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บทคัดยอ 

ความยากจนคือสภาวะที่มีความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จําเปนข้ันพื้นฐาน  เชน  การขาด
แคลนหรือไมมีที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหารเคร่ืองบริโภคและเคร่ืองอุปโภคใชสอย  รวมทั้งการขาดแคลน
เงินตราที่จะนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา  ปจจัยสี่ 
 ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซ่ึงถือกันวา  เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ   
พรอมมูลดวยเทคโนโลยี  เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมี
ความยากจนขาดแคลน  แตในความเปนจริง  ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคน
รํ่ารวยเสมอกัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย  เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3  ระดับ  การยับยั้งและการ
บรรเทาปญหาเปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด   เพราะการแกปญหาความยากจน   
ตองคอย ๆ คิดอานแกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร  ไมอาจจะรีบรอนแกไขให
เห็นผลทันทีทันใดได วิธีการทางพระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ   
ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัวบุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ  โดยใชหลักอริยสัจ 4   
ซ่ึงประกอบดวย ศึกษาปญหา คนหาสาเหตุ กําหนดเปาหมาย กําหนดวิธีการ  

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, การแกปญหาความยากจน, อริยสัจ 4 
 
Abstract 
 Poverty is the state of basic economic factors which are lacking such as scarcity or 
no residence, being lack of food for consumption and usage materials including being lack 
of money to use in daily life. Buddhism called this as four necessities. 
 Poverty is a big problem for a long time and very vast area. It means at present 
although Thai society in the globalization age has development for information technology 
and advanced technology, people are still very poor in all regions of Thailand. To solve 
the poverty problem for Thailand and to make the people be rich equally, it must have 

the following three levels. Relieving the poverty is easier than solving because for the 
latter the people must think within the short period. In Buddhism methods which consist 
of body and mind provide the main content that focuses on individual problem by using 
the principle of Four Noble Truths. It consists of studying the problem, searching for the 
cause of problem, targeting the objective and setting up the methodology.  
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บทนํา 

การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในประเทศไทย เปนเหตุใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย  กลาวโดย
สรุป ปญหาเหลานั้นอาจแบงได 5 ประเด็นสําคัญ คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ เชน ปญหาความยากจน ปญหา
ที่ทํากิน เปนตน, ดานสังคม เชน ปญหาเร่ืองที่อยูอาศัย ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม เปนตน,  
ดานการแพทยและการสาธารณสุข เชน ปญหาการขาดแคลนหมอและพยาบาล  ปญหาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 
เปนตน , ดานการศึกษา เชน  ปญหาโอกาสดานการศึกษา เปนตน , และดานสิ่ งแวดลอมรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปญหาทําลายสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษตาง ๆ เปนตน  

การแกปญหาความยากจน  โดยนําเอาหลักอริยสัจสี่มาประยุกตใชในการแกปญหาดังกลาวเปน
ตัวอยาง  เพื่อแสดงใหเห็นวา  เราสามารถใชวิธีการแบบอริยสัจสี่แกปญหาดังกลาวไดอยางไร  มีข้ันตอน
อยางไร  และจะกอใหเกิดผลดีอยางไร 

คําวา “ยากจน” นั้น  จากการคนควาในพระไตรปฎก ไดพบวา  มีพระบาลีที่มีความหมายวา  
ยากจนไว  2 ศัพท คือ “ทฬิทฺทิยํ” ดังพระพุทธดํารัสวา “ความเปนคนจนเปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก”1  
และ “ทุคฺคโต” ดังนายวีชกะกราบทูลพระเจาวิเทหราชวา  “แมขาพเจาจะเปนคนยากจนอยางนี้ก็ตั้งม่ันอยู
ในความประพฤติชอบ”2   

ความยากจนคือสภาวะที่มีความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จําเปนข้ันพื้นฐาน เชน การขาด
แคลนหรือไมมีที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหารเคร่ืองบริโภคและเคร่ืองอุปโภคใชสอย รวมทั้งการขาดแคลน
เงินตราที่จะนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกวา ปจจัยสี่  นั้นเอง 

 
สาเหตุแหงปญหาความยากจน 
 สาเหตุของความยากจน ตามที่ไดศึกษาจากเอกสารที่มีผูศึกษาวิจัยไว7 สรุปไดเปน 9  ประเด็น
สําคัญ คือ 1) เกิดจากความเกียจคราน 2) เกิดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร 3) เกิดจากมีการศึกษา
ต่ํา 4) เกิดจากการไมมีงานทําหรือวางงาน 5) เกิดจากรายไดต่ํา 6) เกิดจากขาดการกระจายรายไดที่
เหมาะสม 7) เกิดจากภัยธรรมชาติ 8) เกิดจากการคุกคามกอกวนของโจรผูราย 9) เกิดจากความแกชรา
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ  กลาวโดยสรุป สาเหตุของความยากจนมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง   
และสาเหตุภายนอกคือบุคคลและสภาพภายนอกรอบ ๆ ตัว  แตสวนใหญแลวเนนสาเหตุภายนอกมากกวา
สาเหตุภายใน 
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1868 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

รศ. สุพัตร สุภาพ ไดเสนอวิธีการแกและปองกันปญหาความยากจนไว  ดังนี้9 
1) ดานเศรษฐกิจ ใหเงินทุนชาวนากูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชเปนการลงทุนปลูกพืชสําหรับ

ชาวนาที่ยากจน หรือใหเงินสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือโรคระบาด เพื่อมิใหชาวนามี
หนี้สินลนพนตัว และมีกําลังใจตอสูอุปสรรคตอไป พยุงราคาขาวเพื่อปองกันพอคาคนกลางกดราคาขาว
ชาวนาหรือรับซ้ือขาวไวเม่ือราคาขาวตกต่ํา มีการแจกแจงรายไดอยางยุติธรรม คือใหทุกคนมีรายไดเพียงพอ
แกการครองชีพตามความจําเปน 

2) ดานสุขภาพ ใหมีการรักษาพยาบาลฟรีแกผูยากจนทุกคน เปนการใหความคุมครองปองกันใน
เร่ืองสุขภาพพลานามัย จัดหาอุปกรณเทียมบางอยางแกบุคคลที่มีขอบกพรองทางรางกาย  เชน  ขาเทียม  
แขนเทียม  หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

3)  ดานการศึกษา ใหคนยากจนมีการศึกษาฟรีถึง  ม. 6 และหากเด็กไมอาจจะศึกษาตอไดดวย
เหตุใดก็ตาม ใหมีการฝกอาชีพตามถนัดเพื่อจะมีรายไดเลี้ยงตัวและครอบครัว 

4) ดานอาชีพ มีบางคนกลาววา ถามีงานใหคนทําทุกคนจะไมมีใครอดอยาก การทํางานมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง  คนขยันหม่ันเพียรจะไดปจจัย 4 ในการดํารงชีพ แตสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ตองตอสูและ
แขงขันกันมาก ถาสังคมไมชวยเหลือบาง คนยากจนคงจะพัฒนาไดยาก 

5) ดานภาษี ควรใชกฎหมายเก็บภาษีคนรํ่ารวยและชั้นกลางมากข้ึน เพื่อใชพัฒนาคนจนเพื่อให
ความแตกตางระหวางคนจนและคนรวยลดนอยลง เชน จัดเก็บภาษีรายไดที่ดิน มรดก  ทองเที่ยว  เปนตน 

6) ดานการวางแผนครอบครัว เปนการชะลอการเกิด  เพื่อไมใหครอบครัวมีสมาชิกมากเกินไป
เพราะการมีลูกมากจะทําใหยากจนลง เนื่องจากรายไดคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนหรือลดลง แตรายจายเพิ่มมากกวา
รายไดโดยเฉพาะในหมูคนยากจน 

7)  ดานการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ เชน รถยนต หรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะพบวา  
จํานวนผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในปหนึ่ง ๆ มีจํานวนไมนอย โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงภัย เชน ในโรงงานเคร่ือง
กระปองงานกอสรางเปนตน 

8)  การประกันความม่ันคงทางสังคม โดยออกมาในรูป 
 8.1 การประกันสังคม โดยใหนายจางกับลูกจาง หรือรัฐบาลรวมกันออกเงินสมทบในการ

ประกันเพื่อเปนหลักประกันวา ถาเกิดขาดรายไดเพราะชราภาพ  ทุพพลภาพ เจ็บปวยวางงาน  ตาย  มีผูที่
ตองอยูในอุปการะ  จะมีเงินใชจายเลี้ยงดูครอบครัวเปนการบรรเทาปญหาความยากจน 

 8.2 เปนการสงเคราะห ผูที่ตองขาดรายไดแตไมเขาขายอยูในการประกันสังคมโดยผูรับ
การสงเคราะหไมตองออกเงินสมทบ รัฐจะใหการชวยเหลือโดยการทดสอบความจําเปนวา ทุกขยากจริง
หรือไม และผูเขาขายการสงเคราะห คือคนชรา ตาบอด ทุพพลภาพ เด็ก ตองอยูในอุปการะสงเคราะห
ครอบครัวที่มีบุตรมาก ฯลฯ 

9) ดานการพัฒนาทองถิ่น เปนโครงการที่ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึน   
การแกปญหาความยากจนดวยวิธีอริยสัจส่ี 

ปญหาความยากจนในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ เทาที่ไดกลาวมาแลวขางตน รัฐและนักวิชาการ
ไดพยายามหาวิธีแกไขมาแลวหลายแนวทาง แตก็ยังไมปรากฏวา ปญหาความยากจนหมดไปจากสังคมไทย 

ทั้งไมมีรายงานจากงานวิจัยหรือเอกสารใด ๆ แสดงวา ปญหาดังกลาวไดมีการแกไขดวยวิธีใดบาง และผล
ของการแกไขดวยวิธีนั้น ๆ เปนอยางไร ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยวิธีการอริยสัจสี่
นาจะไดผลมากที่สุดโดยดําเนินการตามกระบวนการของอริยสัจสี่ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  
1.1 ศึกษาปญหา คือ การศึกษา รวบรวมขอมูลของปญหาจากเอกสารงานวิจัยและตําราตาง ๆ 

เพื่อใหทราบสภาพปญหาที่เรียกวา ความยากจนนั้นคืออะไร และผลจากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา คนยากจน
มี 2 กลุม คือ   

1) ยากจนโดยกําเนิด หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่มีบุรพการี คือ บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย  
มีฐานะความเปนอยูยากจนหรือคอนขางยากจนขาดแคลน เม่ือใหกําเนิดลูกหลาน ๆ ของคนเหลานั้น ก็ตอง
เปนคนยากจนตามบรรพบุรุษ   

2)  ยากจนภายหลัง หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่ไมไดยากจนมาแตกําเนิด  มีฐานะความเปนอยู
ที่ดีหรือคอนขางดี สมบูรณดวยทรัพยสินตาง ๆ เกิดในตระกูลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือคอนขางดีหรือ
ปานกลาง ภายหลังกลายเปนคนยากจนเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน  เพราะประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําการคาขายขาดทุนอยางหนัก  เพราะโรคภัยไขเจ็บ ตาง ๆ หรือเพราะความ
ประพฤติเสียหายของตนหรือของคนในครอบครัว  เชน  ติดการพนัน ติดยาเสพติด เปนตน 

1.2 คนหาสาเหตุ เม่ือทราบสภาพปญหาแลว สิ่งที่จะทําตอไปก็คือตองคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาความยากจน ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ไดมีผูวิจัยไวแลว พบวา สาเหตุของความยากจนสรุปไดเปน 
9 ประการ ซ่ึงมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง และสาเหตุภายนอกคือสภาพแวดลอมตางๆ สวนใหญเนน
สาเหตุภายนอกมากกวาสาเหตุภายใน 

ในทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่แสดงถึงสาเหตุของความยากจนไวทั้งแสดงไวโดยตรงและแสดง
ไวโดยออมเชน คําสอนเร่ืองอบายมุข ความตั้งอยูไมไดนานของตระกูล ประโยชนปจจุบัน มงคล 38 (บางขอ) 

กลาวโดยสรุป สาเหตุของความจนตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีทั้งสาเหตุภายในและสาเหตุ
ภายนอก แตพระพุทธศาสนาเนนสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงหมายถึงเนนเร่ืองคุณธรรมในตัว
บุคคลเปนสําคัญเปนสาเหตุหลัก 

