัครและเงินเดือนม่ันคง	 พัฒนาอุตสาหกรรมทางนิเวศเพื่อเพิ่มรายได้	 และ

รฐับาลให้ค่าทดแทนเพือ่การอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	เช่น	โครงการส่งคนืพ้ืนทีก่ารเกษตรเป็นทีด่นิหญ้า	โครงการ

ส่งคืนที่ดินฝังเป็นที่ดินหญ้า	และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ	เป็นต้น

	 (4)	 การพัฒนาการศึกษา	ในปี	ค.ศ.	2018	รัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นจ�านวน	

204,295	ล้านหยวน	โดยมีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นจ�านวน	135	ล้านคน	(Ministry	of	

Education	of	the	People’s	Republic	of	China,	2019)	การพัฒนาการศึกษาเป็นวิธีการที่มีบทบาท

ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 ในอ�าเภอจิ้งหนิง	 มณฑลกานซู่	 การปลูกแอปเปิ้ลและการก่อสร้าง 

ทีเ่ป็นอตุสาหกรรมเสาหลกัของท้องถิน่	รฐับาลระดบัอ�าเภอสร้างศนูย์อาชีวศกึษาเขตใหม่	และเปิดสาขาวชิา

ตามเอกลักษณ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น	เช่น	สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก	ผลไม้	และดอกไม้	สาขาวิชาการ

ก่อสร้าง	สาขาวิชาการติดต้ังอปุกรณ์	และสาขาวชิาการตดิตัง้อุปกรณ์อจัฉรยิะ	เป็นต้น	มนีกัศกึษาจบการศกึษา 

มากกว่าปีละ	300	คน	และได้รบัการอบรมทกัษะการท�างานใน	2	ด้านนีเ้ป็นจ�านวน	1.2	หมืน่คน	นอกจากนี	้ 

ทางวิทยาลัยได้ท�าความร่วมมือกับภาควิสาหกิจ	 30	 แห่ง	 และสร้างกลไกช่วยเหลือการท�างานให้นักศึกษา

ยากจน	จากปี	ค.ศ.	2014-2017	อัตราการจ้างงานนักศึกษาที่จบแล้วเป็นร้อยละ	99	ในขณะที่อัตราการจ้าง

งานนักศึกษายากจนเป็นร้อย	100	(Ministry	of	Education	of	the	People’s	Republic	of	China,	2017)

	 (5)	 การช่วยเหลือความยากจนโดยใช้บัตรประกันสังคม	คือการให้เงินอุดหนุนแก่คนจนที่มีรายได้

ต�่ากว่ามาตรฐานความยากจนที่ต�่าสุดตามที่รัฐบาลท้องถ่ินประกาศ	 เพื่อให้คนเหล่านี้สามารถด�ารงชีวิต 

อีกต่อไปได้

	 นอกจากนั้น	รัฐบาลยังมีมาตรการอื่น	เช่น	การจ้างงาน	และการดูแลสุขภาพ	เป็นต้น	ซึ่งมาตรการ

การขจัดความยากจน	 5	 ชุดน้ีมีประโยชน์ต่อการก�าหนดเป้าหมายของปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึนแล้ว	 

จงึสามารถหลกีเลีย่งการใช้ทรพัยากรทีผ่ดิวตัถุประสงค์และสิน้เปลือง	และในขณะเดยีวกนักเ็พ่ิมประสทิธภิาพ

ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

	 ตัง้แต่ด�าเนนิการนโยบายแก้จนตรงเป้ามา	มวีธีิการนวตักรรมทีเ่กดิข้ึนหลายแบบและเกดิประโยชน์

จ�านวนมาก	เช่น	การพัฒนาการท่องเที่ยวช่วยก�าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท	ส่วนธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ได้แก้ไขปัญหาการตลาดในการขายสินค้าเกษตร	เป็นต้น

 กลไกการประเมินโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อรับรองคุณภาพการด�าเนินการ

	 ในกระบวนการปฏิบัตินโยบายแก้จนตรงเป้า	 มีการจัดท�าระบบการประเมินท่ีเข้มงวดทุกข้ันตอน	

เช่น	 มีการตรวจสอบเป็นประจ�าในขั้นตอนการลงทะเบียนกับข้ันตอนการปฏิบัตินโยบาย	 ส�าหรับข้ันตอน

การน�าคนจนออกจากระบบใช้กลไกการประเมินโดยบุคคลภายนอก
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53การนำานโยบายแก้จนตรงเป้าไปปฏิบัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ในการประเมินผลงานปี	ค.ศ.	2018	หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลโครงการ	ประกอบด้วย	

สถาบนัวจิยัทรพัยากรและวทิยาศาสตร์ทางภมูศิาสตร์ของสถาบันวทิยาศาสตร์จนี	(Institute	of	Geographic	 

Sciences	and	Natural	Resources	Research,	CAS)	มหาวิทยาลัยหลานโจว	และสถาบันการวิจัยต่าง	ๆ	

