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ABSTRACT 
 
This independent study is documentary research that aims to explore 

literature related to ministry to the poor and guidelines for ministering to the poor in 
the Thai context. This research surveys as well as categorizes and analyzes data from 
40 sources related to ministry to the poor that includes principles, guidelines, and 
goals of ministering to the poor. The researcher has compiled both Thai and foreign 
literature from 26 Christian organizations and 14 government and private agencies. 

From the study, it was found that the important principles and 
guidelines for ministering to the poor in Thailand can be summarized in 10 principles: 
1) knowing the poor 2) knowing the problems of the poor 3) responding to their needs 
4) assessing the resources for helping the poor 5) representing the poor in society 6) 
be open to working with other organizations 7) integrating physical and spiritual 
assistance 8) emphasizing sustainable assistance 9) providing stable jobs and 
opportunities for business and 10) leading the poor to Christ and spiritual growth. The 
researchers also found that there are many principles for helping the poor, but the 
most important principle that appears in every literature is knowing the poor. 

The researcher sincerely hopes that this independent study will enable 
churches, organizations, and foundations to apply the above principles in various 
contexts so that their ministry to the poor will be more effective. 

 



ง 

สำรบญั 

 
บทท่ี 1 บทน ำ ..................................................................................................................................... 1 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย ..................................................................... 1 

 โจทย์หรือค ำถำมวิจัย ........................................................................................................ 2 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย ........................................................................................................ 2 

 ขอบเขตกำรวิจัย ............................................................................................................... 3 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย ........................................................................................... 3 

บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ............................................................................................................ 4 

 ควำมหมำยของคนยำกจน ................................................................................................ 4 

 สถำนกำรณ์คนยำกจนในประเทศไทย............................................................................... 6 

 มุมมองด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์และพระคริสตธรรมคัมภีร์ต่อคนยำกจน ........................... 9 

 กำรตอบสนองต่อคนยำกจน ........................................................................................... 12 

 พันธกิจของคริสตจักรกับคนยำกจน ................................................................................ 19 

 ข้อควรระวังในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน .................................................................... 21 

บทท่ี 3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย ................................................................................................................ 23 

 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ ........................................................................................... 23 

 ประเภทของแหล่งข้อมูล ................................................................................................. 23 

 กำรค้นหำแหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวมรวมข้อมูล ........................................................... 23 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ......................................................................................................... 24 



จ 

บทท่ี 4 ผลกำรศึกษำ ......................................................................................................................... 25 

 วรรณกรรมคริสเตียน ...................................................................................................... 25 

 วรรณกรรมท่ัวไป............................................................................................................. 58 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ...................................................................................... 74 

 สรุปผลกำรวิจัย ............................................................................................................... 74 

 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 80 

 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป .............................................................................. 82 

บรรณำนุกรม ..................................................................................................................................... 84 

ภำคผนวก .......................................................................................................................................... 92 

ประวัติผู้จัดท ำ ................................................................................................................................... 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

อักษรย่อและสัญลักษณ ์

ทีดีอำร์ไอ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย  
พ.ศ.  พุทธศักรำช 
สลน.  ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
สศช.      ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
สอวช.  ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
อว.  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
COVID-19 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
NGO  Non-Government Organization 
Oxfam  Oxford Committee for Famine Relief 
WHO  World Health Organization 
UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund 
  
  



 

1 

บทที่ 1 

บทน ำ 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิม พระเจ้ำทรงห่วงใยคนยำกจน พระองค์
ทรงให้ดูแลคนยำกจน เช่นท่ีพบในพระธรรมเลวีนิติ 14:21 “ถ้ำผู้นั้นเป็นคนยำกจนและไม่สำมำรถจะ
หำมำได้เท่ำนั้น ก็ให้เขำน ำลูกแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชำไถ่กรรมบำป เพื่อยื่นถวำยกระท ำกำรลบ
มลทินของเขำ และน ำยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟำห์เคล้ำเข้ำกับน้ ำมัน เป็นธัญญบูชำกับน้ ำมันลกหนึ่ง” 
และพระธรรมเลวีนิติ 19:10 “อย่ำเก็บผลท่ีสวนองุ่นให้หมด เจ้ำอย่ำเก็บองุ่นท่ีตกในสวนของเจ้ำ จง
เหลือไว้ให้คนยำกจนและคนต่ำงด้ำวบ้ำง เรำคือพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเจ้ำ” ในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่ พระธรรมมัทธิว 19:21 พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “ถ้ำท่ำนปรำรถนำเป็นผู้ท่ี
ท ำจนครบถ้วน จงไปขำยบรรดำส่ิงของซึ่งท่ำนมีอยู่แจกจ่ำยให้คนอนำถำ แล้วท่ำนจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ แล้วจงตำมเรำมำและเป็นสำวกของเรำ”  และพระธรรมโรม 15:26 “เพรำะว่ำพวกศิษย์ใน
แคว้นมำซิโดเนียและแคว้นอำคำยำ เห็นชอบท่ีจะเรี่ยไรเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนท่ียำกจน ใน  
กรุงเยรูซำเล็ม”  และกำรท ำพระรำชกิจของพระเยซูคริสต์เห็นได้ว่ำพระองค์ทรงเห็นใจคนยำกจน 
พระองค์ทรงเล้ียงอำหำร ทรงรักษำโรค ทรงปลอบประโลมใจคนยำกจน จำกพระรำชกิจของพระเยซู
คริสต์ และพระคริสตธรรมคัมภีร์ท้ังภำคพันธสัญญำเดิม และภำคพันธสัญญำใหม่ ท่ีได้ยกมำข้ำงต้น 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งได้กล่ำวถึงค ำว่ำ “ยำกจน” 110 ครั้ง ในฉบับแปล 
1971 และในฉบับมำตรฐำน 2011 พบ 131 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงรักเมตตำและห่วงใย 
คนยำกจนเสมอ ตลอดทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่ำคนนั้นจะเป็นชำวยิวหรือชำวต่ำงชำติ นั่นจึงเป็นเหตุให้
ภำครัฐ คริสตจักร องค์กรอิสระ หน่วยงำนและมูลนิธิ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท่ีจะท ำพันธกิจ 
กับคนยำกจน  

ปัจจุบันมีภำครัฐ คริสตจักร องค์กรอิสระ หน่วยงำนและมูลนิธิต่ำง ๆ ท่ีท ำพันธกิจ
กับคนยำกจน เช่น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิดรุณำทร มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)  
(ซีบีเอ็นสยำม)  มูลนิธิโครงกำรเพื่อชีวิตของวำยแวมประเทศไทย และอื่นๆ อีก ฯลฯ เป็นต้น  
โดยคริสตจักร องค์กร หน่วยงำน และมูลนิธิเหล่ำนี้ต่ำงมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหำและเยียวยำคนยำกจน 
ในกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ของปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกควำมยำกจนของคนไทย จำกกำรระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และมีปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมท่ีสะสมมำจำกอดีต
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ท ำให้ปัญหำของคนยำกจนมีควำมหลำกหลำย เช่น ปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม ปัญหำด้ำน
โภชนำกำร ปัญหำกำรท ำงำน ปัญหำด้ำนท่ีพักอำศัย ปัญหำด้ำนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ ฯลฯ 

กอปรกับคริสตจักรท่ีผู้ท ำวิจัยท ำพันธกิจอยู่ คือ จุดประกำศสร้ำงสรรค์มีพันธกิจกับ
คนยำกจน  คนด้อยโอกำส คนไร้บ้ำนท่ีบริเวณตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ท ำพันธกิจท่ีบ้ำน 
เต่ือมฝัน ซึ่งเป็นบ้ำนพักคนไร้บ้ำนจังหวัดเชียงใหม่ กำรท ำพันธกิจนั้น ผู้วิจัยและทีมงำนท ำอำหำรไป
เล้ียงสัปดำห์ละครั้ง ส ำหรับคนยำกจนคนไร้บ้ำนท่ีตลำดวโรรสและตลำดเมืองใหม่ ทุกวันเสำร์ไปท ำ 
พันธกิจท่ีบ้ำนเต่ือมฝัน ท่ีนั้นมีกำรนมัสกำรพระเจ้ำและประกำศพระกิตติคุณเสมอ บำงครั้งมีโอกำส
อ่ำนพระคริสตธรรมคัมภีร์ร่วมกับพวกเขำ คนยำกจนเหล่ำนั้นเป็นของขวัญจำกพระเจ้ำ ท่ีชีวิตควำม
เป็นจริงไม่ใช่แค่หนังสือเกี่ยวกับควำมยำกจน มันเป็นเรื่องรำวของผู้คนท่ีอยู่ในควำมยำกจน และกำร
เข้ำไปหำพวกเขำ ยังเป็นส่วนส ำคัญในกำรรับรู้ถึงปัญหำและสำเหตุควำมยำกจนของคนเหล่ำนั้น 
(Schlabach, 1990) จำกกำรไปท ำพันธกิจ ส ำหรับวันจันทร์ตอนค่ ำ ผู้วิจัยร่วมกับทีมงำนจำกบ้ำนพัก
คนไร้บ้ำนออกไปแจกข้ำวส ำหรับคนไร้บ้ำนในท่ีต่ำงๆ บำงครั้งไปท ำพันธกิจพร้อมกับหน่วยงำนพัฒนำ
สังคมเชียงใหม่ ท่ีไปรับฟังปัญหำรวมถึงกำรแก้ปัญหำให้คนเหล่ำนั้น ส ำหรับกำรออกเยี่ยมเยียนหญิง
ม่ำยและลูกก ำพร้ำผู้วิจัยได้ท ำอยู่เสมอ ให้เส้ือผ้ำและของใช้จ ำเป็นตำมโอกำสหรือกำรร้องขอ เป็นกำร
ช่วยเหลือตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเอง ซึ่งเกิดจำกควำมรักควำมห่วงใยท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยท่ี
ผู้ท ำวิจัยเองยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเท่ำท่ีควร ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน  จึงท ำให้มีควำมสนใจ
ท่ีจะศึกษำกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 

ดังนั้น จึงท ำกำรศึกษำวิจัยส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคน
ยำกจน และรวบรวมแนวทำงกำรท ำพันธกิจของหน่วยงำนรัฐ องค์กรอิสระ มูลนิธิ นักวิชำกำรและ
คริสตจักร เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ท ำวิจัยในกำร
ต่อยอดกำรท ำพันธกิจ และน ำเสนอแนวคิดกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนในประเทศไทยต่อไป 

 

 โจทย์หรือค ำถำมวิจัย 

มุ่งเน้นส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนของคริสตจักร 
องค์กรอิสระ หน่วยงำนรัฐ มูลนิธิ และนักวิชำกำร ว่ำ แนวทำงกำรท ำพันธกิจท่ีมีประสิทธิผลกับ 
คนยำกจนในบริบทประเทศไทยนั้นเป็นอย่ำงไร 

 

 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน และแนวทำงกำร
ท ำพันธกิจในบริบทประเทศไทย 
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 ขอบเขตกำรวิจัย 

ศึกษำเอกสำร วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน มิติด้ำน 
จิตวิญญำณ สังคมศำสตร์และเศรษฐศำสตร์  40 แหล่งข้อมูล 

 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

1.5.1 ผู้วิจัยได้หลักกำรและแนวทำงในกำรท ำพันธกิจท่ีมีประสิทธิผล ในกำรท ำ 
พันธกิจกับคนยำกจนในประเทศไทย 

1.5.2 คริสตจักร องค์กร หน่วยงำน และมูลนิธิต่ำงๆ ได้แนวทำง เพื่อน ำไปปรับใช้ใน
กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

