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บทน�า 

 ปัญหำควำมยำกจนถือได้ว่ำมคีวำมส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศ ควำมยำกจนเป็นปัญหำทีม่คีวำม

ซับซ้อนมำก ธนำคำรโลกได้อธิบำยถึงสำเหตุของควำมยำกจนในประเทศไทยไว้ว่ำประกอบด้วยปัจจัย 

๔ ประกำร คือ ปัจจยัทำงเศรษฐกจิ เช่น ขำดทีดิ่นท�ำกนิ ขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ ภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ 

ปัจจัยเชิงโครงสร้ำงประชำกร ซึ่งพบว่ำ ครอบครัวที่มีขนำดใหญ่จะมีโอกำสตกอยู่ในภำวะควำมยำกจน

มำกกว่ำครอบครัวขนำดเล็ก ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์พบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปี ๒๕๕๙ 

มีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๑๒.๙๖ ภำคใต้ ร้อยละ ๑๒.๓๕ และภำคเหนือร้อยละ ๙.๘๓ ของประชำกร 

ในแต่ละภำค ตำมล�ำดับ
1
 ซึ่งประชำกรในภูมิภำคดังกล่ำวส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำต�่ำมีอำชีพหลัก 

อยู่ในภำคกำรเกษตรและเป็นแรงงำนนอกระบบในสัดส่วนที่สูง โดยในปี ๒๕๕๙ แรงงำนนอกระบบมี 

๒๑.๓ ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ ในขณะที่แรงงำนในระบบมี ๑๗ ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ 

โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงำนนอกระบบ ร้อยละ ๓๕.๓๕ รองลงมำเป็นภำคกลำงมีแรงงำน

นอกระบบร้อยละ ๒๒.๖ ซึง่ท�ำให้เป็นพ้ืนท่ีมคีวำมเสีย่งต่อควำมยำกจนมำกกว่ำภำคอืน่ ๆ  ปัจจยัเชงิสงัคม

และวัฒนธรรม (สถำบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ, ๒๕๔๗ : ๑๕-๑๖)
2
 ในขณะเดียวกันมีข้อมูลสำรสนเทศ 

จำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่ระบุว่ำในรอบเกือบ ๓ ทศวรรษที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ ์

ควำมยำกจน ในภำพรวมของประเทศไทยดีขึ้นมำก โดยสัดส่วนควำมยำกจนลดลงจำก ๖๕.๑๗  

ในปี ๒๕๓๑ เหลือร้อยละ ๘.๖ คิดเป็นจ�ำนวนคนจนประมำณ ๕.๘๑ ล้ำนคน ในปี ๒๕๕๙ และมี  

“คนเกือบจน” (Near poor) จ�ำนวน ๕.๗๙ ล้ำนคน เมื่อรวม“คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบว่ำ 

มีจ�ำนวน ๑๑.๖ ล้ำนคน หรือร้อยละ ๑๗.๒ ของประชำกรทั้งหมด ในปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 

๒๕๕๘ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกค่ำครองชีพท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยดัชนีรำคำผู้บริโภค

 1
 ส�ำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี วัดภำวะสังคม รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำม

เหลือ่มล�ำ้ในประเทศไทย, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ำ : http://social.nesdb.go.th/ social/Portals/0/PDF [๒๕๕๙], ๒.
 2

 รัตยำ ต่ำงประโคน,แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน : กรณีศึกษำกลุ่มคนจนที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงใน
โรงสีในต�ำบลชุมเห็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์,๒๕๕๒), หน้ำ ๑.
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ของหมวดอำหำรเขตเมืองและชนบทในปี ๒๕๕๙ มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๑ ในเขตเมืองและ

ร้อยละ ๒.๒๙ ใน เขตชนบท รำยได้เกษตรลดลง โดยผลผลิตเกษตรที่ลดลงต่อเนื่องร้อยละ ๒.๔ และ 

ค่ำจ้ำงแรงงำนเกษตรที่ลดลงร้อยละ ๑.๙ ส่งผลให้ครัวเรือนยำกจนภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้นจำก ๖.๗  

แสนครัวเรือน ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๘.๖ แสนครัวเรือนในปี ๒๕๕๙ หรือคิดเป็นจ�ำนวน ๒.๐๘ ล้ำนคน 

ขณะที่ครัวเรือนยำกจนภำคนอกเกษตรมีจ�ำนวน ๘.๗๑ แสนครัวเรือนเพิ่มขึ้นจำก ๖.๔ แสนครัวเรือน

ในปี ๒๕๕๘ และคิดเป็นจ�ำนวนคนจน ๓.๗๓ ล้ำนคน
3
 

ความหมายของคนจนและความยากจน
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้ให้ค�ำนิยำม “คนจน” ว่ำ  

หมำยถึง “บุคคลท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรมีภำวะทุพโภชนำ เนื่องจำกควำมยำกจนมีรำยได้ไม่เพียงพอ 

ที่จะบริโภคให้ได้มำตรฐำนภำวะโภชนำกำร”
4

 ธนำคำรโลก (World Bank)
5
 ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ควำมยำกจน” ในแง่ของควำม 

ไม่สมบูรณ์ของสิ่งจ�ำเป็นบนพื้นฐำนหรือทำงจิตวิทยำว่ำ หมำยถึง “สภำวะที่ขำดแคลนอย่ำงไม่อำจจะ

ยอมรบัได้ของมนษุย์ปถุชุน” ซึง่พจิำรณำควำมอตัคดัทำงกำยภำพ ทำงจิตใจ และทำงสังคม ซ่ึงเกีย่วพนั

โดยตรงกบัควำมไม่สมบรูณ์ของสิง่จ�ำเป็นพืน้ฐำนทำงวตัถุทำงชวีวทิยำ โดยท่ัวไปมกัหมำยถึง โภชนำกำร 

สำธำรณสขุ กำรศกึษำและทีพ่กัอำศยั นอกเหนอืจำกนัน้ยงัรวมไปถงึ กำรขำดแคลนโอกำสและสิง่จ�ำเป็น

พื้นฐำนของชีวิต เช่น โอกำสกำรศึกษำขั้นประถมศึกษำ โอกำสกำรมีสุขภำพดี สิ่งเหล่ำนี้จะน�ำไปสู่กำร