1.3 กําหนดเปาหมาย เม่ือรูปญหาและสาเหตุอยางถูกตองครบถวนแลว ก็ตองกําหนด  
หรือวางเปาหมายในการแกปญหานั้นอยางชัดเจนวา มีเปาหมายในการแกไขอยางไร  กลุมเปาหมายในการ
แกไขคือใคร มีขอบเขตมากนอยเพียงไร เนื่องจากปญหาความยากจนเปนเร่ืองใหญและสลับซับซอน   

จากการศึกษาขอมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเทาที่ผานมา พบวา ไมมีการกําหนดเปาหมายใน
การแกไขปญหานี้ไวแตอยางใด อาจเปนเพราะเหตุนี้ การแกไขปญหาความยากจนเทาที่ผานมาจึงไมมี
ทิศทางและข้ันตอนที่ชัดเจน ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอทิศทางและข้ันตอนการแกปญหานี้ตาม
หลักการของอริยสัจสี่วา ควรดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1) การยับย้ัง คือ หาทางดําเนินการเพื่อไมใหปญหาความยากจนลุกลามขยายตัวเปนวงกวาง
ออกไปมากกวาที่เปนอยู  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก
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รศ. สุพัตร สุภาพ ไดเสนอวิธีการแกและปองกันปญหาความยากจนไว  ดังนี้9 
1) ดานเศรษฐกิจ ใหเงินทุนชาวนากูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชเปนการลงทุนปลูกพืชสําหรับ

ชาวนาที่ยากจน หรือใหเงินสงเคราะหกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือโรคระบาด เพื่อมิใหชาวนามี
หนี้สินลนพนตัว และมีกําลังใจตอสูอุปสรรคตอไป พยุงราคาขาวเพื่อปองกันพอคาคนกลางกดราคาขาว
ชาวนาหรือรับซ้ือขาวไวเม่ือราคาขาวตกต่ํา มีการแจกแจงรายไดอยางยุติธรรม คือใหทุกคนมีรายไดเพียงพอ
แกการครองชีพตามความจําเปน 

2) ดานสุขภาพ ใหมีการรักษาพยาบาลฟรีแกผูยากจนทุกคน เปนการใหความคุมครองปองกันใน
เร่ืองสุขภาพพลานามัย จัดหาอุปกรณเทียมบางอยางแกบุคคลที่มีขอบกพรองทางรางกาย  เชน  ขาเทียม  
แขนเทียม  หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 

3)  ดานการศึกษา ใหคนยากจนมีการศึกษาฟรีถึง  ม. 6 และหากเด็กไมอาจจะศึกษาตอไดดวย
เหตุใดก็ตาม ใหมีการฝกอาชีพตามถนัดเพื่อจะมีรายไดเลี้ยงตัวและครอบครัว 

4) ดานอาชีพ มีบางคนกลาววา ถามีงานใหคนทําทุกคนจะไมมีใครอดอยาก การทํางานมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง  คนขยันหม่ันเพียรจะไดปจจัย 4 ในการดํารงชีพ แตสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ตองตอสูและ
แขงขันกันมาก ถาสังคมไมชวยเหลือบาง คนยากจนคงจะพัฒนาไดยาก 

5) ดานภาษี ควรใชกฎหมายเก็บภาษีคนรํ่ารวยและชั้นกลางมากข้ึน เพื่อใชพัฒนาคนจนเพื่อให
ความแตกตางระหวางคนจนและคนรวยลดนอยลง เชน จัดเก็บภาษีรายไดที่ดิน มรดก  ทองเที่ยว  เปนตน 

6) ดานการวางแผนครอบครัว เปนการชะลอการเกิด  เพื่อไมใหครอบครัวมีสมาชิกมากเกินไป
เพราะการมีลูกมากจะทําใหยากจนลง เนื่องจากรายไดคงเดิมหรือเพิ่มข้ึนหรือลดลง แตรายจายเพิ่มมากกวา
รายไดโดยเฉพาะในหมูคนยากจน 

7)  ดานการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ เชน รถยนต หรือโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะพบวา  
จํานวนผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในปหนึ่ง ๆ มีจํานวนไมนอย โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงภัย เชน ในโรงงานเคร่ือง
กระปองงานกอสรางเปนตน 

8)  การประกันความม่ันคงทางสังคม โดยออกมาในรูป 
 8.1 การประกันสังคม โดยใหนายจางกับลูกจาง หรือรัฐบาลรวมกันออกเงินสมทบในการ

ประกันเพื่อเปนหลักประกันวา ถาเกิดขาดรายไดเพราะชราภาพ  ทุพพลภาพ เจ็บปวยวางงาน  ตาย  มีผูที่
ตองอยูในอุปการะ  จะมีเงินใชจายเลี้ยงดูครอบครัวเปนการบรรเทาปญหาความยากจน 

 8.2 เปนการสงเคราะห ผูที่ตองขาดรายไดแตไมเขาขายอยูในการประกันสังคมโดยผูรับ
การสงเคราะหไมตองออกเงินสมทบ รัฐจะใหการชวยเหลือโดยการทดสอบความจําเปนวา ทุกขยากจริง
หรือไม และผูเขาขายการสงเคราะห คือคนชรา ตาบอด ทุพพลภาพ เด็ก ตองอยูในอุปการะสงเคราะห
ครอบครัวที่มีบุตรมาก ฯลฯ 

9) ดานการพัฒนาทองถิ่น เปนโครงการที่ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึน   
การแกปญหาความยากจนดวยวิธีอริยสัจส่ี 

ปญหาความยากจนในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ เทาที่ไดกลาวมาแลวขางตน รัฐและนักวิชาการ
ไดพยายามหาวิธีแกไขมาแลวหลายแนวทาง แตก็ยังไมปรากฏวา ปญหาความยากจนหมดไปจากสังคมไทย 

ทั้งไมมีรายงานจากงานวิจัยหรือเอกสารใด ๆ แสดงวา ปญหาดังกลาวไดมีการแกไขดวยวิธีใดบาง และผล
ของการแกไขดวยวิธีนั้น ๆ เปนอยางไร ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยวิธีการอริยสัจสี่
นาจะไดผลมากที่สุดโดยดําเนินการตามกระบวนการของอริยสัจสี่ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  
1.1 ศึกษาปญหา คือ การศึกษา รวบรวมขอมูลของปญหาจากเอกสารงานวิจัยและตําราตาง ๆ 

เพื่อใหทราบสภาพปญหาที่เรียกวา ความยากจนนั้นคืออะไร และผลจากการศึกษาวิจัยสรุปไดวา คนยากจน
มี 2 กลุม คือ   

1) ยากจนโดยกําเนิด หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่มีบุรพการี คือ บิดามารดา ปู ยา ตา ยาย  
มีฐานะความเปนอยูยากจนหรือคอนขางยากจนขาดแคลน เม่ือใหกําเนิดลูกหลาน ๆ ของคนเหลานั้น ก็ตอง
เปนคนยากจนตามบรรพบุรุษ   

2)  ยากจนภายหลัง หมายถึง กลุมบุคคลประเภทที่ไมไดยากจนมาแตกําเนิด  มีฐานะความเปนอยู
ที่ดีหรือคอนขางดี สมบูรณดวยทรัพยสินตาง ๆ เกิดในตระกูลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือคอนขางดีหรือ
ปานกลาง ภายหลังกลายเปนคนยากจนเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน  เพราะประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําการคาขายขาดทุนอยางหนัก  เพราะโรคภัยไขเจ็บ ตาง ๆ หรือเพราะความ
ประพฤติเสียหายของตนหรือของคนในครอบครัว  เชน  ติดการพนัน ติดยาเสพติด เปนตน 

1.2 คนหาสาเหตุ เม่ือทราบสภาพปญหาแลว สิ่งที่จะทําตอไปก็คือตองคนหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาความยากจน ผลจากการศึกษางานวิจัยที่ไดมีผูวิจัยไวแลว พบวา สาเหตุของความยากจนสรุปไดเปน 
9 ประการ ซ่ึงมีทั้งสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเอง และสาเหตุภายนอกคือสภาพแวดลอมตางๆ สวนใหญเนน
สาเหตุภายนอกมากกวาสาเหตุภายใน 

ในทางพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่แสดงถึงสาเหตุของความยากจนไวทั้งแสดงไวโดยตรงและแสดง
ไวโดยออมเชน คําสอนเร่ืองอบายมุข ความตั้งอยูไมไดนานของตระกูล ประโยชนปจจุบัน มงคล 38 (บางขอ) 

กลาวโดยสรุป สาเหตุของความจนตามคําสอนของพระพุทธศาสนามีทั้งสาเหตุภายในและสาเหตุ
ภายนอก แตพระพุทธศาสนาเนนสาเหตุภายในคือตัวบุคคลเปนสําคัญ ซ่ึงหมายถึงเนนเร่ืองคุณธรรมในตัว
บุคคลเปนสําคัญเปนสาเหตุหลัก 

1.3 กําหนดเปาหมาย เม่ือรูปญหาและสาเหตุอยางถูกตองครบถวนแลว ก็ตองกําหนด  
หรือวางเปาหมายในการแกปญหานั้นอยางชัดเจนวา มีเปาหมายในการแกไขอยางไร  กลุมเปาหมายในการ
แกไขคือใคร มีขอบเขตมากนอยเพียงไร เนื่องจากปญหาความยากจนเปนเร่ืองใหญและสลับซับซอน   

จากการศึกษาขอมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเทาที่ผานมา พบวา ไมมีการกําหนดเปาหมายใน
การแกไขปญหานี้ไวแตอยางใด อาจเปนเพราะเหตุนี้ การแกไขปญหาความยากจนเทาที่ผานมาจึงไมมี
ทิศทางและข้ันตอนที่ชัดเจน ฉะนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอทิศทางและข้ันตอนการแกปญหานี้ตาม
หลักการของอริยสัจสี่วา ควรดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ  

1) การยับย้ัง คือ หาทางดําเนินการเพื่อไมใหปญหาความยากจนลุกลามขยายตัวเปนวงกวาง
ออกไปมากกวาที่เปนอยู  
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2) การบรรเทา คือ หาทางดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณของปญหาใหผอนคลายความรุนแรงลง  
หรือลดจํานวนของคนยากจนลงใหอยูในระดับที่นาพอใจ  

3)การกําจัด คือ ดําเนินการแกไขปญหาความยากจนข้ันเด็ดขาด หรือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ตามที่กําหนดไว 

ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซึ่งถือกันวา เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมมูล
ดวยเทคโนโลยี เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมีความ
ยากจนขาดแคลน แตในความเปนจริง ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคนรํ่ารวยเสมอ
กัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3 ระดับ การยับยั้งและการบรรเทาปญหา
เปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด เพราะการแกปญหาความยากจน  ตองคอย ๆ คิดอาน
แกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร ไมอาจจะรีบรอนแกไขใหเห็นผลทันทีทันใดได 

1.4 กําหนดวิธีการ การที่จะบรรลุเปาหมายในการแกปญหาไดนั้น จําเปนตองมีวิธีการสําหรับ
ดําเนินการที่เหมาะสมหรือเพื่อจะใหการแกปญหาไดรับผลดีดังที่ตั้งเปาหมายไว สําหรับวิธีการแกปญหานี้   

จากการศึกษาเอกสารขอมูลตาง ๆ เทาที่ มีการศึกษาวิจัย พบวา มีการเสนอวิธีการแกไขไว
หลากหลายวิธีซ่ึงสวนใหญเนนหนักไปทางวิธีการภายนอกคือสภาพแวดลอมเปนหลัก สวนวิธีการทาง
พระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ  ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัว
บุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอวิธีการตามแนวอริยสัจสี่ที่จะนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวไดเปน 3  วิธี ดังนี้  

1) วิธีการทางกาย หมายถึง การกําหนดวิธีการใหกลุมเปาหมาย สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง เชน 
สรางงาน สรางอาชีพ พรอมทั้งมีผูนําที่คอยกํากับสั่งการวางแผนกําหนดทิศทางแนวทางนโยบายที่จะให
บรรลุเปาหมาย  