จำกหัวข้อกำรค้นคว้ำอิสระเรื่องส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับ
คนยำกจนในประเทศไทยนั้น  ผู้วิจัยได้ค้นคว้ำจำกเอกสำรและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิมและภำคพันธสัญญำใหม่ รวมถึงจำกแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ ยวข้องทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์และสังคม เพื่อช่วยให้เข้ำใจมุมมองเกี่ยวกับคนยำกจนและกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
และศึกษำสถำนกำรณ์คนยำกจนในประเทศไทยซึ่งมีจ ำนวนมำกขึ้น เนื่องจำกภำวะทำงเศรษฐกิจและ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) นอกจำกนี้แล้ว ยังได้ศึกษำ
แนวทำงกำรตอบสนองต่อคนยำกจน ท่ีมีในวรรณกรรมของคริสเตียนและท่ัวไป โดยกำรทบทวน
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 

2.1 ควำมหมำยของคนยำกจน 
2.2 สถำนกำรณ์คนยำกจนในประเทศไทย  
2.3 มุมมองด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์และพระคริสตธรรมคัมภีร์ต่อคนยำกจน 
2.4 กำรตอบสนองต่อคนยำกจน 

2.4.1 มุมมองด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์ 
2.4.2 มุมมองท่ัวไป 

  2.5 พันธกิจของคริสตจักรกับคนยำกจน  
2.6 ข้อควรระวังในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
 

 ควำมหมำยของคนยำกจน 

วิทยำกร เชียงกูล (2547) ให้นิยำมคนยำกจนตำมลักษณะของคนลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือหลำยลักษณะ ประกอบกัน ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นคนขำดแคลนฐำนทรัพยำกร ทรัพย์สิน ปัจจัยกำรผลิต หรือ อำชีพกำรงำนท่ี
จะก่อให้เกิดรำยได้เพียงพอ หรือสำมำรถสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นขั้นต่ ำ รวมถึงมีรำยได้
หรือควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรในชีวิตต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉล่ียของคนในสังคมเดียวกัน 

2) เป็นคนท่ีมีสถำนะหรืออ ำนำจต่อรองทำงกำรเมืองและสังคม ต่ ำกว่ำสมำชิกคน
อื่นๆ รวมทั้งเป็นคนท่ีสังคมมีอคติหรือควำมเช่ือท่ีกีดกันพวกเขำให้ไม่ได้รับสิทธิเสมอภำค 
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3) คนกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงท่ีท ำให้ไม่มีสิทธิหรือโอกำสท่ีจะได้รับบริกำร
ขั้นพื้นฐำน เสียเปรียบและพ่ำยแพ้ในระบบโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สังคมแบบทุนนิยมใหม่ ท้ังในด้ำนกำร
ผลิตและกำรบริโภค 

Anne R. Bradley and Art Lindsley (แอนน์ อำร์ แบรดลีย์ และอำร์ต ลินด์สลีย์) 
กล่ำวว่ำ “ควำมยำกจนท้ังหมดในโลกนี้ล้วนแตกแตกต่ำงกัน เพรำะว่ำมำตรฐำนกำรครองชีพปกติใน
ประเทศหนึ่งจะไม่ถึงระดับค่ำยังชีพในอีกประเทศหนึ่ง” (Bradley and Lindsley, 2015) ท ำให้กำร
ฟังเสียงของคนท่ีตกอยู่ในควำมยำกจน มีควำมส ำคัญในกำรก ำหนดควำมหมำยของคนยำกจนให้
ใกล้เคียงกับควำมยำกจนตำมบริบทของพวกเขำ 

จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของคนยำกจนเกี่ยวกับตัวของพวกเขำ โดย สก็อด 
ทอดด์ ได้สรุปควำมหมำยคนยำกจนไว้ดังนี้  

1) กำรต้องพึ่งพำคนอื่น กล่ำวว่ำคนยำกจนมักจะต้องหำควำมช่วยเหลือจำกคนอื่น
เสมอ หรือต้องท ำงำนเพื่อคนอื่นเสมอ  

2) กำรเป็นคนไม่มีควำมส ำคัญในสังคม หมำยถึงคนท่ีโดดเด่ียว และไม่มีผู้ช่วยเหลือ 
ไม่รู้สึกว่ำมีส่วนร่วมกับอะไรท้ังส้ิน หรือไม่มีใครขอควำมคิดเห็น  

3) ควำมขำดแคลน ได้แก่ ไม่มีอะไรกิน ไม่มีเงินซื้อเส้ือผ้ำ และขำดเงินใช้จ่ำย ไม่มี
อำหำร สัตว์เล้ียงเพื่อยังชีพและเงิน รวมถึงไม่มีอะไรจะขำย  

4) ถูกจ ำกัดกำรใช้สิทธิและเสรีภำพ คนยำกจนคือคนท่ีไม่มีปำกไม่มีเสียง หรือคนท่ี
ไม่มีทำงชนะคดี หรือสู้คดีกับคนอื่นได้ 

5) กำรไร้ควำมสำมำรถ พูดถึงควำมยำกจนว่ำพวกเขำ ไร้ควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ กำรจัดหำอำหำรให้ตนเอง และกำรหำเครื่องนุ่งห่มให้ตนเอง หรือไม่สำมำรถริเริ่มท ำส่ิงใด 
(สก็อด ทอดด์, 2560)   

นอกจำกนี้แล้วยังมีตัวอย่ำงนิยำมของควำมยำกจนของผู้คน ท่ียำกจนหลำยๆ 
ประเทศ ท่ีบอกว่ำ ตัวเขำ ส่ิงท่ีเขำมี ส่ิงท่ีเขำเป็น และประสบคือ ภำพสะท้อนลักษณะของคนยำกจน 
จำกกำรส ำรวจของ Deepa Narayan, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher and Sarah 
Koch-Schulte (ดีพำ นำรำยัน, รำช พำเทล, ไค ชำฟฟ์, แอนน์ รำเดมำเคอร์ และซำร่ำห์ คอช-ชูลเต) 
เช่น 

1) ควำมยำกจนคือควำมอัปยศ ควำมรู้ สึกของกำรต้องพึ่งพำ และถูกบังคับให้
ยอมรับควำมหยำบคำย กำรดูหมิ่น และควำมเฉยเมยเมื่อถูกขอควำมช่วยเหลือ ในด้ำนควำมเป็นอยู่ท่ี
ดี ควำมหิวไม่เคยอิ่ม ควำมกระหำยไม่มีวันดับ ไม่สำมำรถนอนหลับได้จนกว่ำจะไม่เหนื่อยอีกต่อไป 
(เซเนกัล) 

2) อย่ำถำมเลยว่ำควำมจนคืออะไร เพรำะเห็นมันอยู่แล้ว ท้ังบ้ำน ลองมองดูบ้ำน
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รอบๆ แล้วนับรูท้ังหมด ดูข้ำวของเครื่องใช้ เส้ือผ้ำ มองดูทุกส่ิงทุกอย่ำง แล้วเขียนส่ิงท่ีเห็น ท่ีเห็นนั่น
คือควำมยำกจน (เคนยำ) 

3) ควำมยำกจน คือส่ิงท่ีสืบทอดมำ หำกเกิดมำจำกพ่อท่ียำกจน เขำไม่สำมำรถ
สนับสนุนให้กำรศึกษำได้ และไม่สำมำรถให้ท่ีดินใดๆ ได้ หรือท่ีดินท่ีมีคุณภำพต่ ำเพียงเล็กน้อย ทุกรุ่น
ของเช้ือสำยจะยำกจนลง (ยูกันดำ) 

4) ควำมยำกจนหมำยถึงกำรท ำงำนมำกกว่ำ 18 ช่ัวโมงต่อวัน แต่ยังหำเงินไม่พอ
เล้ียงตัวเอง สำมี และลูกสองคน (กัมพูชำ) 

5) บำงคนมีท่ีดินแต่ซื้อปุ๋ยไม่ได้ บำงคนท ำงำนเป็นช่ำงทอผ้ำก็ไม่ได้รับค่ำตอบแทนท่ี
ดี บำงคนท ำงำนเพื่อรับค่ำจ้ำงรำยวัน พวกเขำไม่ได้รับค่ำจ้ำงท่ียุติธรรม (กัวเตมำลำ) 

6) ควำมยำกจนคือกำรขำดเสรีภำพ ถูกกดขี่อย่ำงหนักโดยภำระประจ ำวันด้วยควำม
หดหู่ใจ และควำมกลัวว่ำอนำคตจะเกิดอะไรขึ้น (จอร์เจีย) (Narayan, Patel, Schafft, Rademacher, 
and Koch-Schulte, 2000) 

และ นิธิ เอีย่วศรีวงศ์ (2543) กล่ำวถึงนิยำมของคนยำกจนตำมมุมมองของชำวบ้ำน 
ท่ีพวกเขำสร้ำงนิยำม “คนยำกจน” ขึ้นมำจำกควำมเป็นจริงในชุมชนของตนเอง เช่น คนยำกจนเป็น
คนท่ีมีหนี้สิน คนท่ีไม่มีท่ีดินท ำกินหรือมีน้อยเกินไป สภำพบ้ำนเรือนและควำมเป็นอยู่ย่ ำแย่ รับจ้ำง
รำยวัน หำเช้ำกินค่ ำ คนท่ีต้องให้ลูกหยุดเรียน หรือเป็นคนท่ีน่ำสงสำร เป็นต้น   

จำกข้อมูลข้ำงต้นพอสรุปได้ว่ำ คนยำกจนคือ คนไม่มีเงินเพียงพอต่อกำรตอบสนอง
ต่อควำมจ ำเป็นพื้นฐำน อำหำรไม่เพียงพอ เข้ำไม่ถึงสินค้ำอุปโภคและบริโภค ขำดกำรศึกษำ ถูกกีดกัน
จำกปัจจัยต่ำงๆ ท้ังระดับบุคคลและครัวเรือน มีมำตรฐำนกำรครองชีพต่ ำกว่ำเกณฑ์ อำศัยอยู่ในท่ี
แออัดไม่ถูกสุขภำวะ ท ำให้ขำดควำมผำสุก 
 

 สถำนกำรณ์คนยำกจนในประเทศไทย 

จำกรำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำในประเทศ
ไทย ปี 2563 ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ไ ด้รำยงำน
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนในปี 2563 พบว่ำสัดส่วนคนยำกจนท่ีพิจำรณำจำกเส้นควำมยำกจน เพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 6.24 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 6.84 ในปี 2563 หรือมีคนจนจ ำนวน 4.8 ล้ำนคน เพิ่มจำก 
4.3 ล้ำนคน ในปีก่อนหน้ำ และเมื่อพิจำรณำควำมยำกจนตำมระดับควำมรุนแรงแล้ว พบว่ำ ในปี 
2563 คนยำกจนมำก ถือเป็นกลุ่มคนท่ี มีปัญหำควำมยำกจนในด้ำนตัวเงินท่ีรุนแรง มีจ ำนวนท้ังส้ิน 
1.61 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.31 ของประชำกรท้ังประเทศ เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 1.28 ล้ำนคน 
หรือร้อยละ 1.84 ของประชำกรท้ังประเทศในปี 2562 ขณะท่ี คนยำกจนน้อย มีจ ำนวน 3.14 ล้ำนคน 
(ร้อยละ 4.52 ของประชำกรท้ังประเทศ) เพิ่มขึ้นจำก 3.05 ล้ำนคน (ร้อยละ 4.4 ของประชำกรท้ัง
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ประเทศ) ในปี 2562 ส ำหรับ คนเกือบจน เป็นกลุ่มประชำกรท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเป็นคนยำกจนได้ง่ำย 
พบว่ำมีจ ำนวนท้ังส้ิน 5.14 ล้ำนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 ของประชำกรท้ังประเทศซึ่งลดลง
จำกจ ำนวน 5.4 ล้ำนคน หรือร้อยละ 7.8 ในปี 2562 