มีงำนท�ำและสร้ำงได้ในอนำคต

 นิธ ิเอยีวศรวีงศ์
6
 ได้ให้ค�ำอธบิำยควำมหมำยของคนจนว่ำ ผูไ้ม่มโีอกำสเป็นเจ้ำของ “ทรพัยำกร” 

ส�ำคัญที่ใช้ในกำรผลิต ซึ่งรวมควำมไปถึงเส้นสำยและเครือข่ำย (Connection and networks) ตลอด

 3
 ส�ำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดภำวะสังคม, รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความ

เหลื่อมล�้าในประเทศไทย, [ออนไลน์], (แหล่งที่มำ) :  http://social.nesdb.go.th/ social/Portals/๐/PDF[๒๕๕๙]
 4

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, สรุปสำระส�ำคัญวำระแห่งชำติ, เอกสารการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร “แนวทางการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจน”, วนัที ่๑๐ พฤษภำคม 
๒๕๔๖ ณ โรงแรมโรสกำร์เด้น จังหวัดนครปฐม, ๒๕๔๖, หน้ำ ๑๖.
 5

 รัตยำ ต่ำงประโคน, แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน : กรณีศึกษำกลุ่มคนจนที่ประกอบอำชีพรับจ้ำง 
ในโรงสีในต�ำบลชุมเห็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์, ๒๕๕๒), หน้ำ ๑๐.
 6

 ลกัขณำ ธนะสมบรูณ์,กระบวนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของคนจนในเขตเมอืงใหม่ด้วยกำรใช้พลงัชมุชน 
: กรณีศึกษำกลุ่มนอกก�ำลังแรงงำนในชุมชนภำณุมำภรณ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์เพือ่การพฒันา, (บณัฑติวทิยำลยั : มหำวทิยำลยัรำชภฏัธนบรุ,ี ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๑.
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จนข้อมลูข่ำวสำรท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้ครอบครองทรพัยำกรดังกล่ำวมคีวำมได้เปรยีบบคุคลอืน่ในกำรผลติหรอื

กำรแสวงหำรำยได้ทั้งที่โดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมำย

 จำกนยิำมควำมหมำยข้ำงต้นจงึสรุปได้ว่ำ คนจนคือคนท่ีขำดแคลนหรอืกำรมไีม่เพยีงพอแก่ควำม

จ�ำเป็นพื้นฐำนของชีวิต โดยเปรียบเทียบกับคนปกติทั่วไปในสังคมที่จะพึงมีได้

คนจนมีลักษณะอย่างไร
 นักวิชำกำรได้อธิบำยถึงลักษณะของคนจนโดยพิจำรณำถึงสภำพควำมเป็นอยู่และสำเหตุของ

ควำมยำกจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท
7
 ได้แก่

 ๑.  คนจนพื้นฐำนหรือคนจนเชิงกำยภำพ หมำยถึง คนที่ขำดปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต  

มักไม่เป็นที่รู้จักของสังคม หำตัวอยำก สำเหตุแห่งปัญหำบำงส่วนเกิดจำกที่ดินท�ำกินมีจ�ำกัดในขณะที่

ครอบครัวขยำยตัว ไม่มีที่ดินพอเพียงที่จะท�ำกิน เด็กรุ่นใหม่ไม่มีทักษะกำรเกษตรและไม่มีที่ไป คนจน 

พื้นฐำนสำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม

  ๑.๑ กลุ่มคนจนทั่วไป หมำยถึง กลุ่มคนจนที่มีที่ดินท�ำกินบ้ำง แต่มีที่ดินน้อยไม่เพียงพอหรือ

ไม่เหมำะสมส�ำหรับท�ำกำรเกษตร ไม่มีเงินออมและไม่มีทรัพย์สินถำวร หรืออำจมีทรัพย์สินถำวรบ้ำง 

แต่มมีลูค่ำต�ำ่ มกัเป็นแรงงำนทีมี่ทกัษะข้ันพืน้ฐำนเท่ำนัน้ ได้รับค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ แต่มภีำระเล้ียงดูครอบครัวมำก 

เช่น มีสมำชิกในครอบครัวทั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ท�ำให้ไม่พ้นสภำพยำกจน กำรศึกษำมักไม่เกินระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น

  ๑.๒ กลุม่คนจนเรือ้รงั หมำยถงึ กลุม่ทีม่สีภำพควำมเป็นอยูแ่ร้นแค้น ขำดแคลนปัจจยัพืน้ฐำน 

กำรศึกษำไม่เกินระดับประถมศึกษำ ไม่มีเงินออมและไม่มีทรัพย์สินใด ๆ  ทั้งทรัพย์สินถำวรและไม่ถำวร 

มีภำระครอบครวัสงู เช่น เดก็ คนชรำ ผูป่้วยเรือ้รงั และรุนแรง คนพิกำรหรอืเป็นคนเกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิ

ท�ำกนิ เป็นแรงงำนรบัจ้ำงหมนุเวียนในภำคเกษตรหรอืรบัจ้ำงทัว่ไป เป็นแรงงำนทีไ่ด้รบัค่ำจ้ำงข้ันต�ำ่ หรือ

ต�ำ่กว่ำนัน้ แต่ภำระเลีย้งดูครอบครวัตัง้แต่ ๓ คนข้ึนไป หรอืเป็นแรงงำนเด็กต้องท�ำงำนต้ังแต่อำยยุงัน้อย 

ต้องขำดโอกำสกำรศึกษำเพื่อหลุดพ้นควำมยำกจน หรือคนว่ำงงำนไม่มีรำยได้ทำงอื่น

 ๒.  คนเสี่ยงจน คนใกล้จน คนเกือบจน หมำยถึง กลุ่มคนที่มีควำมอ่อนไหวหรือควำมเป็นไปได้ที่

จะกลำยเป็นคนจนง่ำยดำย เพรำะสำเหตุหรือปัจจัยภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นดิน ฟ้ำ อำกำศ แผ่นดินไหว 

น�ำ้ท่วม หรอื หวัหน้ำครอบครวัเสยีชีวติ คนกลุม่นีไ้ม่ขำดแคลนสิง่จ�ำเป็นหรอืไม่มปัีจจยัพืน้ฐำนน้อยกว่ำ