2) วิธีการทางใจ หมายถึง วิธีการแกปญหาที่จิตใจ กลาวคือ การมุงแกที่จิตใจของบุคคลเปนสําคัญ 
เชน การแกคานิยมที่ไมถูกตอง การพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาจิตใจของกลุมเปาหมายใหมีความรูและยึดม่ัน
คุณธรรม อันจะเปนพลังใหเกิดความตื่นตัวและกระตือรือรนในการสรางตนสรางฐานะในวิธีทางที่ถูกตอง 
ตลอดถึงพัฒนาสติปญญาของกลุมเปาหมายใหเกิดความเฉลียวฉลาด รวมถึงการระดมมันสมอง ความคิดเห็น
กุศโลบายอันเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติเพื่อแกปญหาและปองกัน โดยเชิญบุคคลที่มีทั้งความรูความสามารถ
มีวิสัยทัศนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการแกปญหามาประชุม แสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนของตน 
เพื่อรวมกันกําหนดวิธีการแกและปองกันปญหาอยางเหมาะสม 

3) วิธีการทางกายและใจ หมายถึง การสรางกิจกรรมที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรวมมือรวมใจกัน
ทําเพื่อชวยกันแกปญหารวมกัน  

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นปฏิบัติการ ไดแก การลงมือแกปญหา โดยอาศัยหลักการ 3  ประการ คือ ดาน
ความรู, ดานพฤติกรรม, และดานจิตใจ 

2.1 ดานความรู คือ ตองใหกลุมเปาหมายรูปญหา รูความจริง รูวิธีแกไขและวิธีปองกันการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนจริงเก่ียวกับสภาพปจจุบันของปญหาความยากจนแกหนวยงานราชการองคกรเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปใหทั่วถึง โดยผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยูทั้งของรัฐและของเอกชน  เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพ อยางถูกตองตรงไปตรงมาไมบิดเบียนขอมูลที่เปนจริงเพื่อประโยชนแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนสิ่งที่จําเปนตองทําตองเผยแพร เพื่อจะไดนําเอาไปวิเคราะหคิดอานวางแผนหาวิธีแกไขปญหาตอไป 
ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงถึงความจริงของประเทศวา “คนที่ถือวาเปนคนยากจนนั้นถือเอารายไดเปน
สําคัญ คือผูที่มีรายไดไมเกิน 30 บาทตอวัน หรือ 888 บาทตอเดือน ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ มีจํานวนถึงรอยละ 16 
หรือ 9.8 ลานคนของประชากรจํานวน 60 กวาลานคนในประเทศไทย” 11  

นอกจากนั้น ตองมีการจัดประชุมสัมมนาใหความรูเร่ืองเก่ียวกับปญหาความยากจน โดยเชิญผูที่มี
ความรูความสามารถทั้งฝายนักการเมือง ขาราชการประจํา นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชนและผู
ที่ประสบปญหาดวยตน เขามามีสวนรวมปรึกษาหารือถกปญหาแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนในแนวทางการ
แกไขและปองกันปญหา  เพื่อใหไดขอยุติสําหรับนําไปปฏิบัติเพื่อแกและปองกันปญหา อยางสมํ่าเสมอ
จนกวาจะแกปญหาไดสําเร็จ 

2.2 ดานพฤติกรรม ในดานพฤติกรรมนี้จะตองปฏิบัติการหรือดําเนินการที่จะให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกกลุมเปาหมาย โดยมีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ 

1) ควบคุม แยกออกเปน 2 ฝาย ดังนี้  
ฝายเจาหนาที่รัฐ ผูคุมอํานาจการบริหารประเทศ จะตองมีคุณธรรมในการทํางาน เชน ในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศชาติอันเปนการกระจายรายไดไปในทองถ่ินภูมิภาคตาง ๆ ตองจัดสรร
ใหทั่วถึง โดยใหความรวมมือกับองคกรเอกชนตางๆ เพื่อสรางงานสรางรายไดสรางเศรษฐกิจใหประเทศชาติ 
ตองจัดการศึกษาอันเปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ตองไมใชอํานาจหนาที่สราง
ความเดือดรอนแกประชาชน ตองใหความเปนธรรมแกประชาชน ทํางานเพื่อเปนการชวยแกปญหาให
ประชาชน และตองจัดสวัสดิการสังคมที่จําเปนข้ันพื้นฐานดานตาง ๆ   

ฝายประชาชนตองขยันหม่ันเพียรทํางาน ไมงอมืองอเทา ไมเลือกงานหรือเก่ียงงานมากเกินไปตอง
สนใจพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของตน ใหมีความพรอมกับการทํางานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
และตองมีคุณธรรม คือ อัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไวโดยชอบเหมาะสม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนคือหลัก
คุณธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน อิทธิบาทคือหลักธรรมที่ใหประสบผลสําเร็จในทุกเร่ือง สังคหวัตถุ
คือหลักธรรมสําหรับสงเคราะหชวยเหลือกัน  และความไมประมาทในการทําหนาที่ของตน ๆ ตองปลูกฝง
คุณธรรมเหลานี้ใหมีประจําภายในจิตใจตนดวยการนําเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

2) การแกไข วิธีแกปญหาตามหลักการของพระพุทธศาสนาตองแกที่สาเหตุ  ฉะนั้นกอนจะ
แกปญหาจึงตองกําหนดสาเหตุใหชัดเจน แลวแกใหตรงกับสาเหตุหรือทําใหตรงประเด็น  หากเปนสาเหตุทาง
กายหรือสาเหตุภายนอกก็ตองแกดวยวิธีการทางกายภาพ ถาเปนสาเหตุภายในหรือสาเหตุทางจิตใจก็ตองแก
ดวยวิธีการทางจิตใจ สาเหตุความยากจน มี 9 ประการดังกลาวแลวขางตน ตองแกดวยวิธีการ ดังนี้ 

(1) ความยากจนที่เกิดจากความเกียจครานแกดวยหลักธรรมปฏิบัติ คือการตั้งตนไวชอบทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน และอิทธิบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
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2) การบรรเทา คือ หาทางดําเนินการเพื่อแกไขสถานการณของปญหาใหผอนคลายความรุนแรงลง  
หรือลดจํานวนของคนยากจนลงใหอยูในระดับที่นาพอใจ  

3)การกําจัด คือ ดําเนินการแกไขปญหาความยากจนข้ันเด็ดขาด หรือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ตามที่กําหนดไว 

ปญหาความยากจนจัดวา เปนปญหาใหญที่มีมานาน และมีขอบเขตเปนวงกวาง  หมายความวา 
สังคมไทยปจจุบันแมจะอยูในยุคโลกาภิวัตนซึ่งถือกันวา เปนยุคที่เจริญดวยระบบขอมูลสารสนเทศ พรอมมูล
ดวยเทคโนโลยี เคร่ืองใชสอยที่อํานวยความสะดวกสบายก็มีอยูอยางบริบูรณ  ประชาชนไมนาจะมีความ
ยากจนขาดแคลน แตในความเปนจริง ยังมีคนยากจนอยูจํานวนมากกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย การจะกําจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงจากสังคมไทยทําใหทุกคนรํ่ารวยเสมอ
กัน จึงไมใชเร่ืองทําไดงาย เปาหมายของการแกปญหาตองทําทั้ง  3 ระดับ การยับยั้งและการบรรเทาปญหา
เปนข้ันตอนที่นาจะทําไดสะดวกมากกวาการกําจัด เพราะการแกปญหาความยากจน  ตองคอย ๆ คิดอาน
แกไขไปเร่ือย ๆ ตองใชระยะเวลาและทุนทรัพยมากพอสมควร ไมอาจจะรีบรอนแกไขใหเห็นผลทันทีทันใดได 

1.4 กําหนดวิธีการ การที่จะบรรลุเปาหมายในการแกปญหาไดนั้น จําเปนตองมีวิธีการสําหรับ
ดําเนินการที่เหมาะสมหรือเพื่อจะใหการแกปญหาไดรับผลดีดังที่ตั้งเปาหมายไว สําหรับวิธีการแกปญหานี้   

จากการศึกษาเอกสารขอมูลตาง ๆ เทาที่ มีการศึกษาวิจัย พบวา มีการเสนอวิธีการแกไขไว
หลากหลายวิธีซ่ึงสวนใหญเนนหนักไปทางวิธีการภายนอกคือสภาพแวดลอมเปนหลัก สวนวิธีการทาง
พระพุทธศาสนานั้นตองประกอบดวยวิธีการทั้งทางกายและทางใจ  ซ่ึงโดยสาระสําคัญแลวก็คือเนนที่ตัว
บุคคลผูประสบปญหานั้นเองเปนสําคัญ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอวิธีการตามแนวอริยสัจสี่ที่จะนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวไดเปน 3  วิธี ดังนี้  

1) วิธีการทางกาย หมายถึง การกําหนดวิธีการใหกลุมเปาหมาย สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง เชน 
สรางงาน สรางอาชีพ พรอมทั้งมีผูนําที่คอยกํากับสั่งการวางแผนกําหนดทิศทางแนวทางนโยบายที่จะให
บรรลุเปาหมาย  

2) วิธีการทางใจ หมายถึง วิธีการแกปญหาที่จิตใจ กลาวคือ การมุงแกที่จิตใจของบุคคลเปนสําคัญ 
เชน การแกคานิยมที่ไมถูกตอง การพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาจิตใจของกลุมเปาหมายใหมีความรูและยึดม่ัน
คุณธรรม อันจะเปนพลังใหเกิดความตื่นตัวและกระตือรือรนในการสรางตนสรางฐานะในวิธีทางที่ถูกตอง 
ตลอดถึงพัฒนาสติปญญาของกลุมเปาหมายใหเกิดความเฉลียวฉลาด รวมถึงการระดมมันสมอง ความคิดเห็น
กุศโลบายอันเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติเพื่อแกปญหาและปองกัน โดยเชิญบุคคลที่มีทั้งความรูความสามารถ
มีวิสัยทัศนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณในการแกปญหามาประชุม แสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนของตน 
เพื่อรวมกันกําหนดวิธีการแกและปองกันปญหาอยางเหมาะสม 

3) วิธีการทางกายและใจ หมายถึง การสรางกิจกรรมที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรวมมือรวมใจกัน
ทําเพื่อชวยกันแกปญหารวมกัน  

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นปฏิบัติการ ไดแก การลงมือแกปญหา โดยอาศัยหลักการ 3  ประการ คือ ดาน
ความรู, ดานพฤติกรรม, และดานจิตใจ 

2.1 ดานความรู คือ ตองใหกลุมเปาหมายรูปญหา รูความจริง รูวิธีแกไขและวิธีปองกันการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนจริงเก่ียวกับสภาพปจจุบันของปญหาความยากจนแกหนวยงานราชการองคกรเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปใหทั่วถึง โดยผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยูทั้งของรัฐและของเอกชน  เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพ อยางถูกตองตรงไปตรงมาไมบิดเบียนขอมูลที่เปนจริงเพื่อประโยชนแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุม
หนึ่ง เปนสิ่งที่จําเปนตองทําตองเผยแพร เพื่อจะไดนําเอาไปวิเคราะหคิดอานวางแผนหาวิธีแกไขปญหาตอไป 
ดังเชนที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงถึงความจริงของประเทศวา “คนที่ถือวาเปนคนยากจนนั้นถือเอารายไดเปน
สําคัญ คือผูที่มีรายไดไมเกิน 30 บาทตอวัน หรือ 888 บาทตอเดือน ซ่ึง ณ ปจจุบันนี้ มีจํานวนถึงรอยละ 16 
หรือ 9.8 ลานคนของประชากรจํานวน 60 กวาลานคนในประเทศไทย” 11  

นอกจากนั้น ตองมีการจัดประชุมสัมมนาใหความรูเร่ืองเก่ียวกับปญหาความยากจน โดยเชิญผูที่มี
ความรูความสามารถทั้งฝายนักการเมือง ขาราชการประจํา นักวิชาการ องคกรภาคเอกชน ผูนําชุมชนและผู
ที่ประสบปญหาดวยตน เขามามีสวนรวมปรึกษาหารือถกปญหาแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศนในแนวทางการ
แกไขและปองกันปญหา  เพื่อใหไดขอยุติสําหรับนําไปปฏิบัติเพื่อแกและปองกันปญหา อยางสมํ่าเสมอ
จนกวาจะแกปญหาไดสําเร็จ 