และรำยงำนไตรมำสแรกของปี 2564 ของสำขำธนำคำรโลกประจ ำประเทศไทยให้
ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีพบเห็นได้ ท้ังในส่ือต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมถึงส่ือ
ออนไลน์ และจำกกำรพบเจอในท่ีสำธำรณะ พบในชุมชนท่ีอำศัยอยู่ อีกท้ังยังพบได้ในบ้ำนพักคนไร้
บ้ำนด้วยเช่นกัน จำกรำยงำนพบว่ำมีกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นในภำคบริกำร และยังพบอีกว่ำอัตรำคน
ยำกจนเพิ่มขึ้นทั้งในชนบทและในเมือง ควำมยำกจนนอกจำกเกิดจำกสถำนกำรณ์ของกำรระบำดของ
โรคติดต่อแล้ว ยังเกิดจำกสภำพภูมิอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงไป (Climate Change) แต่ผลกระทบจำก
เปล่ียนแปลงนี้คนยำกจนในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก ำลังพัฒนำ ได้รับผลกระทบน้อยกว่ำคน
ยำกจนท่ีสุดในประเทศท่ียำกจนท่ีสุดท่ีได้รับผลกระทบทำงลบมำกท่ีสุด จำกกำรเปล่ียนแปลงไปของ
สภำพภูมิอำกำศ (Nangwaya and Truscello, 2017) และยังมีปัจจัยลบอื่นๆ ท่ีส่งผลให้เกิดควำม
ยำกจนของคนไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ควำมไม่แน่นอนทำงด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจโลก ควำมไม่แน่นอน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมหภำคไทย ควำมไม่แน่นอนทำงด้ำนกำรเมืองไทย และควำมไม่แน่นอนทำงด้ำน
ภำวะเศรษฐกิจไทย (พงศ์ศักด์ิ เหลืองอร่ำม, กฤษฎ์เลิศ สัมพันธำรักษ์, และทศพล อภัยทำน, (2563, 
17 กันยำยน))   

คนยำกจนประกอบด้วยแรงงำนไร้ฝีมือ แรงงำนระดับล่ำงท่ีมีอำยุมำก เกษตรกรไร้ท่ี
ท ำกินหรือมีท่ีท ำกินขนำดเล็กในพื้นท่ีนอกเขตชลประทำน เกษตรกรรับจ้ำง คนแก่ยำกจน ผู้พิกำร คน
ป่วยเรื้อรังท่ียำกจน ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ รวมถึงเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ียำกจนหรือก ำพร้ำ 
และคนไร้บ้ำน จำกรำยงำนของ สศช. (2563) ให้ข้อมูลท่ีน่ำสนใจ ว่ำ คนยำกจน ครัวเรือนท่ียำกจนกู้
เงินเพื่อท ำกำรเกษตร ร้อยละ 42 และกู้ยืมเพื่ออุปโภคในครัวเรือน ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูง 
ส ำหรับคนยำกจนท่ีมีงำนท ำส่วนใหญ่ท ำงำนในกลุ่มช่วยธุรกิจในครัวเรือนและท ำธุรกิจส่วนตัวขนำด
เล็กโดยไม่มีลูกจ้ำงเป็นแรงงำน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่มีสวัสดิกำรรองรับ ด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ คนยำกจน
ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำเพียงระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ โดยในปี 2563 ร้อยละ 76.87 ของคน
ยำกจนอำยุ 6 ปีขึ้นไป มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ ขณะท่ีคนยำกจนท่ีมีระดับ
กำรศึกษำมัธยมต้นและมัธยมปลำย มีสัดส่วนร้อยละ 14.44 และร้อยละ 7.54 จำกจ ำนวนคนยำกจน
ท้ังหมด ตำมล ำดับ จำกข้อมูลดังกล่ำวพบว่ำ คนยำกจนยังมีควำมเส่ียงกับกำรยำกจนมำกขึ้นอีกจำก
ภำระหนี้และควำมไม่มั่นคงในกำรท ำงำน รวมถึงไม่มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ท่ีพึงได้ในฐำนะแรงงำน และ
ส ำหรับกำรศึกษำเป็นกับดักของควำมยำกจนอย่ำงแท้จริง ท่ีคนยำกจนมีกำรศึกษำต่ ำและกำรศึกษำ
ต่ ำท ำให้คนยำกจน นั้นแสดงถึงคนยำกจนต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกคนอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดขึ้น เช่นภัยพิบัติ ควำมเจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น ด้วยควำม
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จ ำกัดรอบด้ำนท่ีคนยำกจนเหล่ำนี้ ไม่สำมำรถหำปัจจัยพื้นฐำนให้เพียงพอได้ จึงจ ำเป็นต้องพึ่งพำคน
อื่น ประกอบกับปัญหำของคนยำกจนเป็นส่ิงท่ีสลับซับซ้อน ท ำให้กำรหำทำงออกและเพื่อตอบสนอง
ต่อปัจจัยพื้นฐำนให้คนท่ีตกอยู่ในควำมยำกจนเป็นเรื่องยำก ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอำหำร ท่ีอยู่อำศัย 
สุขภำพ กำรเดินทำงและกำรศึกษำ นอกจำกตัวคนยำกจนเองและครัวเรือนจะได้ผลกระทบแล้ว 
สังคมและประเทศชำติก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  

รัฐบำลไทยก ำหนดนโยบำยกำรช่วยเหลือคนยำกจนไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ ซึ่ง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 มีเป้ำหมำยกำรช่วยเหลือคนยำกจนดังนี้ “ให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดบริกำรของรัฐท่ีมีคุณภำพท้ังด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข ให้กับผู้ท่ีด้อยโอกำส
และผู้ท่ีอำศัยในพื้นท่ีห่ำงไกล กำรจัดสรรท่ีดินท ำกิน สนับสนุนเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และ
สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพ ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ” ใช้นโยบำยนี้เป็นแผนแม่แบบให้
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป นอกจำกรัฐบำลแล้วยังมีองค์กรอิสระ (เอ็นจีโอ) มีส่วนในกำร
ดูแลคนยำกจนท่ีไม่หมดไปจำกสังคมไทย ปัญหำของคนยำกจนเป็นปัญหำท่ีแก้ยำกและมีควำม
ซับซ้อน ท ำให้ต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำกและใช้เวลำนำนในกำรแก้ปัญหำ บำงครั้งไม่ประสบผลส ำเร็จ 
บำงครั้งก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐจำกกำรทุจริตในโครงกำรแก้ปัญหำคนยำกจน แต่ถึงอย่ำงไรก็
ตำมกำรแก้ปัญหำหรือกำรช่วยเหลือคนยำกจนเห็นผลด้ำนหนึ่งคือคุณธรรม และอีกด้ำนคือเหตุผลทำง
เศรษฐกิจของประเทศ และยังมีเหตุผลทำงกำรเมืองท่ีส ำคัญเช่นกัน เป็นภำพระดับนโยบำยของกำรท ำ
พันธกิจกับคนยำกจน ถ้ำมองระดับท่ีเล็กลงในทำงปฏิบัติแล้วภำครัฐท่ีท ำงำนผ่ำนกระทรวงและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมกำรพัฒนำชุมชน กรม
กิจกำรเด็กและเยำวชน กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กำรเคหะแห่งชำติ สถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน (องค์กำรมหำชน) กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และหน่วยบริหำรและจัดกำรทุน
ด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นท่ี (สอวช, 2564) และองค์กรอิสระ (เอ็นจีโอ) ท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจน เช่น 
องค์กำรสหประชำชำติ (United nations), ธนำคำรโลก (World bank), Oxfam International 
(Oxfam), The Organization for Poverty Alleviation and Development (โอพีเอดี), องค์กำร
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (ยูนิเซฟ) (กฤษฎำ สุขพัตน์, 2564) นอกจำกนี้แล้วยังมีมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย มูลนิธิดรุณำทร วำยแวมประเทศไทย และมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) (ซีบีเอ็น
สยำม) เป็นต้น องค์กรอิสระเหล่ำนี้เกือบท้ังหมดเป็นองค์กรท่ีท ำพันธกิจด้ำนมนุษยธรรมขนำดใหญ่
ระดับโลกท่ีเล้ียงดูผู้หิวโหย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และดูแลหญิงม่ำย เด็กก ำพร้ำท่ัวโลก 
(Stearns, 2009) หน่วยงำนของรัฐและองค์กรอิสระเหล่ำนี้ต่ำงมีแผนกำรกำรช่วยเหลือคนยำกจนให้
บรรลุตำมเป้ำหมำย  

ดังนั้น ในสถำนกำรณ์ของวิกฤติซ้อนวิกฤติท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดคนจนหน้ำ
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ใหม่ๆ ขึ้นทุกวัน จำกท่ีกล่ำวถึงและสถิติข้ำงต้น ปัญหำคนยำกจนและคนไร้บ้ำนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น กำร
เยียวยำจำกภำครัฐไปไม่ท่ัวถึง หรือไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ และไม่ตอบสนองต่อควำมต้องเฉพำะบุคคล
ได้ ควำมจ ำเป็นของกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนขององค์กรอิสระ ท้ังท่ีเป็นองค์กรบรรเทำทุกข์ระดับ
โลก และระดับท้องถิ่น ต้องท ำควบคู่ไปกับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐต่อไป 

 

 มุมมองด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์และพระครสิตธรรมคัมภีร์ต่อคนยำกจน 

ส ำหรับควำมหมำยของคนยำกจนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท้ังพันธสัญญำเดิมหรือ
พันธสัญญำใหม่ ได้กล่ำวถึงควำมยำกจนทำงด้ำนกำยภำพ และควำมยำกจนด้ำนจิตวิญญำณซึ่ง
สำมำรถพบเห็นได้พอๆ กัน แต่นอกแวดวงคริสเตียนควำมยำกจนฝ่ำยจิตวิญญำณไม่ค่อยถูกกล่ำวถึง 
(Barry, 2019) ควำมยำกจนเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกำรเส่ือมจำกพระฉำยของพระเจ้ำเนื่องจำก
ควำมบำป (ปฐก. 3; รม. 3:23) มนุษย์ถูกสร้ำงตำมพระฉำยำของพระเจ้ำ แม้ว่ำพระลักษณะของพระ
เจ้ำบำงอย่ำงยังอยู่กับมนุษย์ เช่น กำรมีเหตุผล ศีลธรรม และจิตวิญญำณ (สำธนัญ บุญเกียรติย์ , 
2560) แต่บำปท ำให้มนุษย์เส่ือมลงท่ีสำมำรถพบได้อย่ำงหนึ่งคือควำมยำกจน ในหัวข้อ 2.1 ได้กล่ำวถึง
คนยำกจนโดยท่ัวๆ ไป ล ำดับต่อไปเป็นน ำเสนอมุมมองของคริสเตียนท่ีอยู่บนพื้นฐำนของ  
พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

กำรศึกษำควำมหมำยของคนยำกจนตำมภำษำเดิมของพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยค ำ
ว่ำ “คนยำกจน” พระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิมใช้ศัพท์ภำษำฮีบรู และพันธสัญญำใหม่ใช้
ภำษำกรีก จ ำนวนหลำยค ำเพื่ออธิบำยถึงบุคคลท่ีมีน้อย หรือไม่มีเลยในทำงของควำมมั่งค่ัง สินค้ำ 
หรือวิธีกำรด ำรงชีวิต บำงครั้งค ำเหล่ำนี้ถูกใช้เป็นค ำอุปมำของผู้ถ่อมตนและอ่อนโยน (Tenney and 
Silva, 2010) 

ลักษณะของคนยำกจนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิมศึกษำจำกภำษำ

ฮีบรู ถึงแม้ว่ำมีหลำยค ำท่ีส่ือถึงค ำว่ำยำกจน แต่ท่ีพบบ่อยคือค ำว่ำ ֶאְביֹון (evyon) และรำกศัพท์ของ
มัน ซึ่งพบมำกกว่ำหกสิบครั้งในพันธสัญญำเดิม เป็นคนยำกจนด้ำนวัตถุและเป็นผู้ขัดสนและขำด