 7
 สมชัย จิตสุชน,ขจัดความยากจนให้หมดไป ภายใน ๖ ปี ได้อย่างไร : กรอบแนวคิด องค์ความรู้และ

ประเด็นปฏิบัต,ิ เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ “ขจัดควำมยำกจนให้หมดภำยใน ๖ ปี ได้อย่ำงไร, กรุงเทพมหำนคร : 
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ, ๒๕๔๖.
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คนอืน่มำกนกั คนกลุม่นีเ้ป็นเกษตรกรท่ีมทีีดิ่นท�ำกนิเพยีงพอ แต่ท�ำให้ต้องกูห้นีน้อกระบบหรอืมสีนิทรัพย์

ถำวรอยู่บ้ำง แต่มีจ�ำนวนน้อยหรือมีมูลค่ำต�่ำ เป็นลูกจ้ำงที่มีรำยได้พอสมควร แต่ไม่มั่นคง เช่น  

เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว อำยุมำกหรือไม่มีทักษะแรงงำนที่เหมำะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีโอกำสถูก 

ปลดออกจำกงำนสงูกว่ำแรงงำนท่ัวไป ท�ำงำนท่ีมคีวำมเสีย่งต่ออบัุตเิหตสุงู มกัขำดควำมรูใ้นกำรวำงแผน

ชีวิตและแผนบริโภคที่ดี

 ๓. คนจนเชิงเปรียบเทียบ คนจนเชิงสัมพัทธ์ คนจนเชิงโครงสร้ำง หมำยถึง กลุ่มคนจนที่ไม่ถึงกับ

ขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน แต่ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเทคโนโลยีและประโยชน์ที่ควรได้รับ

จำกกำรพฒันำต่ำง ๆ  เป็นกลุ่มท่ีมกีำรศกึษำไม่สงูนกั (ไม่เกนิมัธยมศกึษำ) คณุภำพหลกัสตูรไม่เหมำะสม 

กำรกระจำยรำยได้ไม่ดพีอ ขำดข้อมลูข่ำวสำร (เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนชัน้กลำง ข้ำรำชกำร และนำยทนุ) 

มีทุนทำงสังคมอยู่บ้ำง แต่เป็นระบบอุปถัมภ์ มีอ�ำนำจต่อรองต�่ำ

อะไรคือตัวชี้วัดความจน
 “ควำมจน” สำมำรถวัดได้จำกตัวชี้วัดควำมจนจำกปัจจัยในด้ำนต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมยำกจน

ประกอบด้วย

  ๑.  กำรวัดควำมยำกจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) เป็นกำรพิจำรณำควำมยำกจนโดยใช้

เกณฑ์แบบสัมบูรณ์ เป็นกำรก�ำหนดระดับควำมยำกจนที่ชัดเจน โดยค�ำนวณควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน

ในกำรด�ำรงชีพออกมำเป็นตัวเงิน ซึ่งก�ำหนดปริมำณเงินหรือรำยได้ขั้นต�่ำที่มนุษย์จะสำมำรถด�ำรงชีวิต

อยู่ได้ โดยจะใช้เส้นควำมยำกจน (Poverty Line) เป็นเครื่องชี้วัดควำมยำกจน เป็นเกณฑ์ที่จะสะท้อน

ระดับค่ำครองชีพขั้นต�่ำที่สุดที่มนุษย์จะยังชีพอยู่ได้ 

  ๒.  กำรวัดควำมยำกจนเชิงสัมพัทธ์หรือเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) พิจำรณำควำม

ยำกจนโดยเปรียบเทียบระดับรำยได้ต่ำงๆของประชำกรแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องชี้สภำวะกำรกระจำย

รำยได้ กำรวัดควำมยำกจนเชิงสัมพัทธ์หรือเชิงเปรียบเทียบ มี ๒ วิธี คือ กำรเปรียบเทียบระดับรำยได้

ต่ำงๆ ของประชำกรแต่ละกลุ่มว่ำมีควำมแตกต่ำงในส่วนแบ่งของรำยได้ทั้งหมดอย่ำงไร และกำร 

เปรียบเทียบรำยได้ของคนจนกับรำยได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศ 

  ๓.  กำรวดัควำมยำกจนโดยใช้ข้อมลูควำมจ�ำเป็นขัน้พืน้ฐำน (จปฐ) กำรวดัควำมยำกจนเชงิคณุภำพ 

โดยใช้ข้อมูลควำมจ�ำเป็นข้ันพื้นฐำน เพื่อเน้นคุณภำพชีวิตที่ก�ำหนดมำตรฐำนขั้นต�่ำไว้ แบ่งได้เป็น  

๘ หมวด ได้แก่ สุขภำพอนำมัยดี ที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ได้รับกำรศึกษำและรับรู้

ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ครอบครัวสุขสบำย มีอำชีพและรำยได้พอเพียง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

มีกำรพัฒนำจิตใจ และมีจิตส�ำนึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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คนจน ๔.๐ กับนวัตกรรมสร้างความจน 

 คนจนในแต่ละยุคนั้นผู้เขียนจะเปรียบเทียบให้เห็นประเด็นได้ดังนี้

  คนจน ๑.๐ กค็อื เป็นคนจนในยคุแรกแรกจะใช้ชวีติอยูบ่นพืน้ฐำนของกำรท�ำกำรเกษตรเลีย้งชพี

เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชำวไร่ชำวนำ เคร่ืองทุ่นแรงที่ช่วยในกำรท�ำกำรเกษตรก็คือ โค กระบือ 

ไว้ใช้ไถนำพรวนดินเท่ำนั้น เป็นนวัตกรรมท่ีพอหำได้ในยุคร่วมสมัย กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในสมัยนั้น 

จึงอำจจะเป็นเพียงกำรกู้ยืมเงินนอกระบบเท่ำนั้น

 คนจน ๒.๐ คนจนในยุคนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ำมำช่วยในกำรท�ำกำรเกษตร กำรใช้โค กระบือ

ไถนำจงึเป็นเร่ืองทีค่่อนข้ำงจะล้ำหลงั เมือ่เกดิค่ำนยิมสมยัใหม่ และสงัคมรบเร้ำ ชำวไร่ชำวนำก็ขวนขวำย