2.2 ดานพฤติกรรม ในดานพฤติกรรมนี้จะตองปฏิบัติการหรือดําเนินการที่จะให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกกลุมเปาหมาย โดยมีวิธีปฏิบัติ 3 วิธี คือ 

1) ควบคุม แยกออกเปน 2 ฝาย ดังนี้  
ฝายเจาหนาที่รัฐ ผูคุมอํานาจการบริหารประเทศ จะตองมีคุณธรรมในการทํางาน เชน ในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศชาติอันเปนการกระจายรายไดไปในทองถ่ินภูมิภาคตาง ๆ ตองจัดสรร
ใหทั่วถึง โดยใหความรวมมือกับองคกรเอกชนตางๆ เพื่อสรางงานสรางรายไดสรางเศรษฐกิจใหประเทศชาติ 
ตองจัดการศึกษาอันเปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง ตองไมใชอํานาจหนาที่สราง
ความเดือดรอนแกประชาชน ตองใหความเปนธรรมแกประชาชน ทํางานเพื่อเปนการชวยแกปญหาให
ประชาชน และตองจัดสวัสดิการสังคมที่จําเปนข้ันพื้นฐานดานตาง ๆ   

ฝายประชาชนตองขยันหม่ันเพียรทํางาน ไมงอมืองอเทา ไมเลือกงานหรือเก่ียงงานมากเกินไปตอง
สนใจพัฒนาอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของตน ใหมีความพรอมกับการทํางานดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
และตองมีคุณธรรม คือ อัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไวโดยชอบเหมาะสม ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนคือหลัก
คุณธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน อิทธิบาทคือหลักธรรมที่ใหประสบผลสําเร็จในทุกเร่ือง สังคหวัตถุ
คือหลักธรรมสําหรับสงเคราะหชวยเหลือกัน  และความไมประมาทในการทําหนาที่ของตน ๆ ตองปลูกฝง
คุณธรรมเหลานี้ใหมีประจําภายในจิตใจตนดวยการนําเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

2) การแกไข วิธีแกปญหาตามหลักการของพระพุทธศาสนาตองแกที่สาเหตุ  ฉะนั้นกอนจะ
แกปญหาจึงตองกําหนดสาเหตุใหชัดเจน แลวแกใหตรงกับสาเหตุหรือทําใหตรงประเด็น  หากเปนสาเหตุทาง
กายหรือสาเหตุภายนอกก็ตองแกดวยวิธีการทางกายภาพ ถาเปนสาเหตุภายในหรือสาเหตุทางจิตใจก็ตองแก
ดวยวิธีการทางจิตใจ สาเหตุความยากจน มี 9 ประการดังกลาวแลวขางตน ตองแกดวยวิธีการ ดังนี้ 

(1) ความยากจนที่เกิดจากความเกียจครานแกดวยหลักธรรมปฏิบัติ คือการตั้งตนไวชอบทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน และอิทธิบาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
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อัตตสัมมาปณิธิ12แปลวา การตั้งตนไวชอบ อันการตั้งตนไวชอบนอกจากจะใชแกปญหาความ
ยากจนแลว ปญหาอ่ืน ๆ ที่เหลือก็ตองใชคุณธรรมขอนี้เปนเคร่ืองมือแกไขดวยเชนกัน การตั้งตนไวอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลเปนเร่ืองที่สําคัญมาก บุคคลตองมีความตื่นตัวอยูเสมอ รูวา เวลาไหนสมควรทํา
อะไร ทําตนใหเหมาะสมกับวัย เชน วัยเด็ก ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาการแสวงหาความรู
ความสามารถใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อความเฉลียวฉลาดรอบรู สมบูรณดวยวิชาความรูและการ
ประพฤติปฏิบัติวัยทํางาน ตองมีความขยันหม่ันเพียรขวนขวายในการแสวงหาและกระทําการงานอยาง
จริงจังประกอบสัมมาอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนและคนอ่ืน  ปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับ
สมัยนิยมเพื่อเปนอุบายใหไดทรัพย ดังพระบาลีวา “บุคคลผูทําการงานอันสมควร  มีความขยัน  ยอมจะได
ทรัพย”13 วัยชราตองแสวงหาเสบียงทางคือบุญกุศล กลาวคือ ตองรีบเรงทําบุญกุศลคุณงามความดีไวใหมาก 
ไมประมาทในชีวิต การตั้งตนไวชอบ มีอุปการะมากแกมนุษยเปนอุดมมงคลคือเหตุใหไดรับความสุขความ
เจริญทุกดานทั้งโลกิยะ ไดแก ตําแหนง หนาที่ ทรัพยสินเงินทอง เคร่ืองอุปโภคบริโภคอันเปนปจจัยเก้ือหนุน
แกการดํารงชีวิต หรือหากมีเหตุปจจัยพอเหมาะ การตั้งตนไวชอบนี้สามารถอํานวยใหไดถึงโลกุตรทรัพยคือ
มรรคผลนิพพาน 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน14 คือ คุณธรรมที่สามารถจะอํานวยประโยชนสุขใหในปจจุบัน หรือเรียกวา 
“หัวใจเศรษฐี” เปนหลักคุณธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติไดความสมบูรณแหงโภคทรัพย มี 4 คือ  

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ประกอบดวยความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ทั้งกสิ
กรรมคือการทํานา ทําสวน ทําไร พาณิชยกรรมคือการคาขาย    โครักขกรรมคือการเลี้ยงสัตว รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หรืออาชีพอิสระทุกอยาง เปนคนขยันไมเกียจครานในการทํางานนั้น ประกอบดวย
ปญญาเคร่ืองสอดสองในการทํางานนั้น สามารถทํางานไดดี สรุปวา ในการทํางานตองประกอบดวยคุณธรรม 
2 อยาง คือ ความขยันและความเฉลียวฉลาด จึงจะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงาน 

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักวิธีการเก็บรักษาคุมครองโภคทรัพยที่หามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ไวสําหรับใชจายซ้ือหาเคร่ืองบริโภคอุปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
สรุปวา เม่ือไดทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการเก็บรักษาทรัพยอยางดีดวย  จึงจะแกและปองกันปญหาความ
ยากจนได  ถาหามาไดเทาไรใชจายหมดเกลี้ยงเทานั้น  ไมมีการเก็บรักษาไวเลย อยางนี้แกปญหาความ
ยากจนไมได        

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักการเลือกคบเพื่อน ควรละเวนคนชั่วคนที่ชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เลือกคบแตคนดีมีศีลธรรม ความรู ความสามารถ ที่คอยใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนและ
เก้ือกูลแกอาชีพการงาน  

สมชีวิตา เลี้ยงชีพแตพอเหมาะ คือ รูจักเหตุแหงความเจริญไพบูลยและความเสื่อมของโภคทรัพย 
แลวเลี้ยงชีพใหพอดีกับรายได รูจักการจับจายใชสอยซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคแตพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอย
สุรุยสุรายใชจายเกินตัวเกินกวารายได อันจะเปนเหตุใหตองหยิบยืมเปนหนี้คนอ่ืน และในที่สุดตองกลายเปน
คนยากจน เม่ือมีทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการที่ดี  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีจัดการกับทรัพยโดยทรงสอนใหแบง
ทรัพยนั้นออกเปน 4 สวน15  คือ สวนที่หนึ่ง ใชจายเพื่อเลี้ยงตนบริวาร คนที่ควรบํารุงเลี้ยงเชน บิดามารดา  
สมณะ พราหมณ เปนตน และใชทําสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน อีกสองสวน ใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ 

เชน เงินลงทุน คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คาน้ําคาไฟ คาภาษีอากร เปนตน สวนที่สี่ เก็บเอาไวใชเม่ือคราว
จําเปน เชน เวลาเจ็บปวย เกิดภัย อันตราย แกชรา หรือประสพอุบัติทําใหทุพพลภาพ เปนตน 

 และทรงสอนวิธีจายโภคทรัพยเพื่อใหไดรับประโยชน 5 ประการ ดังพระบาลีวา “อุบาสกผูฉลาด 
พึงถือเอาโภคะดวยเหตุ 5 ประการ คือ 

1) เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และคนที่อยูในการปกครอง ดูแลใหเปนสุข 
2) เลี้ยงมิตรสหายและเพื่อนรวมงานใหเปนสุข 
3) ใชปองกันและแกไขภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน รักษาตนใหปลอดภัย 
4) ทําพลีกรรม คือสละทรัพยเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง กลาวคือ 1. ญาติพลี คือ การชวยเหลือ

ญาติพี่นองที่ประสบความทุกข เนื่องดวยเหตุตาง ๆ ที่มาขอความชวยเหลือ 2. อติถิพลี คือ การตอนรับแขก
ผูมาเยี่ยมเยือน 3. ปุพพเปตพลี คือ การบําเพ็ญบุญกุศลอุทิศใหแดบุคคลผูเคยมีอุปการคุณแกตนที่ลวงลับไป 
4. ราชพลี คือ การบํารุงราชการดวยการเสียภาษี เปนตน 5. เทวตาพลี คือ การทําบุญอุทิศสิ่งที่ตนเคารพ
บูชาตามความเชื่อหรือตามประเพณี    

5) อุปถัมภบํารุงพระสงฆและบรรพชิตผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ16 
อิทธิบาท หมายถึง มรรคหรือปฏิปทาที่เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ สวนนวโกวาท ใหความหมายอิทธิบาทวา

18คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค มี 4 คือฉันทะ หมายถึงพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ หมายถึง เพียร
ประกอบสิ่งนั้น จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณา
เหตุผลในสิ่งนั้น 

(2) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร แกดวยหลักความรู และหลักศีลธรรม  คือ ตองควบคุม
ความกําหนัดดวยการสมาทาน รักษาศีล 5 ขอที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ  การละเวนจากการสําสอน
ทางเพศ หรือรักษาอุโบสถศีลขอ 3 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือการงดเวนอยางเด็ดจากการเสพสมหรือการสมสู
กันระหวางชายหญิง ซ่ึงถือวาเปนความประพฤติที่ไมประเสริฐ  อยางจริง และแกดวยกลไกของรัฐ ดวย
วิธีการใหความรูดานการคุมกําเนิด หรือ การวางแผนครอบครัว ใหมีสัดสวนประชากรที่พอเหมาะ หรืออาจมี
การกําจัดจํานวนของครอบครัววามีลูกไดก่ีคน  เปนตน 

(3) การศึกษาต่ํา ที่เกิดเพราะตนเองไมเรียนแกดวยหลักความรู คือการใหความรูวา การศึกษาดี
อยางไร มีประโยชนอยางไรจําเปนอยางไรบางตอชีวิต และแกดวยหลักคุณธรรม  คือ อิทธิบาท ตองมีความ
พอใจ ความเพียรพยาม ความเอาใจใส และมองเห็นคุณคาคุณประโยชนในการศึกษาเลาเรียน และการดํารง
ตนไวใหเหมาะสมกับวัยดังที่กลาวแลว   

   กรณีเกิดเพราะขาดโอกาส แกดวยกลไกของรัฐ กลาวคือ หนวยงานราชการที่บทบาทหนาที่
รับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษาตองมีคุณธรรมคือความไมประมาทในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในวัยที่ตองไดรับการศึกษาเลาเรียน  ตองมีความสมํ่าเสมอ  ไมมีอคติ
คือความลําเอียง  จัดการศึกษาอยางเหมาะสมและทั่วถึง  สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาทุกดาน  