แคลนอย่ำงแท้จริงต่อส่ิงจ ำเป็นพื้นฐำนของชีวิต (ฉธบ.15:7; 24:14; สดด.109:16) และค ำว่ำ י ִ֣  ָענ 
(ani) (สดด. 109:16; 35:10; 72:12; 109:22) หมำยถึงผู้ท่ี “ทุกข์ใจ” และ “หมอบกรำบ” เป็นผู้ท่ีถูก
กระท ำจำกคนช่ัวร้ำยซึ่งเป็นคนรวย (อสย.3:14; อสค.18:16–18) (Bradley and Lindsley, 2015)  

ค ำว่ำ ָעָנה (anah) เป็นรำกศัพท์ด้ังเดิมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกับค ำศัพท์ ani ซึ่งบำงครั้งสำมำรถใช้
แทนกันได้ แต่ค ำว่ำ anah เน้นไปท่ีควำมยำกจนทำงด้ำนจิตวิญญำณ หมำยถึงคนอ่อนน้อมถ่อมตน 

(Boerma, 1980) นอกจำกนี้แล้วยังมีค ำว่ำ ל  ส่วนใหญ่พบในหมวดกวีนิพนธ์โดยเฉพำะ (dal)  דַּ
พระธรรมสุภำษิต มำจำกรำกศัพท์ท่ีมีควำมหมำยถึงคนยำกจนท่ีสถำนกำรณ์แย่ลงเนื่องจำกกำรกดข่ี  
(ยบ. 20:19; สภษ. 22:16; อมส. 4:1) ค ำนี้ยังใช้เพื่ออ้ำงถึงควำมอ่อนแอ ไม่ว่ำจะเป็นครอบครัว  
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(2 ซมอ. 3:1) หรือปศุสัตว์ (ปฐก. 41:19) (Tenney and Silva, 2010)  
และนอกจำกนี้แล้วยังมีค ำอื่นๆ ในภำษำฮีบรูท่ีหมำยถึงหรือเกี่ยวข้องกับคนยำกจน 

แต่ไม่พบมำกนักในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิม เช่น ֶסר  มีควำมหมำยว่ำ (heser) ֶחֶ֥
“ขำด” จำกส่ิงท่ีต้องกำร (สภษ. 6:11; 11:24) ผู้ท่ีปรำศจำกควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของชีวิต (2 ซมอ. 3 

:29; ยบ. 30:3; สภษ. 12:9).และยังมีค ำว่ำ ְך ן ผู้ถูกกดขี่" และ" (dak) דַּ ֵּ֖ ְסכ  ขอทำน" ท่ี" (miskan) מ 
ใช้ในปัญญำจำรย์เท่ำนั้น (4:13; 9:15–16) (Bradley and Lindsley, 2015) 

ส ำหรับค ำท่ีส่ือควำมหมำยถึงคนยำกจนจำกศัพท์ภำษำกรีก ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ภำคพันธสัญญำใหม่ ค ำท่ีปรำกฏบ่อยคือ πτωχός (ptóchos) เป็นค ำปกติส ำหรับ “คนยำกจน” 
ซึ่งพบมำกกว่ำสำมสิบครั้ง ค ำนี้ใช้กับขอทำน (ลก. 16:20) และคนยำกจนด้ำนวัตถุ (มธ.19:21 ;  
ลก. 19:8; ยน. 13:29) (Tenney and Silva, 2010)  คนยำกจนกลุ่มนี้สำมำรถพบได้ท่ัวไปในสมัย
พันธสัญญำใหม่ กำรด ำเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องอำศัยกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่น อำศัยกำรขอทำน ไม่
ท ำงำน ไม่มีรำยได้เพื่อหำเล้ียงชีพ คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมแม้แต่น้อย คนยำกจนอีก

กลุ่มคือ πένης (Penes) เป็นคนยำกจนท่ีต้องพยำยำมด้ินรนเอำชีวิตรอดอย่ำงยำกล ำบำก พวกเขำ
ต้องใช้ชีวิตอย่ำงประหยัดท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได้ คนยำกจนกลุ่มนี้มีควำมขยันอดทนเพื่อพยำยำมหำรำยได้มำ
เล้ียงตนเอง แม้รำยได้ท่ีรับไม่มำกก็ตำม (Boerma, 1979) 

ดังนั้น ควำมหมำยหรือลักษณะของคนยำกจนในมุมมองพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ภำคพันธสัญญำเดิมและภำคพันธสัญญำใหม่ ให้ควำมหมำยคนยำกจนไว้ดังนี้ คนยำกจนคือ คนท่ีมี
น้อย ไม่มีรำยได้ ขำดแคลนท้ังเงินและส่ิงจ ำเป็นพื้นฐำน มีควำมอ่อนแอท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและ  
จิตวิญญำณ พึ่งพำอำศัยคนอื่นในกำรด ำรงชีวิต มีควำมทุกข์ใจ อยู่อย่ำงขำดศักดิ์ศรี ถูกกดขี่จำกผู้ท่ีมี
ฐำนะสูงกว่ำ จะเห็นได้ว่ำคนยำกจนในควำมหมำยท่ัวไปกับมุมมองของคริสเตียนมีควำมเหมือนไม่
แตกต่ำงกันมำกนัก แต่มุมมองของคริสเตียนจะบอกถึงคนยำกจนฝ่ำยจิตวิญญำณด้วย  

แบรดลีย์ และลินด์สลีย์ อธิบำยสำเหตุของควำมยำกจนของคนอิสรำเอล ในมุมมอง
พันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่ ดังนี้ จำกสภำพของคนยำกจนในควำมหมำยของภำษำเดิมใน 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ส่ิงท่ีพบคือสภำพของคนท่ีมีควำมทุกข์ยำก มีควำมล ำบำกในกำรด ำรงชีวิตในแต่
ละวัน มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงคนมั่งมีอย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อมองประวัติศำสตร์ของคนอิสรำเอล พวก
เขำผ่ำนกำรเป็นทำสในอียิปต์ เดินทำงเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดำร 40 ปี ก่อนเดินทำงเข้ำสู่แผนดิน 
คำนำอันพวกเขำได้รับกำรจัดสรรท่ีดินในแต่ละเผ่ำให้เป็นมรดก และแต่ละเผ่ำจัดสรรท่ีดินให้แต่ละ
ครอบครัวอย่ำงยุติธรรม ท ำให้มั่นใจได้ว่ำครอบครัวจะผลิตส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตได้ไม่ขัดสน 
ทุกคนในอิสรำเอลจะมีบ้ำนและท่ีดินท่ีพวกเขำสำมำรถท ำกำรเกษตรและใช้ในกำรผลิตมำกขึ้น เพื่อ
ขำยส่วนเกินควำมต้องกำรบริโภคภำยในครอบครัว ด้วยเงื่อนไขดังกล่ำวควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนมั่งมี
และคนยำกจนยังไม่เกิดขึ้นเด่นชัด  
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ควำมแตกต่ำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงคนมั่งมีและคนยำกจนของคนอิสรำเอลเกิดข้ึน
อย่ำงเด่นชัดในยุคของกำรมีกษัตริย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้กษัตริย์ดำวิดและซำโลมอน ซึ่งเป็นยุคท่ี
รุ่งเรืองท้ังทำงด้ำนกำรเมืองและด้ำนเศรษฐกิจ ขณะท่ีบำงคนร่ ำรวยอย่ำงเหลือเช่ือและบำงคนก็
ยำกจนค้นแค้น กำรน ำเงินและทองเข้ำสู่ท้องพระคลังของกษัตริย์ พร้อมกับสินค้ำฟุ่มเฟือยอื่นๆ จำก
ต่ำงแดนเพื่อใช้ในรำชส ำนัก กระตุ้นให้เกิดควำมเหล่ือมล้ ำมำกขึ้นระหว่ำงคนร่ ำรวยและคนยำกจน 
เมื่อมำตรฐำนกำรครองชีพของคนสองชนช้ันแยกห่ำงกัน   

ช่องว่ำงหรือควำมเหล่ือมล้ ำระหว่ำงคนร่ ำรวยกับคนยำกจนท่ีมำกขึ้นในช่วงเวลำของ
กำรปกครองระบบกษัตริย์ ส่ิงท่ีพระเจ้ำตรัสไว้ “เพรำะว่ำคนจนจะไม่หมดไปจำกแผ่นดิน เพรำะฉะนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงบัญชำท่ำนว่ำ ท่ำนต้องยื่นมือให้อย่ำงใจกว้ำงต่อพี่น้องของท่ำน คือต่อคนขัดสนคนยำกจน 
ซึ่งอยู่ ในแผ่นดินของท่ำน” (ฉธบ. 15:11) และในพันธสัญญำใหม่ พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่ำ  
“จะมีคนยำกจนอยู่เสมอไป” (มธ. 26:11; มก. 14:7) พันธสัญญำเดิมบอกสำเหตุหรือเหตุผลหลำย
ประกำรท่ีท ำให้เกิดควำมยำกจน แต่สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกมนุษย์มำกกว่ำจำกปัจจัยอย่ำงอื่น 
ตัวอย่ำงเช่น ควำมยำกจนอำจเกิดขึ้นเพรำะควำมเกียจคร้ำน (สภษ. 6:10 ; 19:15; 24:30) หรืออำจ
เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินชีวิตท่ีเท่ียวและด่ืม (สภษ. 21:17) หรือบำงทีอำจเป็นเพรำะควำมโง่เขลำและ
ควำมด้ือรั้น (สภษ. 13:18; 28:19) ควำมยำกจนอำจเกิดจำกกำรกดขี่และควำมโลภของผู้อื่น (อพย. 
1:13; ยรม. 22:13) หรืออำจมำจำกเหตุกำรณ์ท่ีบุคคลควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยพิบัติ สงครำม โรคภัยไข้
เจ็บ กำรฉ้อฉล แผ่นดินไหว หรือกำรกดขี่ทำงกำรเมือง นอกจำกนี้  สำเหตุท่ีท ำให้เกิดควำมยำกจน 
จำกมุมมองในพันธสัญญำใหม่ 4 สำเหตุด้วยกัน ได้แก่ (1) เกิดจำกกำรกดขี่โดยคนท่ีร่ ำรวย โดยกำร
เอำเปรียบคนจนหรือสะสมควำมร่ ำรวยไว้อย่ำงละโมบ (2) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเกียจคร้ำนหรือโง่
เขลำท่ีเป็นบำป และล้มเหลวในกำรสร้ำงควำมมั่งค่ังด้วยกำรท ำงำนท่ีซื่อสัตย์ (3) เกิดจำกภัยพิบั ติ
อย่ำงกะทันหันรวมถึงภัยแล้งท่ีขัดขวำงไม่ให้คนงำนสร้ำงควำมมั่งค่ัง (4) ปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้
ชีวิตในโลกท่ีตกสู่บำป เช่น วัยชรำ ควำมทุพพลภำพ และกำรสูญเสียสมำชิกในครอบครัว (Bradley 
and Lindsley, 2015) 

สำเหตุท่ีท ำให้เกิดควำมยำกจนตำมมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีร์ เกิดจำกกำร
ประพฤติส่วนตัวของคนยำกจนท่ีเกียจคร้ำน ชอบเท่ียวเตร่ หลงในกำรด่ืมสุรำ ขำดสติปัญญำในกำร
ด ำเนินชีวิต นอกจำกแล้วยังเกิดจำกสภำพท่ีเส่ือมของร่ำงกำยเป็นผลจำกโรคภัยและควำมชรำ และ
สำเหตุของควำมยำกจนท่ีเกิดจำกคนอื่น เป็นผลจำกควำมเห็นแก่ตัวของมนุษย์ท่ีเอำเปรียบ แย่งชิง
อย่ำงไม่เป็นธรรม กดขี่คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และนอกจำกนี้ควำมยำกจนยังเกิดจำกภัย
ธรรมชำติหรือเหตุกำรณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น แผ่นดินไหว เกิดภัยสงครำม กำรสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว เป็นต้น ควำมจริงท่ีว่ำคนจนไม่หมดไปจำกแผ่นดินได้สะท้อนถึงควำมจริงในปัจจุบัน คน
ยำกจนยังคงมีอยู่ และสำเหตุของควำมยำกจนยังเหมือนเดิม แต่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
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 กำรตอบสนองต่อคนยำกจน 