หำเครือ่งทุน่แรงนำนำชนิด ได้แก่ รถไถเดนิตำม ยีห้่อยอดนยิมคอื คโูบต้ำ เป็นต้น ส่วนมำกจะซือ้เงนิผ่อน 

ซึ่งแหล่งเงินทุนท�ำกำรเกษตรท่ีเข้ำถึงได้ในยุคสมัยนี้ก็คือกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร หรือ ธกส เมื่อยุคสมัยแห่งกำรเกษตรเปลี่ยนไปจำกท�ำเพื่อพออยู่พอกิน ก็เป็นท�ำ

เพ่ือสร้ำงเนื้อสร้ำงตัว สร้ำงครอบครัวส่งลูกหลำนเรียนต่อ และเกิดค่ำนิยมของกำรมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

ในบ้ำนนำนำชนิด ซึ่งชำวบ้ำนทั่วไปสำมำรถผ่อนช�ำระได้เป็นปัจจัยที่สร้ำงหนี้สินให้ภำคครัวเรือนอีก 

เท่ำตัวนอกจำกนี้ยังมีปัจจัยที่ส�ำคัญอีกคือ รำคำพืชผลเกษตรตกต�่ำ ปุ๋ยรำคำแพง เมื่อท�ำไร่ไถนำ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรใช้หนี้ ธกส. และหนี้สินอื่นๆ อีก อำจจะมีหนี้นอกระบบด้วย 

หรือบำงรำยเก็บเกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตรแล้วใช้หนี้หมดแต่ไม่เหลือทุนเก็บ เมื่อจะท�ำไร่ไถนำ 

รอบใหม่ก็ต้องไปกู้เงินมำใหม่ท�ำให้เป็นหนี้สินอยู่เป็นวงรอบอยู่อย่ำงนี้ไม่รู้จักจบสิ้น ซ่ึงเรำจะพบว่ำ  

ไม่ว่ำจะอยู่ในยุคของรัฐบำลไหนก็จะพบเห็นชำวไร่ชำวนำมำประท้วงหน้ำท�ำเนียบรัฐบำลเสมอหรือที่

เรำมักจะเรียกพวกเขำว่ำ “ม็อบคนจน”

  คนจน ๓.๐ เป็นยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมทั้งหลำยก�ำลังเฟื่องฟู ท�ำให้คนจนได้รู้จักกับค�ำว่ำ  

“ทำงเลือก” ได้แก่

 -  เครื่องมือในกำรท�ำเกษตรที่ทันสมัยมีให้เลือกหลำกหลำย ผ่อนได้หลำยปี 

 -  แหล่งทุนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ทั้งจำกกองทุนหมู่บ้ำนที่รัฐสนับสนุน, ธกส, ธนำคำรพำณิชย์ 

ทั้งของรัฐและเอกชน, บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดที่อนุมัติได้รวดเร็ว เป็นต้น

 -  แหล่งควำมรูใ้นกำรประกอบอำชพี จำกเดมิในยคุก่อน ๆ  จะเหน็ว่ำคนจนท�ำเป็นแต่กำรเกษตร

อย่ำงเดียว แต่ในยุคนี้คนมีรำยได้น้อยหันไปท�ำอำชีพอิสระหลำยอย่ำงเนื่องจำกแหล่งเงินทุนที่เข้ำถึง 

ได้ง่ำยขึ้นและแหล่งควำมรู้ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ เช่น แฟรนไชส์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ แหล่งควำมรู้จำกสื่อ

ออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น
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 คนจนในยุคนี้ส่วนมำกจะไม่ใช่คนในสังคมชนบทหรือในสังคมกำรเกษตรอีกต่อไป แต่จะเป็น

สดัส่วนของคนจนในเมอืงเริม่จะมำกขึน้ไปทุกขณะ กำรทีค่นในยคุนีย้ิง่เข้ำถงึนวตักรรมสมยัใหม่มำกเท่ำไร

กย็ิง่กลำยเป็น “คนจน” มำกขึน้ไปเท่ำนัน้ จำกภำวะหนีส้นิ ค่ำครองชพี ทีเ่พิม่พนูไปตำมยคุสมยั คนจน

ในสังคมชนบทหรือในสังคมกำรเกษตรจะลดลง แต่คนจนในสังคมเมืองกลับเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น ทั้งนี้

อำจจะเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น ค่ำครองชีพที่สูงขึ้น มีสมำชิกในครอบครัวหลำยคนที่ต้องเลี้ยงดู  

มีค่ำนิยมกำรให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีค่ำเทอมรำคำแพง ซึ่งเรำจะพบเห็นอยู่เป็นจ�ำนวนมำกว่ำ 

ค่ำเทอมเด็กก่อนเกณฑ์ไปจนถึงเตรียมอนุบำลจะอยู่ระหว่ำง ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บำท หำกเมื่อเทียบ

กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนในชนบทจะพบว่ำค่ำใช้จ่ำยในแต่ละเทอมอยู่ในหลักพันต้น ๆ เท่ำนั้น

 ดงันัน้ในยคุ ๓.๐ นี ้จงึเกิดภำวะช่องว่ำงทำงสงัคมทีเ่รยีกว่ำ “รวยกระจกุ จนกระจำย” กำรเข้ำถงึ

แหล่งทุนได้ง่ำย มีเงินจับจ่ำยใช้สอย สร้ำงทำงเลือกในกำรลงทุน หำทุนได้ง่ำยมำกก็เป็นหนี้มำก ทั้งนี้ 

จะเห็นได้จำกตัวเลขสถิติท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ำ ตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) 

ของสินเชื่อบัตรเครดิตในไตรมำส /๒๕๕๙ ที่พบว่ำเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ ๕.๑๐% จำกไตรมำสก่อนหน้ำอยู่ที่ 

๔.๒๕% ซึ่งนับว่ำสูงสุดในรอบ ๑๑ ปี หรือต้ังแต่เคยมีกำรท�ำข้อมูลมำนั้น
8
 นั่นแสดงให้เห็นว่ำในยุค  

๓.๐ นี้มี “คนจน” เพิ่มมำกขึ้นเป็นประวัติกำล

 คนจน ๔.๐ คนจนในยุคนี้เป็นยุคที่คำบเกี่ยวระหว่ำง ๓.๐ กับ ๔.๐ เป็นยุคที่เกิดคนจนมำกที่สุด