จ�านวนทัง้ส้ิน	20	แห่ง	รบัผดิชอบการประเมนิและการส�ารวจของการด�าเนนิงานใน	22	มณฑลภาคตะวนัตก

และภาคกลางของจีน	 เนื้อหาการประเมิน	 ประกอบด้วย	 ความถูกต้องในการระบุกลุ่มเป้าหมายยากจน	 

ความถกูต้องในการออกจากระบบการช่วยเหลอืความยากจน	ความพงึพอใจของประชาชนในการช่วยเหลอื

ตามครัวเรือน	 สถานการณ์ของการบรรลุเป้าหมายสองประการ	 สถานการณ์การปฏิบัตินโยบายถึงระดับ 

ครัวเรือนและผลลัพธ์	และสภาพคนจนหลุดพ้นจากความยากจนแล้วกลับสู่ความยากจนอีกครั้ง	นอกจากนี้	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะมีการอบรมบุคลากรในการด�าเนินการประเมิน

	 การจัดต้ังระบบประเมนิและการประเมนิโดยบคุคลภายนอกเป็นกลไกอสิระทีเ่ข้มงวดและเป็นระบบ

มากที่สุดในการบริหารจัดการผลการท�างานของรัฐบาล	 ในกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน	 กลไก 

การประเมินดังกล่าวได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและเป็นการรับรองการบรรลุเป้าหมาย 

ของนโยบายด้วย

 การวิเคราะห์บทบาทนโยบายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น

	 นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นมีการแบ่งหน้าที่และ

ความรับผิดชอบชัดเจน	 หน้าที่ของการก�าหนดนโยบายของรัฐบาลกลางเป็นการตั้งเป้าหมายระดับชาติ	

ประสานทรพัยากรและให้การสนบัสนนุในการปฏิบตันิโยบายของท้องถิน่แต่ละแห่ง	และรบัรองผลลพัธ์ของ

การด�าเนินการ	ดังนั้น	บทบาทของนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับรัฐบาลกลางเป็นการให้ชี้น�า

และการวางแผน	 ส่วนบทบาทของนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับท้องถิ่นเป็นการตั้งเป้าหมาย

ตามสถานการณ์ของแต่ละพืน้ที	่การะบกุลุม่เป้าหมาย	การก�าหนดแนวทางหรอืนโยบายทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย	และการประเมินผลงาน	เพื่อบรรลุเป้าหมายระดับชาติตามขั้นตอน	

โดยการสร้างข้อมูลเครือข่ายของการช่วยเหลือความยากจนทั่วสังคมและการสร้างระบบการให้บริการ

	 นโยบายแก้จนตรงเป้าเป็นการต่อยอดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีอยู่เดิม	 กล่าวว่า	 

ในกระบวนการพัฒนาเพ่ือลดความยากจนของจีน	นโยบายและมาตรการท่ีเดมิมีอยูน่ัน้ยงัมีบทบาทเหมอืนเดมิ	 

ในขณะเดยีวกนั	การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมของจีนสอดคล้องกบัการลดความยากจน	บรูณาการจากการตัง้กลุม่ 

เป้าหมาย	 การปฏิบัตินโยบาย	 จนถึงการประเมินเป็นระบบเดียวกัน	 ซ่ึงได้ก่อตั้งเป็นกรอบโครงสร้างของ

นโยบายกบักลยทุธ์การลดความยากจนเชงิวทิยาศาสตร์ทีเ่ป็นระบบของสาธารณรฐัประชาชนจนี	ณ	ปัจจบุนั	

และได้เกิดผลประโยชน์ต่อการลดความยากจนของจีนหลังจากปี	ค.ศ.	2012

 การวิเคราะห์บทบาทการขจัดความยากจนในกระบวนการพัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ในปี	ค.	ศ.	2012	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ให้ความหมายกับความฝันของจีน	(China	Dream)	ว่า	

ความฝันของจีนอันยิ่งใหญ่ในสมัยใหม่คือ	 การบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูชนชาติจีน	 (Chinese	 Nation)	 

อันยิ่งใหญ่	 โดยสรุปเป้าหมายหลักคือ	 เป้าหมายสองประการในแต่ละร้อยปี	 กล่าวคือ	 จะฟื้นฟูชนชาติจีน 
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ตามขั้นตอนและสุดท้ายแล้วบรรลุเป้าหมายเมื่อถึงปี	 ค.	 ศ.	 2012	 ที่ครบรอบ	 100	 ปีแห่งการก่อตั้ง 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและเมื่อถึงปี	ค.ศ.	2049	ที่ครบรอบ	100	ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	 

โดยผลส�าเร็จแสดงออกในด้านประเทศร�า่รวยและแขง็แรง	 ด้านการฟ้ืนฟชูนชาตจีินและด้านประชาชนมคีวามสขุ	 

ในปัจจบุนั	ภารกจิส�าคัญในกระบวนการบรรลเุป้าหมายความฝันของจีนคอื	การบรรลเุป้าหมายความฝันสงัคม