2.4.1 มุมมองคริสต์ศำสนศำสตร์ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ต้ังแต่พระธรรมปฐมกำลจนถึงพระธรรมวิวรณ์ มีข้อพระค ำท่ี

เกี่ยวข้องกับควำมยำกจน ควำมมั่งค่ัง ควำมยุติธรรม หรือกำรกดขี่ข่มเหงมีจ ำนวนมำกเกือบสองพัน
ข้อ เมื่อตัดส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคนยำกจนออกจำกพระคริสตธรรมคัมภีร์ เท่ำกับตัดหัวใจของ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ออกมำ พระเจ้ำทรงให้คนยำกจนเป็นส่ิงส ำคัญอันดับแรกของพระองค์ เมื่อผู้หิว
โหยอธิษฐำน พระองค์ทรงฟัง เมื่อเด็กก ำพร้ำร้องให้ พระองค์ทรงเห็น และเมื่อหญิงม่ำยในกรุง
เยรูซำเล็มถูกละเลย พระองค์ทรงมอบหมำยให้อัครทูตมือดี ท่ีสุดและฉลำดท่ีสุดของพระองค์ไป
ช่วยเหลือพวกเขำเหล่ำนั้น (ลูคำโด, 2558) และในยุคปัจจุบันมีคริสต์ศำสนศำสตร์กำรปลดปล่อย ท่ี
แสวงหำกำรปลดปล่อย ผู้ ด้อย โอกำสจำกกำรกดขี่ ทำงกำร เมื อง  สังคม หรือ เศรษฐกิ จ  
นักคริสต์ศำสนศำสตร์กำรปลดปล่อยเน้นเป็นพิ เศษ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของพระเจ้ำใน 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ส ำหรับคนยำกจนและคนไม่มีอ ำนำจ ดังเช่นชนกลุ่มน้อยและพลเมืองของ
ประเทศโลกท่ีสำม (DeMoss, 2010) 

แสดงถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือคนยำกจนเป็นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และเห็นได้
ชัดเจนในชีวิตและกำรท ำพันธกิจของพระเยซูท่ีบันทึกไว้ในพระธรรมลูกำ ท่ีมีหลักคริสต์ศำสนศำสตร์
โดดเด่น คือ พันธกิจกำรช่วยให้รอดและควำมห่วงใยท่ีพระองค์ทรงมีต่อคนยำกไร้และคนท่ีสังคม
รังเกียจ (ลำร์คิน จูเนียร์, วิลเลียมส์, 2547) เช่น ลูกำ 4:17 พระองค์ทรงเลือกอ่ำนพระธรรมอิสยำห์ 
61:1 ในธรรมศำลำของเมืองนำซำเร็ธที่พระองค์เติบโตมำ พระองค์มีเป้ำหมำยในกำรท ำพันธกิจกับคน
ยำกจน คนท่ีชอกช้ ำระก ำใจ เชลย คนตำบอด ผู้ฟกช้ ำ พวกเขำเป็นชำวบ้ำนธรรมดำ มีอำชีพช่ำงสกัด
หิน ช่ำงไม้ และช่ำงฝีมือ คนยำกจนเหล่ำนั้นรอดชีวิตด้วยค่ำแรงเพียงเล็กน้อยและอยู่ภำยใต้กำรกดขี่
ของชำวโรมัน พระองค์ทรงร้องไห้ ทรงมีพระทัยสงสำรต่อฝูงชน พระองค์มีชีวิตอยู่และรักท่ีจะน ำกำร
เยียวยำ และกำรปลอบโยนมำสู่ผู้แตกสลำย พระองค์มีรำยกำรให้ควำมช่วยเหลือ ท้ังร่ำงกำยและ 
จิตวิญญำณแก่คนเหล่ำนั้น (ลูคำโด, 2558; Platt, 2019) และ ลูกำ 7:11-17 แสดงถึงควำมเมตตำ
สงสำรของพระองค์ต่อหญิงม่ำยท่ียำกจนในเมืองเล็กๆ ช่ือนำอิน หญิงม่ำยสูญเสียสำมีก่อนวัยชรำ และ
ลูกชำยสืบสกุลคนเดียวท่ีจะเป็นผู้เล้ียงดูนำงส้ินชีวิตไป ปล่อยให้หญิงม่ำยท่ีเปรำะบำงอยู่เผชิญกับ
ควำมทุกข์จำกควำมยำกจน โดยไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ พระเยซูทรงแสดงสิทธิอ ำนำจ ท ำให้คนตำยมี
ชีวิตข้ึนมำอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็แสดงควำมเห็นอกเห็นใจและควำมห่วงใยท่ีเป็นรูปธรรม 
โดยให้ชำยหนุ่มคนนั้นดูแลแม่ท่ีเป็นหญิงม่ำยต่อไป (Garland, 2011; Platt, 2019) ตอกย้ ำถึงควำม
จริงท่ีพระองค์มำประกำศข่ำวดีกับคนยำกจนและปลดปล่อยเชลย  

นักคริสต์ศำสนศำสตร์ได้ยกเหตุผลจำกพระคริสตธรรมคัมภีร์ ท่ีเรำควรตอบสนองต่อ
คนยำกจนอย่ำงน้อย 6 ประกำร ดังนี้  Wayne Grudem and Barry Asmus ( เวย์น  กรู เ ด็ม  
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และแบร์รี อัสมัส) 1) มีค ำบัญชำท่ัวไปของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ให้แสดงควำมรักต่อเพื่อนบ้ำน  
(มธ. 22:39) ให้เป็นแสงสว่ำงท่ีสะท้อนมำจำกพระจ้ำเพื่อคนจะได้สรรเสริญพระเจ้ำ (มธ. 5:16) เหล่ำนี้
เป็นค ำตรัสของพระเยซูให้ปฏิบัติต่อคนอื่น และคนยำกจน กำรแสดงออกโดยกำรช่วยเหลือคนยำกจน
ขัดสน เป็นควำมจริงของพระวจนะในชีวิตของคริสเตียน และพระธรรมเอเฟซัส 2:10 เปำโลกล่ำวว่ำ
พระเจ้ำได้ทรงเรียกให้ด ำเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเป็น “กำรดี” แน่นอนว่ำกำรดีอย่ำงหนึ่งท่ีพระเจ้ำ
ต้องกำรให้ท ำคือกำรช่วยเหลือคนยำกจน 2) มีค ำบัญชำเฉพำะมำกมำยในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น 
ไม่ให้ลืมคนยำกจน (กท. 2:10) ค ำส่ังให้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องของตนขัดสน (1 ยน. 3:17) ให้กำร
ช่วยเหลือพี่น้องในควำมเช่ือท่ีมีควำมขัดสน (ฉธบ.15:7–8) ช่วยเหลือบุคคลท่ัวไปไม่เฉพำะพี่น้องตำม
สำยเลือด หรือพี่น้องในควำมเช่ือเท่ำนั้น (ฉธบ. 15:11; สดด. 41:1) ไม่ให้บีบบังคับคนยำกจน แต่ให้มี
ควำมเมตตำต่อพวกเขำ (สภษ. 14:31) และ อิสยำห์ 58:6 ให้ปลดปล่อยให้ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ  
3) ควำมรักท่ีมีต่อคนยำกจน ในฐำนะเพื่อนมนุษย์ท่ีถูกสร้ำงตำมแบบพระฉำยของพระเจ้ำ ควำมรัก
ควรหล่ังไหลออกมำจำกใจเมื่อตระหนักถึงสถำนกำรณ์ท่ีหลำยคนต้องเผชิญกับควำมทุกข์ในควำม
ยำกจน ควำมรักท ำให้มองลึกถึงควำมต้องกำร ถึงปัญหำต่ำงๆ ท่ีอยู่ภำยใน มำกกว่ำกำรมองถึงควำม
ขำดแคลนส่ิงของทำงวัตถุ เช่น อำหำร เงิน น้ ำสะอำด ยำรักษำโรค ท่ีอยู่อำศัย ฯลฯ ยังมีควำมเป็นจริง
ของควำมยำกจนอีกด้ำน ท่ีคนยำกจนรู้สึก คือ ควำมอับอำย ควำมต่ ำต้อย ไร้อ ำนำจ ควำมอัปยศอดสู 
ควำมกลัว ควำมส้ินหวัง ควำมหดหู่ใจ ควำมโดดเด่ียวและกำรไร้ตัวตนทำงสังคม (Grudem and 
Asmus, 2013)  Timothy Keller (ทิโมธี เคลเลอร์) 4) คริสเตียนได้รับกำรทรงเรียกให้รับใช้ งำนรับ
ใช้เป็นงำนท่ีถ่อมตัว รับใช้ในกำรจัดหำตำมควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของคนยำกจนและคนท่ัวไป เป็น
งำนท่ีคนอื่นไม่อยำกท ำ คริสเตียนต้องต่อสู้กับค่ำนิยมของสังคมท่ีไม่มีใครอยำกเป็นผู้รับใช้ ท่ีถือว่ำคน
รับใช้คือคนท่ีต่ ำท่ีสุดในสังคม คริสเตียนถูกเรียกให้ทวนกระแสสังคม ตำมท่ีพระเยซูตรัสใน  
พระธรรมลูกำ 22:27 พระองค์เป็นแบบแผนแห่งกำรเป็นใหญ่ของคริสเตียน และเป็นไปตำมแผนงำน
ของพระเยซูโดยตรงคือกำรรับใช้ และกำรรับใช้ผู้อื่นเป็นหลักฐำนว่ำคริสเตียนด ำเนินชีวิตด้วยควำมรัก
ของพระเจ้ำ (1 ยน. 3:17–18) 5) คริสเตียนต้องด ำเนินชีวิตอย่ำงยุติธรรม กำรใช้ชีวิตอย่ำงยุติธรรม
หมำยถึงกำรใช้ชีวิตในกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่องของกำรเรียกร้องของชุมชนท่ีมีต่อคริสเตียน หมำยถึงกำร
เอำเปรียบตนเองเพื่อให้ผู้อื่นได้เปรียบ หลักกำรนี้มีผลทุกด้ำนของชีวิต ในครอบครัวและควำมสัมพันธ์
ทำงเพศ งำนและอำชีพ ในกำรใช้ควำมมั่งค่ังและทรัพย์สิน สิทธิในกำรเป็นพลเมือง วิธีท่ีแสวงหำเวลำ
ว่ำง วิธีท่ีแสวงหำและใช้ผลก ำไรของบริษัท ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำนี้ต้องด ำเนินด้วยควำมยุติธรรมไม่ยึดตัวเอง
เป็นหลัก และพระวจนะของพระเจ้ำในพันธสัญญำเดิมให้ภำพชัดเจนว่ำ ควำมยุติธรรมของพระเจ้ำ
หมำยถึงกำรแบ่งปันอำหำร ท่ีพักพิง และทรัพยำกรพื้นฐำนอื่นๆ กับผู้ท่ีมีน้อยกว่ำ (อสย. 58:6–10) 
และ 6) คริสเตียนต้องรักเพื่อนบ้ำน พันธสัญญำเดิมเรียกอิสรำเอลให้ยอมรับผู้อพยพ ครอบครัวท่ีมี
พ่อม่ำยหรือแม่ม่ำย และคนยำกจนเป็นเพื่อนบ้ำน แม้ว่ำพวกเขำมำจำกชนชำติอื่นหรือมำจำกเผ่ำพันธุ์
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อื่น (ลนต. 19:34) ใน ลูกำ 10:25–37 พระเยซูทรงให้ควำมหมำยของเพื่อนบ้ำนคือคนพบเจอและเขำ
ขำดทรัพยำกรหรือประสบปัญหำ และแม้แต่คนท่ีมำจำกเผ่ำพันธุ์ที่เป็นศัตรูหรือมีควำมเช่ือทำงศำสนำ
อื่น คนเหล่ำนั้นคือเพื่อนบ้ำน คริสเตียนแสดงควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อเพื่อนบ้ำน รวมถึงกำรแสดงควำม
รักและให้ควำมยุติธรรม เป็นสองส่ิงท่ีพระคริสตธรรมคัมภีร์เช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิด (Keller, 2012a) 
และ David Platt (เดวิด แพลทท์) ให้เหตุผลไว้ว่ำ พระเจ้ำเรียกคริสเตียนให้ไปสู่จุดสูงสุดแห่งควำมรัก
ท่ีมีต่อพระองค์และเพื่อนบ้ำน เป็นควำมรักท่ีมำกกว่ำกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ หรือควำมรับผิดชอบทำง
ศำสนำท้ังหมดของเรำ ส ำหรับควำมรักแบบท่ีพระเจ้ำเท่ำนั้นท่ีสำมำรถสร้ำงได้ เป็นควำมรักท่ีท ำให้
เรำเปล่ียนแผนกำรท่ีเรำอำจมีส ำหรับชีวิต ครอบครัว หรืออนำคต หรือไม่พอใจท่ีจะเห็นแก่ตัวเอง จำก
ควำมต้องกำรของคนรอบข้ำงหรือคนท่ีเรำรู้จัก (Platt, 2019)  