ซึ่งเป็นทั้งคนจนแท้ ๆ จนเรื้อรังอย่ำงชำวไร่ชำวนำในสังคมชนบทจะมีสัดส่วนที่น้อย แต่คนจนที่เป็น 

“คนจนแฝง” ในสังคมเมืองจะเป็นสัดส่วนที่มำกข้ึน ด้วยเหตุปัจจัยหลำยประกำรท่ีมำจำกกำรมุ่งเน้น

สร้ำงสรรค์สิ่งที่เรียกว่ำ “นวัตกรรม” และส่วนใหญ่จะเป็นคนจนในระดับปัญญำชนแทบจะทั้งสิ้น และ

นวัตกรรมที่ท�ำให้เกิด “คนจน ๔.๐” หรือที่เรำสำมำรถให้ค�ำนิยำมได้ว่ำ “จนอย่ำงมีนวัตกรรม” ได้แก่

 - นวัตกรรมจำกสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยพบว่ำคนไทยใช้ Social Media ตลอดปี 

๒๐๑๖ – เดือนพฤษภำคม ๒๐๑๗ พบว่ำคนไทยยังใช้ facebook ถึง ๔๗ ล้ำนคนแล้วแต่โตขึ้นเพียง 

๑๕% ขณะที่คนใช้ Instagram ๑๑ ล้ำนคน โตขึ้นถึง ๔๑% LINE มีผู้ใช้ ๔๑ ล้ำนคน ส่วน twitter นั้น

น่ำจับตำมองสุดๆเพรำะเติบโตมำกที่สุดในทุก Social Media ในไทย โดยมีผู้ใช้ถึง ๙ ล้ำนคน โตขึ้น 

๗๐%
9
 จำกภำวะกำรณ์ดงักล่ำวท�ำให้เกิดค่ำนยิมของกำรใช้โทรศัพท์สมยัใหม่ทีส่ำมำรถใช้งำนออนไลน์

 8
 ประชำชำติธุรกิจ, ธปท.เผย NPL สินเช่ือบัตรเครดิตพุ่งสูงสุดรอบ ๑๑ ปี จำกฐำนท่ีโตต�่ำ [ออนไลน์],  

(แหล่งที่มำ) :  https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=๑๔๗๘๘๓๑๗๓๗ [๑๙ เมย๒๕๖๑]
 9

 ไอที ๒๔ ชั่วโมง by ปำนระพี, เผยสถิติโซเชียลไทยใน Thailand Zocial Awards ๒๐๑๗ ผู้ใช้ twitter 
เตบิโตก้ำวกระโดด [ออนไลน์], (แหล่งทีม่ำ) :  https://www.it๒๔hrs.com/๒๐๑๗/thailand-zocial-awards-stat-
social-media-๒๐๑๗/[๑๙ เมย๒๕๖๑]
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ได้ตลอดเวลำหรือท่ีเรียกว่ำสมำร์ทโฟน เมื่อสำมำรถใช้งำนได้ทันสมัยและหลำกหลำย ค่ำใช้จ่ำยก ็

หลำกหลำยตำมมำจำกค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำเดบิตออนไลน์ ขณะที่รำยได้ยังคงเดิม แต่เพิ่ม

เติมคือรำยจ่ำย คนจนในสังคมเมืองที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐำนะ “มนุษย์เงินเดือน” ในรูปแบบต่ำง ๆ  

ยิ่งมีสมำชิกในครอบครัวเป็นเด็กหรือเยำวชนคนรุ่นใหม่ด้วยแล้ว ค่ำนิยมของกำรใช้งำนสังคมออนไลน์

จึงเป็นสิ่งที่สร้ำงรำยจ่ำยมำก เมื่อจ่ำยมำกก็จนมำก

 - นวัตกรรมที่มำจำกนโยบำยสำธำรณะของรัฐบำล เช่น โครงกำรรถยนต์คันแรก โครงกำร 

บ้ำนหลังแรก เป็นนโยบำยประชำนิยมของรัฐบำลท่ีหวังจะให้เกิดคุณภำพชีวิตท่ีดีของคนจนระดับ 

รำกหญ้ำในสงัคมเมอืง แต่กลำยเป็นก่อให้เกดิปัญหำหนีเ้สียเป็นจ�ำนวนมำก จำกกำรแบกภำระค่ำใช้จ่ำย

เกินก�ำลัง และกลำยเป็น “จนอย่ำงมนีวตักรรม” ส่วนอกีนวตักรรมของรฐับำลเพือ่คนจนในสงัคมชนบท

กค็อืโครงกำรรบัจ�ำน�ำข้ำวท่ีรัฐบำลหมำยมัน่ป้ันมอืว่ำจะให้เป็นนวัตกรรมทีช่่วยเหลอืคนจนอย่ำงแท้จรงิ 

แต่พอกำรขับเคล่ือนนโยบำยสำธำรณะไปสู่กำรปฏิบัติแล้วเกิดกำรทุจริตในโครงกำรอย่ำงมำกมำย 

จำกคนของรัฐบำลเอง ท�ำให้รัฐเสียหำยอย่ำงมหำศำล ท�ำให้ชำวนำที่ยังไม่จนก็เริ่มจะจน ส่วนคนที่จน

อยู่แล้วก็จนยิ่ง ๆ ข้ึนไปจำกภำวะรำคำพืชผลกำรเกษตรตกต�่ำ จำกภำวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

เชื่อมโยงถึงควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรเมืองของไทย และจำกสถำนกำรณ์ล่ำสุดก็คือ “โกงเงินคนจน” 

จนต้องตั้งอนุกรรมกำรไต่สวนข้อเท็จจริงสอบเพิ่มรวม ๔๔ จังหวัด จำกที่พบว่ำมีผู้กระท�ำผิดแล้ว ๒๔ 

จังหวัด ส่วนพฤติกำรณ์ที่ปรำกฏ คือ ปลอมเอกสำรทั้งหมด, ปลอมเอกสำรบำงส่วน และเป็นผู้ไม่มีชื่อ

ในเงื่อนไขกำรรับเงินสงเครำะห์
10

 ซึ่งทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำนี้เกิดจำก “นวัตกรรม” ที่รัฐบำลก�ำลัง 