(4) ไมมีงานทํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยคุณธรรม คือ อิทธิบาท และอุฏฐานสัมปทา ปลูกฝงใหมี
ความพอใจรักการทํางาน อดทนขยันเอาจริงในการทาํงาน มีสติปญญาในการทํางานเพื่อพัฒนาฝมือ พัฒนา
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อัตตสัมมาปณิธิ12แปลวา การตั้งตนไวชอบ อันการตั้งตนไวชอบนอกจากจะใชแกปญหาความ
ยากจนแลว ปญหาอ่ืน ๆ ที่เหลือก็ตองใชคุณธรรมขอนี้เปนเคร่ืองมือแกไขดวยเชนกัน การตั้งตนไวอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลเปนเร่ืองที่สําคัญมาก บุคคลตองมีความตื่นตัวอยูเสมอ รูวา เวลาไหนสมควรทํา
อะไร ทําตนใหเหมาะสมกับวัย เชน วัยเด็ก ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาการแสวงหาความรู
ความสามารถใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อความเฉลียวฉลาดรอบรู สมบูรณดวยวิชาความรูและการ
ประพฤติปฏิบัติวัยทํางาน ตองมีความขยันหม่ันเพียรขวนขวายในการแสวงหาและกระทําการงานอยาง
จริงจังประกอบสัมมาอาชีพที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนและคนอ่ืน  ปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับ
สมัยนิยมเพื่อเปนอุบายใหไดทรัพย ดังพระบาลีวา “บุคคลผูทําการงานอันสมควร  มีความขยัน  ยอมจะได
ทรัพย”13 วัยชราตองแสวงหาเสบียงทางคือบุญกุศล กลาวคือ ตองรีบเรงทําบุญกุศลคุณงามความดีไวใหมาก 
ไมประมาทในชีวิต การตั้งตนไวชอบ มีอุปการะมากแกมนุษยเปนอุดมมงคลคือเหตุใหไดรับความสุขความ
เจริญทุกดานทั้งโลกิยะ ไดแก ตําแหนง หนาที่ ทรัพยสินเงินทอง เคร่ืองอุปโภคบริโภคอันเปนปจจัยเก้ือหนุน
แกการดํารงชีวิต หรือหากมีเหตุปจจัยพอเหมาะ การตั้งตนไวชอบนี้สามารถอํานวยใหไดถึงโลกุตรทรัพยคือ
มรรคผลนิพพาน 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน14 คือ คุณธรรมที่สามารถจะอํานวยประโยชนสุขใหในปจจุบัน หรือเรียกวา 
“หัวใจเศรษฐี” เปนหลักคุณธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติไดความสมบูรณแหงโภคทรัพย มี 4 คือ  

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ประกอบดวยความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ทั้งกสิ
กรรมคือการทํานา ทําสวน ทําไร พาณิชยกรรมคือการคาขาย    โครักขกรรมคือการเลี้ยงสัตว รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ งานเอกชน หรืออาชีพอิสระทุกอยาง เปนคนขยันไมเกียจครานในการทํางานนั้น ประกอบดวย
ปญญาเคร่ืองสอดสองในการทํางานนั้น สามารถทํางานไดดี สรุปวา ในการทํางานตองประกอบดวยคุณธรรม 
2 อยาง คือ ความขยันและความเฉลียวฉลาด จึงจะประสบผลสําเร็จในอาชีพการงาน 

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักวิธีการเก็บรักษาคุมครองโภคทรัพยที่หามาไดดวย
ความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ไวสําหรับใชจายซ้ือหาเคร่ืองบริโภคอุปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  
สรุปวา เม่ือไดทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการเก็บรักษาทรัพยอยางดีดวย  จึงจะแกและปองกันปญหาความ
ยากจนได  ถาหามาไดเทาไรใชจายหมดเกลี้ยงเทานั้น  ไมมีการเก็บรักษาไวเลย อยางนี้แกปญหาความ
ยากจนไมได        

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักการเลือกคบเพื่อน ควรละเวนคนชั่วคนที่ชักชวนไป
ในทางฉิบหาย เลือกคบแตคนดีมีศีลธรรม ความรู ความสามารถ ที่คอยใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนและ
เก้ือกูลแกอาชีพการงาน  

สมชีวิตา เลี้ยงชีพแตพอเหมาะ คือ รูจักเหตุแหงความเจริญไพบูลยและความเสื่อมของโภคทรัพย 
แลวเลี้ยงชีพใหพอดีกับรายได รูจักการจับจายใชสอยซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคแตพอเหมาะ ไมใหฟุมเฟอย
สุรุยสุรายใชจายเกินตัวเกินกวารายได อันจะเปนเหตุใหตองหยิบยืมเปนหนี้คนอ่ืน และในที่สุดตองกลายเปน
คนยากจน เม่ือมีทรัพยแลวตองมีวิธีจัดการที่ดี  พระพุทธเจาทรงสอนวิธีจัดการกับทรัพยโดยทรงสอนใหแบง
ทรัพยนั้นออกเปน 4 สวน15  คือ สวนที่หนึ่ง ใชจายเพื่อเลี้ยงตนบริวาร คนที่ควรบํารุงเลี้ยงเชน บิดามารดา  
สมณะ พราหมณ เปนตน และใชทําสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน อีกสองสวน ใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ 

เชน เงินลงทุน คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน คาน้ําคาไฟ คาภาษีอากร เปนตน สวนที่สี่ เก็บเอาไวใชเม่ือคราว
จําเปน เชน เวลาเจ็บปวย เกิดภัย อันตราย แกชรา หรือประสพอุบัติทําใหทุพพลภาพ เปนตน 

 และทรงสอนวิธีจายโภคทรัพยเพื่อใหไดรับประโยชน 5 ประการ ดังพระบาลีวา “อุบาสกผูฉลาด 
พึงถือเอาโภคะดวยเหตุ 5 ประการ คือ 

1) เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และคนที่อยูในการปกครอง ดูแลใหเปนสุข 
2) เลี้ยงมิตรสหายและเพื่อนรวมงานใหเปนสุข 
3) ใชปองกันและแกไขภัยอันตรายที่จะเกิดข้ึน รักษาตนใหปลอดภัย 
4) ทําพลีกรรม คือสละทรัพยเพื่อบํารุงและบูชา 5 อยาง กลาวคือ 1. ญาติพลี คือ การชวยเหลือ

ญาติพี่นองที่ประสบความทุกข เนื่องดวยเหตุตาง ๆ ที่มาขอความชวยเหลือ 2. อติถิพลี คือ การตอนรับแขก
ผูมาเยี่ยมเยือน 3. ปุพพเปตพลี คือ การบําเพ็ญบุญกุศลอุทิศใหแดบุคคลผูเคยมีอุปการคุณแกตนที่ลวงลับไป 
4. ราชพลี คือ การบํารุงราชการดวยการเสียภาษี เปนตน 5. เทวตาพลี คือ การทําบุญอุทิศสิ่งที่ตนเคารพ
บูชาตามความเชื่อหรือตามประเพณี    

5) อุปถัมภบํารุงพระสงฆและบรรพชิตผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ16 
อิทธิบาท หมายถึง มรรคหรือปฏิปทาที่เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ สวนนวโกวาท ใหความหมายอิทธิบาทวา

18คุณเคร่ืองใหสําเร็จความประสงค มี 4 คือฉันทะ หมายถึงพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ หมายถึง เพียร
ประกอบสิ่งนั้น จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณา
เหตุผลในสิ่งนั้น 

(2) การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร แกดวยหลักความรู และหลักศีลธรรม  คือ ตองควบคุม
ความกําหนัดดวยการสมาทาน รักษาศีล 5 ขอที่ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ  การละเวนจากการสําสอน
ทางเพศ หรือรักษาอุโบสถศีลขอ 3 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือการงดเวนอยางเด็ดจากการเสพสมหรือการสมสู
กันระหวางชายหญิง ซ่ึงถือวาเปนความประพฤติที่ไมประเสริฐ  อยางจริง และแกดวยกลไกของรัฐ ดวย
วิธีการใหความรูดานการคุมกําเนิด หรือ การวางแผนครอบครัว ใหมีสัดสวนประชากรที่พอเหมาะ หรืออาจมี
การกําจัดจํานวนของครอบครัววามีลูกไดก่ีคน  เปนตน 

(3) การศึกษาต่ํา ที่เกิดเพราะตนเองไมเรียนแกดวยหลักความรู คือการใหความรูวา การศึกษาดี
อยางไร มีประโยชนอยางไรจําเปนอยางไรบางตอชีวิต และแกดวยหลักคุณธรรม  คือ อิทธิบาท ตองมีความ
พอใจ ความเพียรพยาม ความเอาใจใส และมองเห็นคุณคาคุณประโยชนในการศึกษาเลาเรียน และการดํารง
ตนไวใหเหมาะสมกับวัยดังที่กลาวแลว   

   กรณีเกิดเพราะขาดโอกาส แกดวยกลไกของรัฐ กลาวคือ หนวยงานราชการที่บทบาทหนาที่
รับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษาตองมีคุณธรรมคือความไมประมาทในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในวัยที่ตองไดรับการศึกษาเลาเรียน  ตองมีความสมํ่าเสมอ  ไมมีอคติ
คือความลําเอียง  จัดการศึกษาอยางเหมาะสมและทั่วถึง  สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาทุกดาน  

(4) ไมมีงานทํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยคุณธรรม คือ อิทธิบาท และอุฏฐานสัมปทา ปลูกฝงใหมี
ความพอใจรักการทํางาน อดทนขยันเอาจริงในการทาํงาน มีสติปญญาในการทํางานเพื่อพัฒนาฝมือ พัฒนา
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งาน และพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน กรณีที่เกิดเพราะปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ คือ รัฐตองไมวางเฉย
หรือไมทําอะไร ๆ เพื่อแกปญหา ตองมีนโยบาย มีมาตรการในการจัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานในรูปแบบตาง ๆ เชน งานดานสาธารณูปโภค เปนตน อันจะเปนการพัฒนา
ชาติและชวยใหคนมีงานทําไปพรอมๆ กัน 

(5) รายไดต่ํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยหลักความรูและคุณธรรม ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ กลาวคือ 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม อุฏฐานสัมปทา ความขยันหม่ันเพียรในการทํางานและในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานความรูความสามารถของตนใหทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของโลก อธิบายวา  
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดหรือเพื่อพูนรายไดนั้น นอกจากจะมีความขยันหม่ันเพียรแลว ยังตองมี
การกระทําที่เหมาะสมดวย เชน กลุมอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และมีฐานะ
คอนขางยากจน ตองมีความรอบรูในการเพาะปลูก เชน  การทําไรนาสวนผสม เปนตน รูจักพัฒนาสินคาของ
ตนใหเปนที่ตองการของตลาด มีวิธีจัดการกับพืชผลผลิตภัณฑทางการเกษตรใหไดราคา เชน การรวมกลุม
เปนสหกรณในรูปแบบตาง ๆ เชน สหกรณแปรรูปผลิตผลการเกษตร เปนตน เพื่อสรางอํานาจการตอรอง
ราคา  หรือหาอาชีพเสริม เชน  การคาขาย และการคาขายก็ตองมีธรรม 3 ประการ19 คือ เปนคนมีตาดี หูตา
ไวกวางขวาง คือ รูสิ่งที่จะพึงซ้ือขายวา สิ่งนี้  ซ้ือมาเทานี้ขายไปเทานี้  จักไดทุนและมีกําไรเทานี้ อยางหนึ่ง, 
มีธุระดี คือ  ฉลาดซ้ือและขาย ชํานาญในการคาขาย รอบรูการตลาดและการเคลื่อนไหวความตองการของ
ตลาด  รูอํานาจซ้ือของลูกคา รูจักวิธีชักชวนใหลูกคามาซ้ือสินคาของตน รูกาละเทศะในการขาย รูแหลงทําเล
สําหรับทําการคาขาย อยางหนึ่ง, และมีคนซ่ึงจะเปนที่พึ่งได คือ เศรษฐี หรือ นายทุนผูรํ่ารวย ที่ใหกูยืมเงิน
ลงทุน รูจักทําตนใหเปนที่ไววางใจของคนมีเงิน เชน นายธนาคาร สามารถจะกูเงินมาลงทุนดําเนินกิจการได
โดยสะดวก กรณีที่เกิดจากปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ เชน รายไดต่ําเพราะคาแรงต่ํา ก็ตองเพิ่ม
คาแรงข้ึนใหเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ  สามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมฝดเคืองเกินไป  หรือเพราะขาย
สิ้นคาเกษตรไดราคาต่ํากวาตนทุน  รัฐตองแทรกแซงหรือประกันราคาสินคา และตรวจสอบพอคาคนกลาง
ไมใหคดโกงเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 