 ดังนั้น ตำมมุมมองของคริสเตียน กำรช่วยเหลือคนยำกจนและคืนควำมยุติธรรมให้
คนยำกจน มีพื้นฐำนมำจำกควำมรัก ควำมรักท่ีเป็นกำรแสดงออกถึงกำรเช่ือฟังพระบัญชำของพระเจ้ำ 
ควำมรักท่ีก่อให้เกิดควำมเมตตำสงสำรเมื่อพบคนยำกจน ควำมรักท่ีเกิดขึ้นภำยในท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย์ 
ท่ีมนุษย์ทุกคนเป็นส่ิงทรงสร้ำงตำมพระฉำยของพระเจ้ำ แม้ว่ำบำงคนมีควำมเช่ือท่ีต่ำงกันก็ตำม คน
เหล่ำนั้นก็ยังถือว่ำเป็นพี่น้องและเป็นเพื่อนบ้ำนท่ีต้องให้กำรช่วยเหลือ และกำรช่วยเหลือเป็นกำรรับ
ใช้ท่ีคริสเตียนผู้เป็นสำวกของพระเยซูต้องท ำ 

แน่นอนว่ำกำรตอบสนองต่อคนยำกจนเป็นเรื่องยำกล ำบำก สำเหตุเนื่องมำจำก
ควำมซับซ้อนของปัญหำควำมยำกจน แต่อย่ำงไรก็ตำมมีวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของคนยำกจน พระคริสตธรรมคัมภีร์ท้ำทำยอย่ำงชัดเจนให้คริสเตียนมีควำมเห็นอกเห็นใจต่อ
คนยำกจน โดยเริ่มดูแลคนในครอบครัวของตนเอง จำกนั้นให้ดูแลคนในครอบครัวที่มีควำมเช่ือ และ
ต่อจำกนั้นเป็นเพื่อนบ้ำนท่ีต่ำงควำมเช่ือ แต่ไม่ง่ำยนักท่ีจะช่วยเหลือคนยำกจนด้วยวิธีท่ีเหมำะสม 
(Bradley and Lindsley, 2015) 

นักคริสต์ศำสนศำสตร์ได้ให้หลักกำรจำกพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในกำรตอบสนองต่อ
คนยำกจน ยกตัวอย่ำงมำอย่ำงน้อย 6 ประกำร ดังนี้  กรูเด็ม 1) กำรบรรเทำทุกข์ระยะส้ันในทันที 
ควำมช่วยเหลือโดยตรงแก่คนยำกจนและชุมชนแต่ละรำย ผ่ำนทำงควำมช่วยเหลือจำกบุคคลและ
องค์กรคริสเตียน ควำมช่วยเหลือจำกโครงกำรสวัสดิกำรของรัฐบำล แต่ควำมช่วยเหลือระยะส้ันไม่
เพียงพอ ถึงแม้จะมีควำมช่วยเหลือโดยตรงระยะส้ันหลำยประเภทต่อปัจเจกบุคคลและชุมชน ยัง
ต้องกำรวิธีแก้ปัญหำระยะยำวในระดับบุคคลเพียงครั้งเดียว 2) กำรช่วยเหลือระยะยำว กำรแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนอย่ำงถำวรคืองำนท่ีมีประสิทธิผล พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่สนับสนุนให้ผู้ท่ีมีร่ำงกำย
สมบูรณ์อยู่ได้จำกกำรบริจำคของผู้อื่น ไม่ว่ำจะมำจำกเพื่อน คริสตจักร หรือรัฐบำล จุดประสงค์ของ
พระเจ้ำต้ังแต่แรกเริ่ม คือเพื่อให้ผู้คนท ำงำนและผลิตสินค้ำ และบริกำร ไม่ใช่แค่รับเงินบริจำคเท่ำนั้น 
ควำมส ำเร็จท่ีได้รับจำกกำรท ำงำน ให้ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และกำรเติมเต็มมำกกว่ำของขวัญท่ีเป็น
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เงิน บริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวต้องเป็นตัวหลัก ในกำรจัดหำงำนท่ีมีประสิทธิผล ให้คนยำกจนเป็น
รำยบุคคล กำรสนับสนุนตำมพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อเสรีภำพของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจในกำร
ท ำงำน และรัฐบำลต้องพยำยำมช่วยเหลือคนยำกจน ควรส่งเสริมในกำรท ำงำนและประกอบธุรกิจ ไม่
กีดกันด้ำนธุรกิจกับคนยำกจน (Grudem, 2018) Cornellis Van Dam (คอร์เนลิส แวน แดม) 3) 
สังคม ในกรณีท่ีคนๆ หนึ่งขำดกำรสนับสนุนจำกครอบครัวของเขำ พระเจ้ำได้ให้กฎหมำยแก่ประชำกร
ของพระองค์ เพื่อสังคมโดยรวมจะเข้ำมำมีส่วนร่วมและจัดหำให้ คนเหล่ำนี้จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของควำมเช่ือท่ีแสดงควำมรักของพระเจ้ำต่อกัน กฎหมำยของพระเจ้ำกล่ำวถึงข้อกังวลพื้นฐำนสอง
ประกำร ประกำรแรก ควำมยุติธรรม ต้องกระท ำให้เกิดขึ้นในคนยำกจน และต้องรักษำสิทธิของพวก
เขำ ประกำรท่ีสอง กำรกุศล คือกำรอุทิศให้กับคนยำกจน พวกเขำจะต้องได้รับควำมช่วยเหลือ ชำว
อิสรำเอลต้องไม่ใจแคบ แต่ควรเอื้อเฟื้อต่อคนขัดสน กฎหมำยของพระเจ้ำได้จัดเตรียมไว้หลำยวิธี
ส ำหรับคนยำกจน หญิงม่ำย เด็กก ำพร้ำ และคนเลวีเมื่อไม่มีครัวเรือนให้ดูแลพวกเขำ 4) รัฐบำลและ
กษัตริย์ในฐำนะตัวแทนทำงโลกของพระเจ้ำมีภำระหน้ำท่ีต่อคนยำกจน ในฐำนะตัวแทนของพระเจ้ำ 
กษัตริย์ต้องรู้ว่ำคนยำกจนมีส่วนในกำรไถ่และควำมรอดของประชำกรของพระเจ้ำ และยังมีหน้ำท่ี
รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ถูกกดขี่ได้รับควำมช่วยเหลือและได้รับควำมยุติธรรม 5) ครอบครัวเป็นคน
แรกท่ีช่วยเหลือสมำชิกท่ีขัดสน พันธะหน้ำท่ีของครอบครัวที่ต้องให้ควำมช่วยเหลือทันทีเป็นหลักกำร
ส ำคัญ ควำมช่วยเหลือของครอบครัวท ำให้หญิงม่ำย เด็กก ำพร้ำ หรือคนยำกจนและคนทุกข์ยำก
สำมำรถท ำงำนได้ตำมท่ีพระผู้เป็นเจ้ำทรงประสงค์ ในสถำนท่ีท่ีพระองค์ประทำนให้ผู้ยำกจนคนนั้น 
(Van Dam, 2016) และ Kevin Deyoung (เควิน เดยอง) ให้หลักกำรเพิ่มเติมไว้ดังนี้ ท่ีบุคคลเหล่ำนั้น
เป็นผู้ใกล้ชิดทำงสำยเลือดและคู่สมรสท่ีจ ำเป็นจะต้องช่วยเหลือก่อน เช่น ให้กำรเล้ียงดูพ่อ แม่ ท่ีชรำ 
ดูแลบุตรในขณะท่ียังอยูในวัยพึ่งพำตัวเองไม่ได้ รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือพี่น้องตำมควำม
เหมำะสม ล ำดับต่อไปเป็นสมำชิกในชุมชนคริสตจักรซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ำยควำมเช่ือ ปรำกฏชัดใน
หลักกำรพบในพระธรรมกิจกำรของอัครทูต (กจ. 2:45 ; 4:32-37; 6:1-6) ยำกอบ 2:15 -17 และ 
1 ยอห์น 3:16-17 หำกมีพี่น้องในคริสตจักรได้รับควำมยำกล ำบำกในกำรด ำเนินชีวิตจำกสำเหตุต่ำงๆ 
ควรให้กำรช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม และนอกจำกนี้แล้วพี่น้องในควำมเช่ือท่ีอยู่ห่ำงออกไป
ทำงด้ำนภูมิศำสตร์ คือคนท่ีต้องช่วยเช่นกัน ตำมควำมสะดวกของวิธีกำรให้กำรช่วยเหลือ ดังใน 
พระธรรม 2 โครินธ์ 8 และ 9 เปำโลต้องกำรให้คริสเตียนในอำคำยำสนับสนุนคริสเตียนในมำซิโดเนีย
อย่ำงไม่เห็นแก่ตัว และส ำหรับวงรอบนอกสุด คริสตจักรควรจะพร้อมท่ีจะท ำดีต่อทุกคนส ำหรับกำร
ช่วยเหลือคนต่ำงควำมเช่ือ  (กท. 6:10) ข้อยกเว้น ในบำงครั้งเมื่อพบควำมต้องกำรท่ีชั ดเจน 
ทันทีทันใด และอยู่ในต ำแหน่งท่ีจะช่วยเหลือได้ ซึ่งจะเป็นกำรผิดหำกเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้ำไปช่วย ไม่
ว่ำบุคคลนั้นจะเป็นสมำชิกครอบครัว สมำชิกคริสตจักร หรือคนแปลกหน้ำ เช่นในค ำอุปมำของ  
พระเยซูเรื่องชำวสะมำเรียใจดี (ลก. 10:25-37) และเศรษฐีกับลำซำรัส (ลก. 16:19-31)  6) ช่วยเหลือ
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ผู้ท่ีช่วยเหลือตนเองได้น้อยท่ีสุด บุคคลคนเหล่ำนี้อยู่ในสถำนกำรณ์ส้ินหวังมำกท่ีสุด เพรำะทำงเลือก
ของพวกเขำมีจ ำกัดมำกท่ีสุด โดยเฉพำะเด็กก ำพร้ำและหญิงม่ำย (ยก. 1:27) รวมถึงกำรดูแลผู้เช่ือใน
เรือนจ ำ เป็นอีกตัวอย่ำงหนึ่งท่ีต้องท ำ (ฮบ. 10:34) ในล ำดับต่อไปท่ีต้องให้ควำมช่วยเหลือ ได้แก่ผู้รับ
ใช้พระเจ้ำท่ีเดินทำงประกำศพระกิตติคุณ ในกำรเดินทำงต้องอำศัยควำมกรุณำของพี่น้องในพันธกิจ
ของพวกเขำ (มธ. 10:40-42; 25:31-46) และในล ำดับต่อไปท่ีต้องให้ควำมช่วยเหลือ คือคริสเตียนท่ีมี
ควำมต้องกำรระยะยำว เป็นกำรวำงแผนในกำรช่วยเหลือเพื่อให้เขำพึ่งพำตัวเองได้ (Leeman et al., 
2012) 