ขับเคลื่อนพยำยำมให้เกิด “คืนควำมสุขให้ประชำชน” แต่กลับกลำยเป็น “คืนควำมจนให้ประชำชน”

 จึงสรุปได้ว่ำ คนจน ๔.๐ นี้เป็นคนจนที่เกิดจำกนวัตกรรมมำกที่สุดด้วยเหตุที่มิใช่นวัตกรรมที ่

ล�ำ้สมัยหำกแต่เป็นนวตักรรมท่ีคำบเกีย่วจำกยคุ ๓.๐ มำถงึ ๔.๐ ในจดุทีเ่ริม่ต้นเท่ำนัน้ยงัไม่ได้ขบัเคลือ่น

นวัตกรรมแห่งยุคไปไกล

นโยบายภาครัฐกับการแก้ปัญหาความยากจนแบบลิงแก้แห
 “ลิงแก้แห” เป็นส�ำนวนคนโบรำณที่ต้องกำรเตือนผู้คนให้พึงระมัดระวัง จะท�ำกำรใด ๆ จงคิด

พิจำรณำ ไตร่ตรองให้รอบคอบ หำข้อมูลควำมรู้ให้เพียงพอ ก่อนตัดสินใจลงมือท�ำ อย่ำให้เกิดสภำพ 

ที่ไม่รู้จริง เกิดปัญหำทับซ้อนหลำยปม พันกันยุ่งเหยิงชนิดท่ีแกะแก้อย่ำงไรก็ไม่สำมำรถคล่ีคลำยได้ 

เปรียบเสมือนลิงแก้แห ซึ่งในที่สุดอำจจมน�้ำตำยได้ ซ่ึงส�ำนวน “ลิงแก้แห” ได้ถูกน�ำมำใช้เพื่อ

 10
 ผู้จัดกำรออนไลน์,โกงเงินคนจนระบำดหนัก พบ ๔๔ จังหวัด [ออนไลน์], (แหล่งที่มำ) :  https://mgron-

line.com/ crime/detail/๙๖๑๐๐๐๐๐๒๔๖๕๘ [๑๙ เมย๒๕๖๑]
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เปรยีบเปรยกำรท�ำงำนหลำย ๆ  เรือ่งของรัฐบำล ทีจ่�ำเป็นต้องเร่งสร้ำงผลงำนให้เป็นไปตำมทีไ่ด้หำเสียง

เอำไว้ โดยทีห่ลำยโครงกำรยงัไม่ได้คดิไตร่ตรองอย่ำงรอบด้ำน ปมปัญหำจงึเกิดขึน้แบบต่อเนือ่ง แก้ปมนี้

ยังไม่ทันหลุดก็เกิดปมใหม่ให้ตำมแก้กันต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ  ไม่จบสิ้น เหมือนลิงแก้แห โดยตัวอย่ำงที่เห็น

ได้ชัดเจนคือ โครงกำรรถคันแรก ประกำศใช้อย่ำงเร่งรีบโดยที่ยังไม่ทันก�ำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนรอบคอบ 

เกิดปัญหำตำมมำมำกมำย ทัง้วธิกีำรคนืภำษ ีกำรก�ำหนดขนำด ก�ำหนดแหล่งผลติ ฯลฯ เกดิปมปัญหำใหม่

พันกันไปหมด จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จบ ต่อมำโครงกำรบ้ำนหลังแรก คล้ำย ๆ กับโครงกำรรถคันแรก  

พอประกำศกติกำก็มีประเด็นปัญหำตำมมำรอให้แก้ไขอีกแล้ว และเกิดมีข้อสงสัยถึงประโยชน์ทับซ้อน

กบัญำตนิำยกรฐัมนตรตีำมมำอกี โครงกำรค่ำแรงข้ันต�ำ่ ๓๐๐ บำทต่อวนั ยงัมีอกีมำกมำยหลำยโครงกำร

ที่อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ล้วนเป็นภำวะที่เรียกว่ำ “ลิงแก้แห” ทั้งสิ้น ซึ่งโครงกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้

เป็นนโยบำยประชำนิยมที่รัฐบำลประกำศไว้ว่ำจะแก้ปัญหำให้ “คนจน” ทั้งสิ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 คนจนในประเทศไทยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือคนจนในสังคมชนบทและคนจนในสังคมเมือง ดังนั้น

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนจึงควรออกแบบให้ครอบคลุมกับคนจนทุกประเภท โดยยก

ตวัอย่ำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของธนำคำรโลกทีไ่ด้ให้แนวทำงไว้กว้ำง ๆ  ได้แก่ กำรสร้ำง

โอกำส โดยกำรขยำยโอกำสทำงเศรษฐกจิส�ำหรบัคนจนโดยกระตุ้นเศรษฐกจิส่วนรวม เสรมิสร้ำงเพิม่พนู

สินทรัพย์ของคนจน เช่น ที่ดินและกำรศึกษำ และเพิ่มผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ด้วยกำรท�ำงำนที่

เก่ียวข้องและไม่เกีย่วข้องกบักลไกตลำดกำรเสรมิสร้ำงสทิธิและอ�ำนำจของคนจน โดยท�ำให้กฎระเบยีบ

ของสถำบันของรัฐมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อคนจนมำกขึ้น ส่งเสริมให้คนจนเข้ำมำ

มีส่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมืองและกำรตัดสินใจระดับท้องถิ่น

ความจนในบริบททางพระพุทธศาสนา 
 ในฐำนะที่ประชำชนคนไทยส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธมำกกว่ำ ๙๐% วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของ 

คนไทยจึงมักจะผูกติดกับควำมเชื่อทำงศำสนำ ดังนั้นผู้เขียนจึงเชื่อมหลักคิดเกี่ยวกับ “ควำมจน”  

กับหลักทำงพระพุทธศำสนำดังนี้

  ค�ำว่ำ “ควำมจน” กับ “คนจน” ในทำงพระพุทธศำสนำได้มีกำรกล่ำวถึงควำมจนไว้ว่ำ ทฬิทฺทิย�  