(6) การกระจายรายไดที่ไมเหมาะสมสาเหตุนี้แกที่กลไกลของรัฐโดยหนวยงานราชการซ่ึงกํากับ
ดูแลในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ตองกระจายเงินงบประมาณใหครอบคลุมทั่วถึงและเปนประโยชน
แกประชาชน ดังนั้น รัฐตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ เชน  ซ่ือสัตยสุจริต  มีอุดมการณมุงม่ันในการ
ทํางาน  ทําประโยชนใหแกหนวยงานองคกรและประชาชน   เตรียมพรอมรับเหตุการณตาง ๆ มีความ
โปรงใสไมทําทุจริต มีเมตตากรุณา ปราศจากอคติ มีสังคหวัตถุคือ การชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง พูดจา
และทําตนใหเกิดประโยชน และวางตนใหเหมาะสมแกหนาที่การงานรับผิดชอบ 

 (7) ภัยธรรมชาติและโรคระบาดแกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาท  เจาหนาที่รัฐและ
ประชาชนตองมีความพรอมรับสถานการณอยูเสมอ  รูจักหาวิธีการหรือแนวทางแกไขและปองกันปญหา  
เชน ภัยธรรมชาติเกิดจากอะไรบาง เกิดจากการตัดไมทําลายปาเพื่อผลประโยชนสวนตัวของกลุมบุคคลบาง
กลุมหรือไม รัฐตองมีมาตรการหามการตัดไมอยางกวดขันโดยมีกฎหมายและบทลงโทษอยางหนักแกผูฝาฝน  
ตองชวยกันดูแลรักษาปาไมทั้งฝายเจาหนาที่รัฐและประชาชน  ตองสรางเข่ือนกักเก็บน้ําซ่ึงจะไดประโยชนทั้ง
การปองกันน้ําทวมและมีน้ําบริโภคอุปโภค สําหรับกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติข้ึนแลว หนวยงานรัฐซ่ึงมีหนาที่

บําบัดทุกขบํารุงสุขตองชวยเหลือแกปญหาเฉพาะหนาใหแกประชาชนผูประสบปญหา เชน จัดหาเคร่ือง
บริโภคอุปโภคที่จําเปนเรงดวนให จัดหาที่อยูอาศัยในพื้นที่อันเหมาะสม หางานใหประชาชนที่ประสบปญหา
ทําเพื่อชวยเหลือใหมีรายได สงเคราะหครอบครัวผูที่เสียชีวิตและขอความรวมมือจากองคกรเอกชน ในกรณี
โรคระบาด แกดวยความไมประมาทของเกษตรกรคอยดูแลเอาใจใสพืชผลของตนอยางสมํ่าเสมอ ปองกันดวย
การฉีดยาบางหรือวิธีอยางอ่ืน หรือถาหากโรคระบาดอยางหนักตองอาศัยทางภาครัฐชวย 

(8) การคุกคามกอกวนของโจรผูรายแกดวยกลไกของรัฐและหลักคุณธรรมคือความไมประมาท 
กลาวคือ เจาหนาที่รัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน ตํารวจ  ทหาร เปนตน ตองดําเนิน
มาตรการทั้งปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด ลงโทษผูกระทําความผิดอยางหนัก ประชาชนทุกคนใน
บริเวณพื้นที่ประสบปญหาตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดวยการชี้ขอมูลเบาะแสของกลุมโจรกอรายให
เจาหนาที่ทราบ มีความสามัคคีปรองดองชวยเหลือกันในกลุมชาวบาน ตองตั้งเวรยามผลัดเปลี่ยนกันดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน 

 (9) ชราหรือทุพพลภาพ แกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาทและวางตนใหเหมาะสม 
กลาวคือ คนชราหรือทุพพลภาพที่มีลูกหลานญาติพี่นอง คนเหลานั้นตองชวยกันดูแลรักษาใหการอนุเคราะห
ชวยเหลือ  อันเปนการประพฤติตามหลักคุณธรรมหนาที่ซ่ึงจะตองปฏิบัติแกกันและกันคือ “ทานเลี้ยงเรา
มาแลวตองเลี้ยงทานตอบ”20 อันเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณ  และกตเวทีคือการตอบแทนคุณตาม
กําลังความรูความสามารถของตน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางพอเหมาะในสังคม สวนคนชราและทุพพล
ภาพที่ไมมีญาติ หนวยงานของรัฐตองใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน จัดที่พักให เลี้ยงดู ใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย เปนตน  

3) การพัฒนา แยกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาวัตถุ และพัฒนาจิตใจ การพัฒนาวัตถุนั้น หมายถึง 
การพัฒนาตัวบุคคลกลุมเปาหมาย บทสรุปของการพัฒนาบุคคลในปญหานี้  ก็คือ การทําใหคนยากจนมี
รายไดเพียงพอตอมาตรฐานการดํารงชีพ ดังนั้น ในการพัฒนาวัตถุจึงเนนไปที่บุคคลกลุมเปาหมาย ดวยการ
พัฒนาทั้งดานความรู เร่ืองทักษะฝมือในการทํางาน และการสรางงานของฝายรัฐ ทําใหประชาชนมีงานทํา
ดวยการจัดหางานอาชีพให หรือชวยเหลือในดานเงินลงทุนสําหรับเปนกองทุนกูยืมไปประกอบอาชีพ ทั้งเปน
กลุมและงานอาชีพอิสระ สวนการพัฒนาจิตใจจะยกไปกลาวในลําดับถัดไป 

2.3 ดานจิตใจ เปนหลักสําคัญมากที่สุดสําหรับการแกไขและปองกันปญหาทุกอยาง ทั้งสวนปญหา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในการแกไขและปองกันปญหาความยากจนนี้ก็ดี ปญหาอ่ืนๆ  
อีก 6 ปญหาที่เหลือก็ดี ในงานวิจัยนี้ เนนในเร่ืองแกและปองกันปญหาดานจิตใจไปพรอม ๆ กับการแกไขใน
ดานวัตถุ ซ่ึงจะเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น ไดรับผลดี และยั่งยืนที่สุด  

มนุษยมีสวนสําคัญอยู 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ รางกายเปนสวนรับคําสั่ง  จิตใจเปนสวนผูสั่ง 
แตจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ตองมีครบบริบูรณทั้งสวนรางกายอวัยวะนอยใหญและจิตใจที่สมบูรณไม
วิกลจริตบาใบหรือปญญาออน 

จิตใจมีความสําคัญตอมนุษย ในฐานะเปนบอเกิดของคุณความดีและความชั่วทุกประเภท พระบาลี
ในพระคัมภีรไตรปฎก พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึงเร่ืองความสําคัญของจิตในไวในที่หลายแหง 
จะอัญเชิญมาพอเปนตัวอยาง ดังนี้ 
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งาน และพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน กรณีที่เกิดเพราะปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ คือ รัฐตองไมวางเฉย
หรือไมทําอะไร ๆ เพื่อแกปญหา ตองมีนโยบาย มีมาตรการในการจัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานในรูปแบบตาง ๆ เชน งานดานสาธารณูปโภค เปนตน อันจะเปนการพัฒนา
ชาติและชวยใหคนมีงานทําไปพรอมๆ กัน 

(5) รายไดต่ํา ที่เกิดเพราะตนแกดวยหลักความรูและคุณธรรม ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ กลาวคือ 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม อุฏฐานสัมปทา ความขยันหม่ันเพียรในการทํางานและในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานความรูความสามารถของตนใหทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของโลก อธิบายวา  
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดหรือเพื่อพูนรายไดนั้น นอกจากจะมีความขยันหม่ันเพียรแลว ยังตองมี
การกระทําที่เหมาะสมดวย เชน กลุมอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และมีฐานะ
คอนขางยากจน ตองมีความรอบรูในการเพาะปลูก เชน  การทําไรนาสวนผสม เปนตน รูจักพัฒนาสินคาของ
ตนใหเปนที่ตองการของตลาด มีวิธีจัดการกับพืชผลผลิตภัณฑทางการเกษตรใหไดราคา เชน การรวมกลุม
เปนสหกรณในรูปแบบตาง ๆ เชน สหกรณแปรรูปผลิตผลการเกษตร เปนตน เพื่อสรางอํานาจการตอรอง
ราคา  หรือหาอาชีพเสริม เชน  การคาขาย และการคาขายก็ตองมีธรรม 3 ประการ19 คือ เปนคนมีตาดี หูตา
ไวกวางขวาง คือ รูสิ่งที่จะพึงซ้ือขายวา สิ่งนี้  ซ้ือมาเทานี้ขายไปเทานี้  จักไดทุนและมีกําไรเทานี้ อยางหนึ่ง, 
มีธุระดี คือ  ฉลาดซ้ือและขาย ชํานาญในการคาขาย รอบรูการตลาดและการเคลื่อนไหวความตองการของ
ตลาด  รูอํานาจซ้ือของลูกคา รูจักวิธีชักชวนใหลูกคามาซ้ือสินคาของตน รูกาละเทศะในการขาย รูแหลงทําเล
สําหรับทําการคาขาย อยางหนึ่ง, และมีคนซ่ึงจะเปนที่พึ่งได คือ เศรษฐี หรือ นายทุนผูรํ่ารวย ที่ใหกูยืมเงิน
ลงทุน รูจักทําตนใหเปนที่ไววางใจของคนมีเงิน เชน นายธนาคาร สามารถจะกูเงินมาลงทุนดําเนินกิจการได
โดยสะดวก กรณีที่เกิดจากปจจัยภายนอก แกดวยกลไกของรัฐ เชน รายไดต่ําเพราะคาแรงต่ํา ก็ตองเพิ่ม
คาแรงข้ึนใหเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ  สามารถดํารงชีพอยูไดอยางไมฝดเคืองเกินไป  หรือเพราะขาย
สิ้นคาเกษตรไดราคาต่ํากวาตนทุน  รัฐตองแทรกแซงหรือประกันราคาสินคา และตรวจสอบพอคาคนกลาง
ไมใหคดโกงเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 

(6) การกระจายรายไดที่ไมเหมาะสมสาเหตุนี้แกที่กลไกลของรัฐโดยหนวยงานราชการซ่ึงกํากับ
ดูแลในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ตองกระจายเงินงบประมาณใหครอบคลุมทั่วถึงและเปนประโยชน
แกประชาชน ดังนั้น รัฐตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ เชน  ซ่ือสัตยสุจริต  มีอุดมการณมุงม่ันในการ
ทํางาน  ทําประโยชนใหแกหนวยงานองคกรและประชาชน   เตรียมพรอมรับเหตุการณตาง ๆ มีความ
โปรงใสไมทําทุจริต มีเมตตากรุณา ปราศจากอคติ มีสังคหวัตถุคือ การชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง พูดจา
และทําตนใหเกิดประโยชน และวางตนใหเหมาะสมแกหนาที่การงานรับผิดชอบ 

 (7) ภัยธรรมชาติและโรคระบาดแกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาท  เจาหนาที่รัฐและ
ประชาชนตองมีความพรอมรับสถานการณอยูเสมอ  รูจักหาวิธีการหรือแนวทางแกไขและปองกันปญหา  
เชน ภัยธรรมชาติเกิดจากอะไรบาง เกิดจากการตัดไมทําลายปาเพื่อผลประโยชนสวนตัวของกลุมบุคคลบาง
กลุมหรือไม รัฐตองมีมาตรการหามการตัดไมอยางกวดขันโดยมีกฎหมายและบทลงโทษอยางหนักแกผูฝาฝน  
ตองชวยกันดูแลรักษาปาไมทั้งฝายเจาหนาที่รัฐและประชาชน  ตองสรางเข่ือนกักเก็บน้ําซ่ึงจะไดประโยชนทั้ง
การปองกันน้ําทวมและมีน้ําบริโภคอุปโภค สําหรับกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติข้ึนแลว หนวยงานรัฐซ่ึงมีหนาที่

บําบัดทุกขบํารุงสุขตองชวยเหลือแกปญหาเฉพาะหนาใหแกประชาชนผูประสบปญหา เชน จัดหาเคร่ือง
บริโภคอุปโภคที่จําเปนเรงดวนให จัดหาที่อยูอาศัยในพื้นที่อันเหมาะสม หางานใหประชาชนที่ประสบปญหา
ทําเพื่อชวยเหลือใหมีรายได สงเคราะหครอบครัวผูที่เสียชีวิตและขอความรวมมือจากองคกรเอกชน ในกรณี
โรคระบาด แกดวยความไมประมาทของเกษตรกรคอยดูแลเอาใจใสพืชผลของตนอยางสมํ่าเสมอ ปองกันดวย
การฉีดยาบางหรือวิธีอยางอ่ืน หรือถาหากโรคระบาดอยางหนักตองอาศัยทางภาครัฐชวย 