2.4.2 มุมมองทั่วไป 
เหตุผลท่ีคนยำกจนต้องรับกำรช่วยเหลือ ลักษณะของคนยำกจนมีควำมอ่อนแอ ท ำ

ให้เป็นช่องทำงถูกเอำรัดเอำเปรียบได้ง่ำย (กู๊ด, 2559) ควำมอ่อนแอมีท้ังทำงฝ่ำยวิญญำณและฝ่ำย
ร่ำงกำย บำงครั้งขำดก ำลังกำย บำงครั้งขำดทำงด้ำนสติปัญญำ บ้ำงก็ขำดวัตถุส่ิงของท่ีจ ำเป็น 
นอกจำกนี้แล้วยังขำดอ ำนำจท้ังทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินชีวิตต่อไป
ได้ด้วยตัวเอง จ ำเป็นต้องพึ่งพำกำรช่วยเหลือจำกคนอื่น  

เคลเลอร์ ให้ประเภทของกำรพึ่งพำไว้ดังนี้  
1) กำรพึ่งพำทำงกำรเงิน กำรอยู่ในภำวะท่ีรำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย เนื่องจำก

กำรว่ำงงำนหรือกำรตกงำนช่ัวครำวจำกเหตุฉุกเฉิน  
2) กำรพึ่งพำอำศัยกันทำงกำย เนื่องจำกอำยุ ปัญหำสุขภำพเรื้อรัง หรือควำมทุพพล

ภำพอื่นๆ บุคคลนั้นอำจไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และอำจน ำไปสู่กำรพึ่งพำทำงกำรเงิน  
3) กำรวำงแผนกำรพึ่งพำอำศัยกัน คนยำกจนมักขำดวินัยในกำรใช้จ่ำย วินัยในกำร

ช ำระหนี้ ขำดกำรออม และอื่นๆ เช่น กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรใช้จ่ำยท่ีไม่เหมำะสม เป็นต้น  
4) กำรพึ่งพำทำงอำรมณ์ บุคคลอำจมีปัญหำส่วนตัวจำกกำรเสพติด ควำมซึมเศร้ำ 

ควำมโกรธที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ส่งผลต่อปัญหำทำงเศรษฐกิจของบุคคล  
5) กำรพึ่งพำทักษะ บำงคนขำดควำมรู้และทักษะพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำน 

และกำรขำดส่ิงนี้ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรง  
6) กำรพึ่งพำอำศัยกันเชิงสัมพันธ์ คนยำกจนบำงคนมีญำติหรือเพื่อนไม่กี่คนท่ี

สำมำรถให้ก ำลังใจหรือหนุนใจให้พึ่งพำตัวเองได้  
7) กำรพึ่งพำสังคม บุคคลสำมำรถอยู่ในต ำแหน่งท่ีเขำหรือเธอก ำลังตกเป็นเหยื่อและ

ต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยหรือแม้แต่ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Keller, 1997) 
บำเนอร์จี และดูโฟลให้ข้อคิดว่ำ คนยำกจนติดอยู่ในกับดักควำมยำกจน เช่น 

ประเทศยำกจน ยำกจนเพรำะมีภูมิอำกำศร้อน แห้งแล้ง มีโรคระบำดหนัก และไม่มีทำงออกทะเล ท ำ
ให้ไม่มีเงินลงทุนจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลือในด้ำนเงิน ในกรณีท่ีเป็นรำยบุคคล คนยำกจนบำง
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คนมีท่ีท ำกินแต่ขำดเงินทุนในกำรเพำะปลูก เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยำกจนเรียนหนังสือดี แต่ขำดทุน
ทรัพย์ในกำรเข้ำเรียนในโรงเรียน คนงำนท่ีมีควำมเต็มใจในกำรท ำงำนแต่ขำดอำหำร ท ำให้ท ำงำนได้
น้อยหรือไม่มีนำยจ้ำงต้องกำร คนยำกจนท่ีมีศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร แต่ขำดปัจจัยในด้ำน
ทุนและสำยสัมพันธ์ ครอบครัวที่ยำกจนไม่สำมำรถป้องกันควำมเจ็บป่วยจำกโรคท่ีป้องกันได้ เช่นโรค
มำลำเรีย เป็นต้น ส่ิงต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำเหตุควำมยำกจน เป็นปัญหำท่ีพอแก้ได้หำก
ได้รับควำมช่วยเหลือ (บำเนอร์จี และดูโฟล, 2563)   

พอท่ีจะสรุปได้ว่ำ เพื่อให้กำรด ำเนินชีวิตปกติ และสำมำรถใช้ศักยภำพเต็มท่ีในกำร
พึ่งพำตนเองของคนยำกจนได้ แต่เพรำะควำมอ่อนแอหรือติดกับดักควำมยำกจนดังกล่ำว ท ำให้คน
ยำกจนไม่สำมำรถพยุงตัวเองให้ยืนขึ้น หรือมีก ำลังในกำรน ำตัวเองออกมำจำกควำมยำกจนได้ 
จ ำเป็นต้องมีมือยื่นเข้ำไปช่วยเหลือตรงตำมควำมต้องกำร ท ำให้พวกเขำหลุดจำกกับดักควำมยำกจน 
และมีควำมเป็นอยู่ดีข้ึน คนยำกจนสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ 

หลักกำรให้ควำมช่วยเหลือคนยำกจนโดยท่ัวไปพอจะสรุปได้ดังนี้ 
1) กำรแก้ไขควรเริ่มท่ีชุมชนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือแก้จนและลดควำมเหล่ือมล้ ำ 

ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งต้องเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทำงด้ำน กำรศึกษำ สุขภำพ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม สังคม จิตใจ เศรษฐกิจ และประชำธิปไตย โดยทุกด้ำนเช่ือมโยงเข้ำหำกันท่ีศูนย์กลำงคือ
ชุมชนท่ีเข้มแข็งในทุกชุมชนผ่ำนทำงกระทรวงมหำดไทย โดยเฉพำะกระทรวงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุก
ชุมชนในประเทศ เพื่อให้ทุกคนควรจะกินอิ่ม นอนหลับ และปลอดภัย (ประเวศ วะสี และคณะ , 
2564) 

2) กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำน (Social Protection Floor) คือ กำรคุ้มครอง
ขั้นพื้นฐำนท่ีประชำชนทุกคนในประเทศหนึ่งพึ่งได้รับ ได้แก่ บริกำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำน ระบบกำร
ประกันสังคม ประกันสุขภำพ ระบบกำรศึกษำ ระบบควำมมั่นคงทำงรำยได้ ทุกลุ่มอำยุ (เด็กวัยท ำงำน
ผู้สูงอำยุ) ในรูปของกำรสงเครำะห์ กำรสนับสนุน ส่งเสริม ท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ ใช่ตัวเงิน และกำร
คุ้มครองทำงสังคมต้องจัดกำรให้สอดคล้องกับเสถียรภำพทำงกำรคลังของประเทศ 

3) กำรให้กำรบริกำรขั้นพื้นฐำนท่ีรัฐพึงจัดให้แก่ประชำชนทุกคนในด้ำน สุขภำพ 
สุขอนำมัย กำรศึกษำ ทรัพยำกรธรรมชำติ และท่ีอยู่อำศัย 

4) กำรเงินระดับฐำนรำก (Microfinance) ให้บริกำรด้ำนกำรเงินผ่ำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน เพื่อช่วยเหลือคนยำกจนท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรเงินจำก
ธนำคำรท่ัวไปได้ กำรเงินระดับฐำนรำกของประเทศไทยนั้นด ำเนินกำรในรูปของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองสหกรณ์ชุมชน ธนำคำรคนจน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และสถำบันกำรเงิน
ชุมชนเป็นต้น 

5) กำรช่วยจำกผลกระทบด้ำนภัยพิบัติ “ผลกระทบของภัยพิบัติอำจเกิดขึ้นในทันที
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และท้องถิ่นได้รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น บ่อยครั้งท่ีผลกระทบของภัยพิบัตินี้อำจเป็นผลท่ีกระจำยไปในท่ี
ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำงและเกิดขึ้นเป็นระยะเวลำนำน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอำจเกินกว่ำศักยภำพของ
ชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ ท่ีจะรับได้โดยกำรใช้ทรัพยำกรของตนเพียงอย่ำงเดียว ดังนั้นจึงมีควำม
จ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกทรัพยำกรของแหล่งภำยนอกซึ่งอำจรวมถึงประเทศเพื่ อนบ้ำน
หรือแหล่งอื่นๆ ในระดับชำติและระดับนำนำชำติ” (สมพร โกมำรทัต ศิริพร สัจจำนันท์ และ เสน่ห์ 
เดชะวงศ์, 2560) 

นอกจำกนี้แล้ว ในปัจจุบันยังมีแนวทำงท่ีองค์กำรสหประชำชำติ(United Nations) 
ใหแ้นวในกำรช่วยเหลือคนยำกจน ท่ีอำศัยงำนวิจัยและศึกษำปรับปรุงให้ทันต่อควำมเปล่ียนแปลงของ
โลกท่ีมีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จึงมีกำรปรับเป้ำหมำยเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง โดยเป้ำหมำยเริ่มแรกท่ีเกี่ยวกับ
ควำมยำกจนและควำมอดอยำกเรียกว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสสวรรษ ( Millennium 
Development Goal-MDG) ซึ่งมุ่ง “ลดควำมอดอยำกลดควำมยำกจน” (บำเนอร์จี และดูโฟล, 
2563) และเป้ำหมำยระหว่ำงปี พ.ศ. 2558-2573 มี 17 เป้ำหมำยท่ีเรียกว่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ี
ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals - SDGs)  (Idowu, Schmidpeter and Zu, 2020 ) 
เป้ำหมำยได้รับกำรออกแบบมำเพื่อจัดกำรกับควำมยำกจนทำงกำยภำพ กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม 
ควำมเจริญรุ่งเรือง และควำมเท่ำเทียมกันส ำหรับทุกคน ภำยในปี พ.ศ. 2573 ควำมคำดหวังว่ำจะ
บรรลุเป้ำหมำยท้ังหมด แต่ไม่ใช่แค่รัฐบำลและองค์กรอิสระท่ีท ำงำนเท่ำนั้น ทุกคนในโลกนี้ได้ถูกเรียก
ให้ท ำหน้ำท่ีนี้ และทุกคนต้องท ำหน้ำท่ีของตนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน (Barry, 2019) สอดคล้อง
กับ Gerald Schlabach (เจอรัลด์ ชลำบัค) ท่ีกล่ำวว่ำ “เป็นควำมจ ำเป็นท่ีทุกคนต้องรับรู้ถึงควำม
ยำกจนของเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน กำรรับรู้ท่ีท ำให้เกิดควำมเห็นอกเห็นใจ รู้ สึกถึงทุกข์ของผู้อื่นเสมือน
ตนเองประสบ ควำมเห็นอกเห็นใจท่ีเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดควำมสำมัคคี ให้ยืนอยู่กับผู้อื่นในควำมทุกข์
ของพวกเขำ มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมใจกันท ำงำนเพื่อบรรเทำควำมทุกข์ยำก พระเจ้ำทรง
เรียกมนุษย์ทุกคนให้ตระหนักถึงควำมยำกจนของเรำ” (Schlabach, 1990) 