ทุกข�  โลเก ควำมจนเป็นทุกข์ในโลก และได้กล่ำวถึง “คนจน” ไว้ในอิณสูตร
11

 ดังมีใจควำมว่ำ

 11
 ดูรำยละเอียดใน องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๗.
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 พระผู้มีพระภำคตรัสว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย ควำมยำกจนเป็นทุกข์ของกำมโภคีบุคคล
12

 ในโลก” 

 ภิกษุทั้งหลำย กรำบทูลว่ำ “เป็นอย่ำงนั้นพระเจ้ำข้ำ” 

 จึงตรัสต่อไปว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย คนจนเข็ญใจ ยำกไร้ ย่อมกู้หนี้ แม้กำรกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของ 

กำมโภคีบุคคลในโลก” 

 “คนจนเข็ญใจยำกไร้ ครั้นกู้หน้ีแล้ว ย่อมใช้ดอกเบี้ย แม้กำรใช้ดอกเบ้ียก็เป็นทุกข์ของกำมโภคี

บุคคลในโลก”

 “คนจนเข็ญใจยำกไร้ ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้ว ไม่ให้ดอกเบี้ยตำมก�ำหนดเวลำ พวกเจ้ำหนี้ย่อมตำม

ทวงเขำ แม้กำรตำมทวงก็เป็นทุกข์ของกำมโภคีบุคคลในโลก”

  “คนจนถกูทวง ไม่ให้เขำ กถ็กูเขำตำมตวั แม้กำรถกูตำมตวั กเ็ป็นทกุข์ในโลกของกำมโภคบีคุคล”

  “คนจนถกูตำมตวั ไม่ให้เขำ ย่อมถกูจองจ�ำ แม้กำรถกูจองจ�ำ กเ็ป็นทกุข์ในโลกของกำมโภคบีคุคล”

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ควำมจนก็ดี, กำรกู้หนี้ก็ดี, กำรเสียดอกเบี้ยก็ดี, กำรถูกทวงก็ดี, กำรถูก 

ตำมตัวก็ดี, กำรถูกจองจ�ำก็ดี เป็นทุกข์ในโลกของกำมโภคีบุคคล ด้วยประกำรฉะนี้ 

  “คนจน (ทำงธรรม) นั้น เมื่อไม่มีศรัทธำในกุศลธรรม ไม่มีหิริในกุศลธรรม ไม่มีโอตตัปปะใน 

กุศลธรรม ไม่มีควำมเพียรในกุศลธรรม ไม่มีปัญญำในกุศลธรรม ย่อมประพฤติทุจริตทำงกำย วำจำ ใจ 

กำรประพฤติทุจริตทำงกำย วำจำ ใจ นี้ เรำกล่ำวว่ำ เป็นกำรกู้หนี้ของผู้นั้น.”

  “คนจน (ทำงธรรม) นั้น เพรำะเหตุที่จะปกปิดทุจริตทำงกำย วำจำ ใจนั้น จึงตั้งควำมปรำรถนำ

ที่ช่ัวร้ำยว่ำ ด�ำริว่ำ คนทั้งหลำยอย่ำรู้เรื่องเรำเลย ย่อมกล่ำววำจำ ย่อมพยำยำมทำงกำย ด้วยคิดว่ำ  

คนทั้งหลำยอย่ำรู้เรื่องเรำเลย ข้อนี้ เรำกล่ำวว่ำ เป็นกำรเสียดอกเบี้ยของผู้นั้น”

 สำระส�ำคัญจำกพระไตรปิฎกข้ำงต้นสรุปเป็นประเด็นเกี่ยวกับ “ควำมจน” ได้ดังนี้ว่ำ

 ๑.  ควำมยำกจน เป็นควำมทุกข์ของคนผู้บริโภคกำม (ผู้อยู่ครองเรือนหรือคฤหัสถ์)

 ๒.  คนจนย่อมกู้หนี้ กำรกู้หนี้ก็เป็นทุกข์

 ๓.  คนจนครั้นกู้หนี้แล้ว ย่อมใช้ดอกเบี้ย กำรใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์

 ๔.  คนจนครั้นใช้ดอกเบ้ียแล้ว ไม่ให้ดอกเบี้ยตำมก�ำหนดเวลำ ก็ถูกตำมทวง กำรถูกตำมทวง 

ก็เป็นทุกข์

 ๕.  คนจนเมื่อถูกเจ้ำหนี้ทวง ถ้ำไม่ให้ ย่อมถูกติดตำม กำรถูกติดตำมก็เป็นทุกข์

 ๖.  คนจนถูกเจ้ำหนี้ติดตำมทัน ถ้ำไม่ให้ ย่อมถูกจองจ�ำ กำรถูกจองจ�ำก็เป็นทุกข์

 ๗.  คนที่เป็นหนี้ก็นับว่ำเป็น “คนจน” อยู่แล้ว แต่กำรเป็นคนที่มืดบอดจำกกุศลธรรมคุณงำม

ควำมดีด้วยแล้วนับว่ำเป็น “คนจนยิ่งกว่ำจน” 

 12
 กำมโภคีบุคคล หมำยถึงผู้บริโภคกำมคุณ คือ คฤหัสถ์ผู้ครองเรือน (องฺ.จตุกฺก.อ. (บำลี) ๒/๑๕/๒๙๓,  

องฺ.ฉกฺก.อ.(บำลี) ๓/๔๕/๑๒๖)
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หลักธรรมเครื่องเตือนใจไว้แก้จน
 ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ เป็นหลกัธรรมในพระพุทธศำสนำ คอื ประโยชน์ในปัจจุบนั ๔ อย่ำง บ้ำง

เรียกว่ำ หัวใจเศรษฐี “อุ อำ กะ สะ” หมำยถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรม 

อนัอ�ำนวยประโยชน์สขุขัน้ต้น เพือ่ประโยชน์สขุสำมญัทีม่องเหน็กนัในชำตนิี ้เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นเครือ่ง

เตอืนใจของปุถชุนคนทัว่ไปทีห่วงัจะหลดุพ้นจำกบ่วงของ “ควำมจน” อนัจะส�ำเรจ็ด้วยธรรม ๔ ประกำร 

คือ

  อุฏฐานสัมปทา (หลักคิด) “ขยันให้เหงื่อออกตำมรูขุมขน ดีกว่ำขี้เกียจ แล้วยำกจน จนน�้ำล้น