(8) การคุกคามกอกวนของโจรผูรายแกดวยกลไกของรัฐและหลักคุณธรรมคือความไมประมาท 
กลาวคือ เจาหนาที่รัฐ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูนําทองถ่ิน ตํารวจ  ทหาร เปนตน ตองดําเนิน
มาตรการทั้งปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด ลงโทษผูกระทําความผิดอยางหนัก ประชาชนทุกคนใน
บริเวณพื้นที่ประสบปญหาตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ดวยการชี้ขอมูลเบาะแสของกลุมโจรกอรายให
เจาหนาที่ทราบ มีความสามัคคีปรองดองชวยเหลือกันในกลุมชาวบาน ตองตั้งเวรยามผลัดเปลี่ยนกันดูแล
รักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน 

 (9) ชราหรือทุพพลภาพ แกดวยหลักคุณธรรม คือ ความไมประมาทและวางตนใหเหมาะสม 
กลาวคือ คนชราหรือทุพพลภาพที่มีลูกหลานญาติพี่นอง คนเหลานั้นตองชวยกันดูแลรักษาใหการอนุเคราะห
ชวยเหลือ  อันเปนการประพฤติตามหลักคุณธรรมหนาที่ซ่ึงจะตองปฏิบัติแกกันและกันคือ “ทานเลี้ยงเรา
มาแลวตองเลี้ยงทานตอบ”20 อันเปนการแสดงถึงความกตัญูรูคุณ  และกตเวทีคือการตอบแทนคุณตาม
กําลังความรูความสามารถของตน ทั้งนี้เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางพอเหมาะในสังคม สวนคนชราและทุพพล
ภาพที่ไมมีญาติ หนวยงานของรัฐตองใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน จัดที่พักให เลี้ยงดู ใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย เปนตน  

3) การพัฒนา แยกเปน 2 สวน คือ การพัฒนาวัตถุ และพัฒนาจิตใจ การพัฒนาวัตถุนั้น หมายถึง 
การพัฒนาตัวบุคคลกลุมเปาหมาย บทสรุปของการพัฒนาบุคคลในปญหานี้  ก็คือ การทําใหคนยากจนมี
รายไดเพียงพอตอมาตรฐานการดํารงชีพ ดังนั้น ในการพัฒนาวัตถุจึงเนนไปที่บุคคลกลุมเปาหมาย ดวยการ
พัฒนาทั้งดานความรู เร่ืองทักษะฝมือในการทํางาน และการสรางงานของฝายรัฐ ทําใหประชาชนมีงานทํา
ดวยการจัดหางานอาชีพให หรือชวยเหลือในดานเงินลงทุนสําหรับเปนกองทุนกูยืมไปประกอบอาชีพ ทั้งเปน
กลุมและงานอาชีพอิสระ สวนการพัฒนาจิตใจจะยกไปกลาวในลําดับถัดไป 

2.3 ดานจิตใจ เปนหลักสําคัญมากที่สุดสําหรับการแกไขและปองกันปญหาทุกอยาง ทั้งสวนปญหา
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในการแกไขและปองกันปญหาความยากจนนี้ก็ดี ปญหาอ่ืนๆ  
อีก 6 ปญหาที่เหลือก็ดี ในงานวิจัยนี้ เนนในเร่ืองแกและปองกันปญหาดานจิตใจไปพรอม ๆ กับการแกไขใน
ดานวัตถุ ซ่ึงจะเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็น ไดรับผลดี และยั่งยืนที่สุด  

มนุษยมีสวนสําคัญอยู 2 อยาง คือ รางกายและจิตใจ รางกายเปนสวนรับคําสั่ง  จิตใจเปนสวนผูสั่ง 
แตจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ตองมีครบบริบูรณทั้งสวนรางกายอวัยวะนอยใหญและจิตใจที่สมบูรณไม
วิกลจริตบาใบหรือปญญาออน 

จิตใจมีความสําคัญตอมนุษย ในฐานะเปนบอเกิดของคุณความดีและความชั่วทุกประเภท พระบาลี
ในพระคัมภีรไตรปฎก พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึงเร่ืองความสําคัญของจิตในไวในที่หลายแหง 
จะอัญเชิญมาพอเปนตัวอยาง ดังนี้ 



1876 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 “ธรรมทั้งหลาย (ทั้งความดีทั้งความชั่ว) มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถา
บุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว (มีจิตชั่วหรือจิตทราม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตามบุคคล
นั้นเพราะทุจริต 3 อยางนั้น (คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว) เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไปอยู 
ฉะนั้น”21 และวา “เม่ือจิตใจเศราหมองตองหวังได (ที่จะไป) ทุคติที่ไมดีมีความเดือดรอน”22 (นี่เปนดานชั่ว)  

 “ถาบุคคลมีใจผองใส (จิตใจที่ดีงาม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะ
สุจริต 3 อยาง (คิดดี พูดดี ทําดี) เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น”23 และวา “เม่ือจิตไมเศราหมองหวังได(ที่
จะไป) สุคติที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข”24 (นี่เปนดานดี)  

ทรงสอนย้ําเร่ืองจิตใจวา “โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจ
ของธรรมอันหนึ่งคือจิต”25    

“การฝกฝนจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณอันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี 
เพราะวา จิตที่บุคคลฝกดีแลวนําสุขมาให  

จิตใจมีความสําคัญมากดังที่กลาวมา ดังนั้น การแกปญหาที่จิตใจจึงถือไดวา เปนการแกปญหาที่ตรง
ประเด็น และยังจะเปนการปองกันปญหาไดเปนอยางดีอีกดวย ฉะนั้น ในการแกปญหาประชากรในสวนของ
ปญหาความยากจนนี้ จึงไดนําเอาหลักจิตใจมาเปนสวนสําคัญในการแกปญหา  และการแกปญหาในดาน
จิตใจนี้ ตองทําดวยวิธีอบรม ฝกฝนและพัฒนา   

อบรม คือ การทําจิตใหเสพคุน หรือคุนเคย หรือเคยชินอยูกับสิ่งนั้น ๆ   
ฝกฝน คือ การทําจิตใหเกิดความชํานาญความคลองตัว เหมาะแกการใชงาน   
พัฒนา คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน ใหเปนไปเพื่อการสรางสรรความ

เจริญรุงเรืองและกาวหนา  
ทั้งการอบรม ฝกฝนและพัฒนาจิต ตองอาศัยหลักคุณธรรมเปนอุบายหรือเคร่ืองมือ  จึงจะไดรับ

ผลสําเร็จดังความประสงค หลักคุณธรรมที่สามารถนํามาสําหรับอบรมฝกฝนและพัฒนาจิตเพื่อแกและ
ปองกันปญหาความยากจน ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน อิทธิบาท สังคหวัตถุ และความ
ไมประมาท ดังกลาวมาแลวขางตน 

อนึ่ง การแกที่คานิยมในเร่ืองวัตถุหรือบริโภคนิยม เชน การแขงขันกันดานวัตถุที่มากเกินความ
จําเปน เชน บานคนอ่ืนมีรถยนต โทรทัศน ตูเย็น เคร่ืองประดับ เปนตน ที่มีราคาแพง ๆ  หรูหรา ที่ถือเขาใจ
กันวา เปนเคร่ืองบงชี้ถึงฐานะทางสังคมแลว บานเราก็ตองมีเหมือนกัน ทั้งหมด  พยายามลดคานิยมเหลานั้น
หันมาดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงายพอเหมาะพอดีกับตนโดยไมตองเดือดรอน รูจักแสวงหาทรัพยมาเพิ่มเติม 
รูจักการใชจาย รูจักการเก็บออมทรัพยไวเพื่ออนาคต ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการแกและปองกันปญหาความ
ยากจน 

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตรวจสอบ เปนข้ันตอนทบทวนดูผลของการแกไขและปองกันปญหาความ
ยากจนวา ไดรับผลเปนอยางไรบาง แกไขและปองกันปญหาไดจริงหรือไมปญหาลดความรุนแรงหรือไม
จํานวนผูตกอยูในภาวะยากจนหรือคนจนลดลงหรือไมข้ันตรวจสอบนี้แบงออกเปน3คือ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ของข้ันเตรียมการที่ดําเนินไปแลววา ถูกตองหรือไม  อยางไร คือ 
ตรวจสอบปญหาความยากจนวา เปนปญหาจริงหรือไม คนกลุมใดบางไดรับความเดือดรอน ปญหาอยูใน

ระดับรุนแรงหรือไม ตรวจสอบสาเหตุของปญหาวา อะไรบางเปนสาเหตุทําใหเกิดความยากจน สาเหตุครบ
หรือยัง ถูกตองหรือไม ตรวจสอบเปาหมายในการแกปญหาวา ถูกตองเพียงพอหรือยัง และตรวจสอบวิธีการ
ที่จะใชแกปญหาวา ถูกตองชัดเจนหรือไม 

3.2 ตรวจสอบความครบถวน ของข้ันปฏิบัติการวา ครบถวนหรือบกพรองอยางไรหรือไม ตอง
แกไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม คือ ตรวจสอบการใหความรู การควบคุมพฤติกรรม  และการพัฒนาจิตใจ
วา ไดดําเนินไปอยางถูกตองครบถวนหรือไมโดยเฉพาะในสวนของกลุมเปาหมาย  และฝายเจาหนาที่รัฐ ได
ชวยแกไขปญหาอยางไรบาง หลังจากที่ไดดําเนินการในดานการใหความรู การควบคุมพฤติกรรมและการ
พัฒนาจิตใจเพื่อแกปญหาแลว ไดรับผลสรุปอยางไรบาง แกปญหาไดจริงหรือไมได ยังมีอะไรตองทําเพิ่มเติม
อีกบางหรือไม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ของผลการแกปญหาทุกข้ันตอนและทุกดานวา  สมบูรณแบบหรือไม 
คือ ตรวจสอบความรูที่ไดรับไปนั้นสมบูรณหรือยัง ขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ สมบูรณแลวหรือยังประชาชนรูสึกอยางไรกับปญหาความยากจน  มีสวนชวยกันแกไขอยางไร
บาง  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม สภาพจิตใจหลังจากที่ไดรับการแกไขโดยการให
ความรู การอบรม ฝกฝน พัฒนาแลว มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือไม เพราะเหตุไร ถาหากรายไดของ
ประชากรเพิ่มข้ึน จํานวนคนยากจนลดลง แสดงวา การแกปญหาไดผลจริง แตถาหากทุกอยางยังเหมือนเดิม
หรือคนจนกลับเพิ่มมากข้ึน  แสดงวา การแกปญหาไมไดผล อาจมีข้ันตอนไหนหรือสวนใดของวิธีแกไขและ
ปองกันปญหายังบกพรองอยู จะไดรีบแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณ  

 
บทสรุป 

สรุปพบวา ปญหาประชากรในประเด็นปญหาความยากจนนี้ เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ใหความสนใจเปนพิเศษเพราะเปนปญหาเก่ียวกับการดํารงชีพของประชากร และพบวา  สาเหตุของความ
ยากจนสวนใหญมาจากปจจัยภายนอก มีเพียง 2 ปจจัยเทานั้นที่เปนสาเหตุภายใน  คือ การศึกษา และ
คานิยม ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายามหาแนวทาง วิธีการที่หลากหลายนําเสนอมาเพื่อแกปญหาความ
ยากจน ทั้งประเภทที่ยากจนมาตั้งแตกําเนิด และยากจนภายหลัง ซ่ึงวิธีการหรือแนวทางที่ไดนําเสนอมาเปน
นโยบายหรือแผนปฏิบัติการนั้น ๆ ก็ยังไมสามารถแกหรือกําจัดปญหาความยากจนไดเปนที่นาพอใจ เพราะ
ปจจุบันยังปรากฏวา มีคนไทยจํานวนไมนอยที่ยังตกอยูในภาวะยากจน  มีการดํารงชีพที่ต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปน แตไมพบวา ไดมีการนําวิธีการตาง ๆ ดังกลาวแลวไปแกไขปญหาความยากจนอยางไร เพียงไร 
ทั้งไมพบรายงานผลการแกไขปญหาดังกลาววา  ไดผลแคไหนเพียงไร  