แบบพอมีพอกิน	 (Moderately	 Prosperous	 Society)	 โดยสัญลักษณ์ของการบรรลุเป้าหมาย 

การสร้างสังคมแบบพอมพีอกนิคือ	คนจนในชนบทได้ขจดัความยากจน	ดงันัน้	การขจดัความยากจนไม่สามารถ

แยกจากความฝันของจีน	และเป็นขั้นตอนที่ตัดออกไม่ได้ในกระบวนการบรรลุเป้าหมาย	และยังเป็นพื้นฐาน

ของการบรรลุเป้าหมายความฝันของจีน	 ดังนั้น	 การขจัดความยากจนจึงมีบทบาทที่ส�าคัญในกระบวนการ

พัฒนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก

สรุปและอภิปรายผล

	 นโยบายแก้จนตรงเป้าได้ถือก�าหนดขึ้นภายใต้บริบทการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน 

ที่ประสบความท้าทายและความยากล�าบาก	 สรุปกลไกสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการด�าเนินการ	

ได้แก่	กลไกการชีน้�าการท�างานและกลไกในการระดมทรพัยากร	กลไกการระบุกลุม่เป้าหมาย	กลไกการปฏบัิติ	 

กลไกการประเมนิโดยบคุคลภายนอกทีเ่ป็นอิสระ	เป็นต้น	นอกจากนี	้นโยบายของรฐับาลกลางและรฐับาลท้องถ่ิน 

ต่างมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการด�าเนินการ	 หน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการทุกระดับมีระบบ 

การบริหารจัดการที่เข้มงวด	รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล	กองทุน	โครงการ	และบุคลากร	เป็นต้น

	 การด�าเนินนโยบายได้เปลี่ยนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือความยากจนแบบดั้งเดิม	 และ 

ได้สร้างวิธีนวัตกรรมหลายประการ	 จึงเกิดประโยชน์ต่อคนจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ความยากจนเป็นสาเหตุหนึง่ทีก่่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมทางสังคม	ขณะเดยีวกนัความไม่เท่าเทยีม

กเ็กิดผลกระทบต่อการกระจายผลประโยชน์ของสงัคม	และเกิดปัญหาความยากจน	ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่มีความไม่เท่าเทียมระดับค่อนข้างสูง	คนจนไม่ว่าอยู่ที่ไหน	ก็เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสเกือบทุกด้าน	ที่ผ่านมา	

รัฐบาลทุกยุคสมัยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการด�าเนินโครงการ 

เชงิระบบ	และขาดกลไกแก้ไขปัญหาระดับประเทศ	นอกจากนี	้โครงการบางอย่างท่ีด�าเนนิการแล้วเป็นโครงการ 

ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	 สาเหตุเกิดจากรัฐบาลไม่ทราบถึงสถานการณ์ 

ความยากจนที่แท้จริงของคนจน	 ประเทศไทยมีองค์การและคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนหลายหน่วยงาน	 แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และบทบาทที่ต่างกัน	 บางหน่วยงานมีหน้าที่ในการ

ก�าหนดนโยบายและรบัผดิชอบการบรหิารการแก้ไขปัญหาความยากจนทัว่ประเทศในภาพรวม	แต่ขาดกลไก 

การปฏบิตัริะดบัประเทศ	ลกัษณะเป็นการแยกแผนก	ไม่ได้เอาภมูภิาคเป็นตัวต้ัง	อกีท้ังความพร้อมในการใช้ประโยชน์ 

ของกองทนุทีรั่ฐบาลกลางจัดสรรให้ไม่เพยีงพอ	การแก้ไขปัญหาความยากจนระดบัท้องถิน่จงึไม่มปีระสทิธผิล
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	 ดังนั้น	ในยุคปัจจุบัน	รัฐบาลไทยจะต้องก�าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนถึงระดับท้องถิ่น

โดยเฉพาะ	และด�าเนินโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัคนจนโดยตรง	ผลกัดนัให้องค์การทุกภาคส่วนท่ีมีความเกีย่วข้อง

เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 และฝึกอบรมคนยากจนให้มีการตื่นตัวและเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินการ	นอกจากนี้	รัฐบาลและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับต้องมี

การแบ่งอ�านาจหน้าทีท่ีช่ดัเจน	และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบเพ่ือรับรองความโปร่งใส

การท�างาน	 อีกทั้งสร้างระบบการประเมินที่เข้มงวดเพื่อรับรองประสิทธิผลของการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 

ในกระบวนการปฏิบัตินโยบายแก้จนตรงเป้าของจีน	มีกลไกและวิธีการสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนหลายประการ	

ประเทศไทยสามารถน�าประสบการณ์มาปรับใช้เป็นประโยชน์ตามสถานการณ์ของตนเอง	นอกจากนั้น	 

ความมั่นคงทางการเมืองเป็นพื้นฐานของการด�าเนินนโยบายทุกอย่าง	 ดังนั้น	 การด�าเนินโครงการควรจะ

พยายามลดผลกระทบจากการเมือง
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