ออกทำงตำ” (พระพะยอม กลฺยาโณ) (หลักกำร) เป็นคนมีควำมขยันหมั่นเพียร หนักเอำเบำสู้ รู้จัก 

แหล่งทุน รู้จักลงทุน ไม่นอนตื่นสำย ไม่อำยท�ำกิน ไม่หมิ่นเงินน้อย ไม่คอยวำสนำ ประกอบด้วยปัญญำ

เคร่ืองสอดส่อง อนัเป็นอุบำยในกำรงำนน้ัน ให้สำมำรถท�ำกจิกำรงำนได้ประสบควำมส�ำเรจ็ในทีท่กุสถำน

ในกำลทุกเมื่อ

  อารักขสัมปทา (หลักคิด) “ควำมไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหำศำล จนทั้งนอก

ทัง้ในไม่ได้กำร จงคดิอ่ำนแก้จนเป็นคนพอ” (หลกักำร) ระมดัระวงักำรจบัจ่ำยใช้สอยมใิห้เปลอืงเงนิทอง

โดยใช่เหตุ ยึดหลักกำรเก็บเล็กผสมน้อยหรือกำรเก็บหอมรอมริบ แม้จะขำดแคลนวัตถุไปบ้ำง แต่ควำม

สุขของชีวิตก็ยังสมบูรณ์อยู่ เพรำะเขำรู้ว่ำควำมจนบำงอย่ำงต้องแก้ที่ใจ คือ ควำมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

นั้นเอง กำรพอใจในสิ่งที่ตนมี กำรยินดีกับสิ่งที่ตนได้ เป็นหลักธรรมประจ�ำใจในเรื่องนี้ คือ รู้จักพอใจ 

ในสิ่งที่ตนมี ยินดีกับสิ่งที่ตัวได้ เมื่อไม่มีสิ่งที่ตัวชอบ ก็ต้องชอบสิ่งที่ตัวมี

 กัลยาณมิตตตา (หลักคิด) “อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย  ดีกว่ำร้อยเพื่อนคิดริษยำเหมือนเกลือดี

มีน้อยด้อยรำคำ ยังดีกว่ำน�้ำเค็มเต็มทะเล” (พุทธทาสภิกขุ) (หลักกำร) ควรเลือกคบเพื่อนที่เป็น

กัลยำณมิตรคือเป็นคนที่มิตรแท้ ๔ ประเภท คือ 

  ๑)  มติรมอีปุกำระ มลีกัษณะป้องกนัเพือ่นผูป้ระมำทคอยแนะน�ำห้ำมปรำมเพือ่นเมือ่เหน็เพือ่น

ใช้จ่ำยทรัพย์สมบัติไปในทำงอบำยมุขหรือลงทุนที่มีกำรเสี่ยงเกินไป 

  ๒)  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่ละทิ้งเมื่อเวลำที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยำกก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง 

  ๓)  มิตรแนะน�ำประโยชน์ เหน็เพือ่นท�ำควำมชัว่ เพรำะควำมไม่รู ้หรอืควำมประมำทคกึคะนอง

ก็เข้ำห้ำมปรำม 

  ๔) มิตรมีควำมรักใคร่ ทุกข์ ทุกข์ ด้วย เมื่อเห็นเพ่ือนมีควำมทุกข์ไม่ว่ำทำงใด ทำงกำยใจ  

กใ็ห้ควำมช่วยเหลอืในทกุด้ำน ปลอบโยน แสดงถงึควำมเหน็อกเหน็ใจ สุข สุข ด้วย เห็นเพ่ือนมคีวำมสุข

ไม่ว่ำทำงกำยหรือทำงใจก็พลอยยินดีกับเพื่อนด้วย เข้ำไปแสดงควำมยินดีด้วย 
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  สมชีวิตา (หลักคิด) “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบำท อย่ำให้ขำดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อย

ค่อยบรรจง อย่ำจ่ำยลงให้มำกจะยำกนำน” (สุนทรภู่) (หลักกำร) อยู่อย่ำงพอเพียง รู้ทำงเจริญทรัพย์

และทำงเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมำะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ำยฟูมฟำยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก  

ด้วยคิดว่ำ รำยได้ของเรำจักต้องเหนือรำยจ่ำย และรำยจ่ำยของเรำจักต้องไม่เหนือรำยได้

บทสรุป
 ปัญหำควำมยำกจนถือได้ว่ำมีควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ควำมยำกจนเป็นปัญหำที่ม ี

ควำมซบัซ้อนมำก นกัวชิำกำรให้ค�ำอธบิำยว่ำลกัษณะของคนจนได้แก่ คนจนคอืคนทีข่ำดแคลนหรอืกำร

มีไม่เพียงพอแก่ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำนของชีวิต โดยเปรียบเทียบกับคนปกติทั่วไปในสังคมท่ีจะพึงมีได้ 

คนจนพื้นฐำนหรือคนจนเชิงกำยภำพ หมำยถึง คนที่ขำดปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต คนเสี่ยงจน  

คนใกล้จน คนเกือบจน หมำยถึง กลุ่มคนที่มีควำมอ่อนไหวหรือควำมเป็นไปได้ที่จะกลำยเป็นคนจน

ง่ำยดำย เพรำะสำเหตหุรอืปัจจยัภำยนอก คนจนเชงิเปรยีบเทยีบ คนจนเชงิสมัพทัธ์ คนจนเชิงโครงสร้ำง  

หมำยถึง กลุ่มคนจนที่ไม่ถึงกับขำดแคลนปัจจัยพ้ืนฐำน แต่ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

เทคโนโลยีและประโยชน์ที่ควรได้รับจำกกำรพัฒนำต่ำง ๆ ส่วนควำมหมำยของ “คนจน” ในบริบท 

ทำงพระพุทธศำสนำอธิบำยว่ำ คนที่เป็นหนี้ก็นับว่ำเป็น “คนจน” อยู่แล้ว แต่กำรเป็นคนที่มืดบอดจำก 

กุศลธรรมคุณงำมควำมดีด้วยแล้วนับว่ำเป็น “คนจนยิ่งกว่ำจน”

เอกสารอ้างอิง
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ได้อย่ำงไร, กรุงเทพมหำนคร : สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศ, ๒๕๔๖.
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