ในบทความนี้ขอเสนอการแกปญหาความยากจน ดวยวิธีการแบบอริยสัจสี่ซ่ึงตองแกที่ 2 ฝาย  
คือ กลุมเปาหมาย ไดแก ประชากรที่ประสบปญหาความยากจน และฝายรัฐ ผู คุมนโยบาย คุมเงิน
งบประมาณของชาติ ตองมีความตั้งใจจริงรวมกันที่จะแกไขและปองกันปญหา และยังตองอาศัยความรวมมือ
จากภาคเอกชน ดวยการนําเอาวิธีแกไขและปองกันปญหาดวยวิธีอริยสัจสี่ทั้ง 3 ข้ันตอน  คือ  ข้ันเตรียมการ 
ข้ันดําเนินการ และข้ันตรวจสอบ ไปใชดําเนินการแกไขและปองกันปญหาอยางถูกตองครบถวนสมบูรณแลว 



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1877

 “ธรรมทั้งหลาย (ทั้งความดีทั้งความชั่ว) มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถา
บุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว (มีจิตชั่วหรือจิตทราม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตามบุคคล
นั้นเพราะทุจริต 3 อยางนั้น (คิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว) เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคที่ลากเกวียนไปอยู 
ฉะนั้น”21 และวา “เม่ือจิตใจเศราหมองตองหวังได (ที่จะไป) ทุคติที่ไมดีมีความเดือดรอน”22 (นี่เปนดานชั่ว)  

 “ถาบุคคลมีใจผองใส (จิตใจที่ดีงาม) กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้นเพราะ
สุจริต 3 อยาง (คิดดี พูดดี ทําดี) เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น”23 และวา “เม่ือจิตไมเศราหมองหวังได(ที่
จะไป) สุคติที่ดีมีความรมเย็นเปนสุข”24 (นี่เปนดานดี)  

ทรงสอนย้ําเร่ืองจิตใจวา “โลกอันจิตยอมนําไป อันจิตยอมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเปนไปตามอํานาจ
ของธรรมอันหนึ่งคือจิต”25    

“การฝกฝนจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปรกติตกไปในอารมณอันบุคคลพึงใครอยางไร เปนความดี 
เพราะวา จิตที่บุคคลฝกดีแลวนําสุขมาให  

จิตใจมีความสําคัญมากดังที่กลาวมา ดังนั้น การแกปญหาที่จิตใจจึงถือไดวา เปนการแกปญหาที่ตรง
ประเด็น และยังจะเปนการปองกันปญหาไดเปนอยางดีอีกดวย ฉะนั้น ในการแกปญหาประชากรในสวนของ
ปญหาความยากจนนี้ จึงไดนําเอาหลักจิตใจมาเปนสวนสําคัญในการแกปญหา  และการแกปญหาในดาน
จิตใจนี้ ตองทําดวยวิธีอบรม ฝกฝนและพัฒนา   

อบรม คือ การทําจิตใหเสพคุน หรือคุนเคย หรือเคยชินอยูกับสิ่งนั้น ๆ   
ฝกฝน คือ การทําจิตใหเกิดความชํานาญความคลองตัว เหมาะแกการใชงาน   
พัฒนา คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน ใหเปนไปเพื่อการสรางสรรความ

เจริญรุงเรืองและกาวหนา  
ทั้งการอบรม ฝกฝนและพัฒนาจิต ตองอาศัยหลักคุณธรรมเปนอุบายหรือเคร่ืองมือ  จึงจะไดรับ

ผลสําเร็จดังความประสงค หลักคุณธรรมที่สามารถนํามาสําหรับอบรมฝกฝนและพัฒนาจิตเพื่อแกและ
ปองกันปญหาความยากจน ไดแก อัตตสัมมาปณิธิ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน อิทธิบาท สังคหวัตถุ และความ
ไมประมาท ดังกลาวมาแลวขางตน 

อนึ่ง การแกที่คานิยมในเร่ืองวัตถุหรือบริโภคนิยม เชน การแขงขันกันดานวัตถุที่มากเกินความ
จําเปน เชน บานคนอ่ืนมีรถยนต โทรทัศน ตูเย็น เคร่ืองประดับ เปนตน ที่มีราคาแพง ๆ  หรูหรา ที่ถือเขาใจ
กันวา เปนเคร่ืองบงชี้ถึงฐานะทางสังคมแลว บานเราก็ตองมีเหมือนกัน ทั้งหมด  พยายามลดคานิยมเหลานั้น
หันมาดํารงชีวิตอยูอยางเรียบงายพอเหมาะพอดีกับตนโดยไมตองเดือดรอน รูจักแสวงหาทรัพยมาเพิ่มเติม 
รูจักการใชจาย รูจักการเก็บออมทรัพยไวเพื่ออนาคต ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการแกและปองกันปญหาความ
ยากจน 

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตรวจสอบ เปนข้ันตอนทบทวนดูผลของการแกไขและปองกันปญหาความ
ยากจนวา ไดรับผลเปนอยางไรบาง แกไขและปองกันปญหาไดจริงหรือไมปญหาลดความรุนแรงหรือไม
จํานวนผูตกอยูในภาวะยากจนหรือคนจนลดลงหรือไมข้ันตรวจสอบนี้แบงออกเปน3คือ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ของข้ันเตรียมการที่ดําเนินไปแลววา ถูกตองหรือไม  อยางไร คือ 
ตรวจสอบปญหาความยากจนวา เปนปญหาจริงหรือไม คนกลุมใดบางไดรับความเดือดรอน ปญหาอยูใน

ระดับรุนแรงหรือไม ตรวจสอบสาเหตุของปญหาวา อะไรบางเปนสาเหตุทําใหเกิดความยากจน สาเหตุครบ
หรือยัง ถูกตองหรือไม ตรวจสอบเปาหมายในการแกปญหาวา ถูกตองเพียงพอหรือยัง และตรวจสอบวิธีการ
ที่จะใชแกปญหาวา ถูกตองชัดเจนหรือไม 

3.2 ตรวจสอบความครบถวน ของข้ันปฏิบัติการวา ครบถวนหรือบกพรองอยางไรหรือไม ตอง
แกไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม คือ ตรวจสอบการใหความรู การควบคุมพฤติกรรม  และการพัฒนาจิตใจ
วา ไดดําเนินไปอยางถูกตองครบถวนหรือไมโดยเฉพาะในสวนของกลุมเปาหมาย  และฝายเจาหนาที่รัฐ ได
ชวยแกไขปญหาอยางไรบาง หลังจากที่ไดดําเนินการในดานการใหความรู การควบคุมพฤติกรรมและการ
พัฒนาจิตใจเพื่อแกปญหาแลว ไดรับผลสรุปอยางไรบาง แกปญหาไดจริงหรือไมได ยังมีอะไรตองทําเพิ่มเติม
อีกบางหรือไม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ ของผลการแกปญหาทุกข้ันตอนและทุกดานวา  สมบูรณแบบหรือไม 
คือ ตรวจสอบความรูที่ไดรับไปนั้นสมบูรณหรือยัง ขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ สมบูรณแลวหรือยังประชาชนรูสึกอยางไรกับปญหาความยากจน  มีสวนชวยกันแกไขอยางไร
บาง  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม สภาพจิตใจหลังจากที่ไดรับการแกไขโดยการให
ความรู การอบรม ฝกฝน พัฒนาแลว มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนหรือไม เพราะเหตุไร ถาหากรายไดของ
ประชากรเพิ่มข้ึน จํานวนคนยากจนลดลง แสดงวา การแกปญหาไดผลจริง แตถาหากทุกอยางยังเหมือนเดิม
หรือคนจนกลับเพิ่มมากข้ึน  แสดงวา การแกปญหาไมไดผล อาจมีข้ันตอนไหนหรือสวนใดของวิธีแกไขและ
ปองกันปญหายังบกพรองอยู จะไดรีบแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณ  

 
บทสรุป 

สรุปพบวา ปญหาประชากรในประเด็นปญหาความยากจนนี้ เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ใหความสนใจเปนพิเศษเพราะเปนปญหาเก่ียวกับการดํารงชีพของประชากร และพบวา  สาเหตุของความ
ยากจนสวนใหญมาจากปจจัยภายนอก มีเพียง 2 ปจจัยเทานั้นที่เปนสาเหตุภายใน  คือ การศึกษา และ
คานิยม ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายามหาแนวทาง วิธีการที่หลากหลายนําเสนอมาเพื่อแกปญหาความ
ยากจน ทั้งประเภทที่ยากจนมาตั้งแตกําเนิด และยากจนภายหลัง ซ่ึงวิธีการหรือแนวทางที่ไดนําเสนอมาเปน
นโยบายหรือแผนปฏิบัติการนั้น ๆ ก็ยังไมสามารถแกหรือกําจัดปญหาความยากจนไดเปนที่นาพอใจ เพราะ
ปจจุบันยังปรากฏวา มีคนไทยจํานวนไมนอยที่ยังตกอยูในภาวะยากจน  มีการดํารงชีพที่ต่ํากวามาตรฐานที่
ควรจะเปน แตไมพบวา ไดมีการนําวิธีการตาง ๆ ดังกลาวแลวไปแกไขปญหาความยากจนอยางไร เพียงไร 
ทั้งไมพบรายงานผลการแกไขปญหาดังกลาววา  ไดผลแคไหนเพียงไร  

ในบทความนี้ขอเสนอการแกปญหาความยากจน ดวยวิธีการแบบอริยสัจสี่ซ่ึงตองแกที่ 2 ฝาย  
คือ กลุมเปาหมาย ไดแก ประชากรที่ประสบปญหาความยากจน และฝายรัฐ ผู คุมนโยบาย คุมเงิน
งบประมาณของชาติ ตองมีความตั้งใจจริงรวมกันที่จะแกไขและปองกันปญหา และยังตองอาศัยความรวมมือ
จากภาคเอกชน ดวยการนําเอาวิธีแกไขและปองกันปญหาดวยวิธีอริยสัจสี่ทั้ง 3 ข้ันตอน  คือ  ข้ันเตรียมการ 
ข้ันดําเนินการ และข้ันตรวจสอบ ไปใชดําเนินการแกไขและปองกันปญหาอยางถูกตองครบถวนสมบูรณแลว 
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ปญหาก็จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพ ในที่สุดปญหาความยากจนก็จะลดนอยลงหรือ
อาจหมดสิ้นไปจากสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน  
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,467 
คน สุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้น น าเสนอข้อมูลโดยใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบความสัมพันธ์ Pearson chi-square test  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนเป็นเพศหญิงมากที่สุด 784 คน 
(53.4%) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลจ านวน 794 คน (54.1%) อยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 777 คน 
(53%) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา  341 คน (23.2%) รายได้ของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนจ าวน 910 คน (62.0) ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ
มากที่สุดโดยมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุจ านวน 1,081 คน (73.7%) น้ าหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์
จ านวน 158 คน (10.7%)  น้ าหนักค่อนข้างมากและมากกว่าเกณฑ์จ านวน  228 คน (15.6%)  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุจ านวน 1,083 คน (73.8%) ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 190 คน (13%)  ค่อนข้างสูงและสูงกว่าเกณฑ์
จ านวน 194 คน (13.2%)  น้ าหนักเทียบกับส่วนสูงสมส่วนจ านวน 1,060 คน (72.2%) ค่อนข้างผอมและ
ผอมจ านวน 179 คน (12.2%) ท้วม เริ่มอ้วน และอ้วนจ านวน 228 คน (15.6%) ระยะเวลาของการมี
กิจกรรมทางกายเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1,771 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นกิจกรรมในระดับเบาเป็นส่วนใหญ่ 1,360 นาที 
และกิจกรรมระดับหนักและปานกลาง 287 นาที และ 124 นาทีตามล าดับ และกิจกรรมทางกายมากกว่า 
420 นาทีต่อสัปดาห์จ านวน 1,413 คน (96.3) ปัจจัยด้านเพศ แหล่งที่อยู่อาศัยและการศึกษาสูงสุดของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การแก้ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการควรได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  และมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ  
มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายระดับหนัก
เพิ่มมากขึ้น  
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