จำกตัวย่ำงหลักกำรช่วยเหลือคนยำกจนข้ำงต้นพอท่ีจะสรุปได้ดังนี้ กำรช่วยเหลือ
แบบบรรเทำทุกข์เป็นกำรช่วยเหลือระยะส้ัน ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบันของคนยำกจน กำร
ช่วยเหลืออยู่ในรูปแบบกำรให้ส่ิงจ ำเป็นพื้นฐำนตรงตำมควำมต้องกำร ส่วนกำรช่วยเหลือในระยะยำว
เป็นกำรช่วยให้มีอำชีพโดยกำรหำแหล่งเงินทุนรำยย่อยให้ กำรงำนท่ีมั่นคงผ่ำนกำรสร้ำงงำนและกำร
ฝึกอบรม และมีกำรคุ้มครองทำงสังคมพื้นฐำนท่ีทุกคนมีสิทธิ์ได้รับจำกสวัสดิกำรของรัฐ เช่น กำรศึกษำ 
กำรรักษำพยำบำล เป็นต้น รวมถึงกำรช่วยในด้ำนควำมคิดให้มีทัศนะคติท่ีถูกต้องในกำรด ำเนินชีวิต 
ในส่วนผู้ให้กำรช่วยเหลือ หลักกำรท่ีส ำคัญท่ีสุดคือทุกคน ชุมชน สังคม องค์กร รวมถึงองค์กรทำง
ศำสนำต้องมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือคนยำกจน โดยเริ่มจำก ครอบครัว สังคมและรัฐบำลซึ่งเรียง
ตำมล ำดับควำมใกล้ชิด 
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 พันธกิจของคริสตจักรกับคนยำกจน   

คริสตจักรและคริสตชนตอบสนองอย่ำงไร เมื่อพบคนยำกจนมำกมำยท้ังในและนอก
คริสตจักรประสบกับควำมทุกข์ยำก ในพระธรรมกิจกำรของอัครทูตเป็นยุคคริสตจักรเริ่มแรก กำร
ช่วยเหลือคือกำรแจกอำหำรประจ ำวัน กำรแจกเงินประจ ำสัปดำห์ และกำรเรื่อไรเงินช่วยเหลือพี่น้อง
ท่ียำกจนเมื่อเกิดกันดำรอำหำร คริสตจักรจัดระเบียบกำรแจกอำหำร และบรรดำคริสตชนมีส่วนใน
กำรช่วยเหลือคนยำกจนโดยกำรมอบเงินให้คริสตจักรส่งต่อไปยังผู้เดือดร้อน ขัดสน และคนยำกจน ดัง
ในพระธรรมกิจกำรของอัครทูตบทท่ี 2 เป็นภำพของคริสตจักรท่ีมีพลังของชุมชนคริสเตียน และเป็น
ภำพในอุดมคติของคริสตจักรท่ีควรยึดเป็นแบบอย่ำง พันธกิจของคริสตจักรในข้อ 42-47 ได้เป็น
เป้ำหมำยของคริสตจักรหลำยแห่งมีควำมปรำรถนำท่ีจะปลูกฝังชุมชนของตน (Wilson, 2017) คน
ยำกจนท่ีเป็นพี่น้องในควำมเช่ือในพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้ ได้รับกำรดูแลด้ำนควำมจ ำเป็นพื้นฐำน
จำกคริสเตียนรุ่นแรก Zondervan (ซอนเดอร์แวน) กล่ำวว่ำ “คริสเตียนเหล่ำนั้นเช่ือฟังส่ิงท่ีพระเยซู
สอนเกี่ยวกับควำมเมตตำสงสำรและควำมยุติธรรมทำงสังคมและเศรษฐกิจ จึงพยำยำมท ำให้ควำมเป็น
น้ ำหนึ่งใจเดียวกันทำงวิญญำณส ำเร็จในกำรท ำงำนร่วมกันทำงเศรษฐกิจ พวกเขำไม่เช่ือว่ำควรจะมีคน
ยำกจนในหมู่พี่น้องขณะท่ีสำมำรถช่วยเหลือได้” (Zondervan, 2017)  Rechard Stearns (ริชำร์ด 
สเติร์นส์) เสริมค ำกล่ำวข้ำงต้นไว้อย่ำงแหลมคมว่ำ “คนของพระเจ้ำมีควำมรับผิดชอบเสมอ ท่ีจะเห็น
ว่ำทุกคนในสังคมของพวกเขำ ได้รับกำรดูแลในระดับควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน” (Stearns, 2009) คน
เหล่ำนั้นผ่ำนกระบวนกำรกลับใจใหม่จำกกำรฟังเทศนำพระวจนะพระเจ้ำ กำรช่วยเหลือคนยำกจน
เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ทีหลัง เป็นกำรส ำแดงถึงกำรเป็นผู้เช่ือท่ีแท้จริงในคริสตจักรคือชุมชนของพระเจ้ำ  

Rechard P. Heitzenrater (ริชำร์ด พี ไฮท์เซนรำเตอร์) กล่ำวว่ำ สมำชิกของกลุ่ม
เมธอดิสท์ส่วนใหญ่ภำยหลังกำรฟื้นฟูฝ่ำยจิตวิญญำณ ได้ใช้เวลำ เงิน และพลังงำนไปมำกในพันธกิจ
แห่งควำมเมตตำต่อคนยำกจน เช่น ให้กำรศึกษำแก่เด็กๆ ในสถำนเล้ียงเด็ก น ำอำหำรไปให้คนขัดสน 
และจัดหำขนสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆ ท่ีสำมำรถท ำเส้ือผ้ำและสินค้ำคงทนต่ำงๆ เพื่อสวมใส่หรือขำย เป็น
กำรแสดงออกควำมรักต่อเพื่อนบ้ำน และกำรท ำตำมแบบอย่ำงของพระเยซู พระธรรมกิจกำร 10:35 
เป็นแบบอย่ำงให้คริสเตียนปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่น ส ำหรับพันธกิจท่ี จอห์น และ ชำร์ล เวสเลย์ ท ำ
นอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว ส่ิงท่ีท้ังสองท ำเป็นประจ ำแม้จะเป็นพันธกิจท่ีอันตรำยคือกำรประกำศและสอน
พระกิตติคุณกับนักโทษตำมเรือนจ ำต่ำง ๆ ซึ่งบำงครั้งพวกเขำเผชิญหน้ำกับนักโทษประหำรชีวิตใน
ห้องขัง ท่ีถ้ำนักโทษท่ีโหดร้ำยฆ่ำชำยท้ังสองไม่ได้ท ำให้โทษของเขำหนักขึ้น พวกเขำยินดีในกำรร่วมถูก
ประณำมพร้อมกับกลุ่มนักโทษเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ำและอธิษฐำนร่วมกับพวกนักโทษ  
พันธกิจของกลุ่มเมธอดิสท์ขยำยไปสู่ชุมชนท่ียำกจนท่ัวอังกฤษ เข้ำหำคนงำนเหมือง คนรับใช้  และ
กรรมกรผู้ใช้แรงงำนท่ีใช้ชีวิตด้วยควำมยำกล ำบำก โดยเงินสนับสนุนมำจำกสมำชิกท่ีร่ ำรวย ท่ีถือว่ำ
กำรช่วยเหลือคนยำกจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพวกเขำ และคนท่ีโดดเด่นในกลุ่มเมธอดิสท์ ใน
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กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนคือ จอห์น เวสเลย์ เมื่อเกิดภัยพบิัติ เวสเลย์ท ำโครงกำรพิเศษส ำหรับแจก
อำหำรคนยำกจน ท่ีไม่มีงำนท ำและไม่ได้รับกำรช่วยเหลือจำกท้องถิ่น นอกจำกนี้แล้วเขำไม่ละเลยพี่
น้องในกลุ่มเมธอดิสท์จ ำนวนมำกท่ีเป็นคนยำกจนขัดสน เขำยังเรียกร้องให้สังคมบริจำคเงินเข้ำกองทุน
เพื่อช่วยเหลือคนยำกจนและคนป่วย และยังน ำเส้ือผ้ำเก่ำไปให้คนขัดสน ด้ำนกำรสร้ำงงำน เวสเลย์
ริเริ่มต้ังสถำนประกอบกำรขนำดเล็กส ำหรับผู้หญิงท่ียำกจนถักนิตต้ิงขำย ดังนี้ ท ำให้คนงำนเหมือง คน
รับใช้ กรรมกรแรงงำน รวมถึงคนยำกจนอื่นๆ เข้ำร่วมนมัสกำรท่ีคริสตจักรจ ำนวนมำก  
(Heitzenrater, 2013) 

เคลเลอร์ กล่ำวว่ำ พระกิตติคุณท่ีคริสตจักรประกำศและสอน ไม่เพียงแต่เช่ือมโยง 
คริสเตียนเข้ำด้วยกัน มันยังเช่ือมโยงผู้เช่ือเข้ำกับคนในชุมชนท่ียังไม่รู้จักพระเจ้ำ และผู้ท่ีมีควำม
ต้องกำรรับกำรช่วยเหลือจำกคริสตจักร ผู้ท่ียำกจน ขัดสนประสบกับปัญหำต่ำงๆ สำมำรถพบกันผ่ำน
พันธกิจแห่งควำมยุติธรรมและควำมเมตตำ ท่ีพันธกิจแห่งควำมเมตตำนี้เป็นกำรแสดงออกถึงกำร
ประกำศพระกิตติคุณและกำรกระท ำท่ีสอดคล้องกัน ตำมแบบของพระเยซูในกำรประกำศและรับใช้
สังคมแม้จะต่ำงควำมเช่ือก็ตำม เป็นพันธกิจท่ีผสมผสำนระหว่ำงแนวคิดของกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่ม
เสรีนิยมเข้ำด้วยกัน คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเยซูในกำรประกำศและรับใช้  ประกำศ 
พระกิตติคุณอย่ำงสัตย์ซื่อผ่ำนท้ังค ำพูดและกำรกระท ำของควำมเห็นอกเห็นใจ และมีควำมยุติธรรม 
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนวัตถุของผู้คน แม้ขณะท่ีก ำลังเรียกพวกเขำให้เช่ือในพระเยซูคริสต์  ให้
ควำมเป็นจริงของกำรไถ่ด้ำนจิตวิญญำณและทำงด้ำนร่ำงกำยเกิดขึ้น ตำมกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำท่ี
พระองค์สร้ำงท้ังร่ำงกำยและจิตวิญญำณ จึงเป็นเหตุผลส ำคัญท่ีคริสตจักรต้องไม่ละเลยพันธกิจด้ำน
สังคม (Keller, 2012a)   

สรุปได้ว่ำ คริสตจักรเป็นสถำบันท่ีพระเจ้ำต้ังขึ้น เป็นชุมชนท่ีมีพลังในกำร
เปล่ียนแปลงสังคม และคริสตจักรยังเป็นพระกำยของพระเยซูในโลก ต้องเป็นตัวแทนในกำรท ำ 
พันธกิจต่ำงๆ ท้ังกำรประกำศและสอนพระกิตติคุณ และท ำพันธกิจด้ำนสังคม ให้กำรไถ่ของพระเยซู
เกิดขึ้นท่ำมกลำงคนยำกจนท้ังด้ำนจิตวิญญำณและด้ำนร่ำงกำย คริสตจักรต้องออกไป สู่ชุมชนคน
ยำกจน และน ำพวกเขำเข้ำสู่คริสตจักร ซึ่งเป็นชุมชนของประชำกรของพระเจ้ำ รวมถึงเปิดคริสตจักร
ต้อนรับคนยำกจนท่ีมำขอควำมช่วยเหลือ คริสตจักรต้องฉวยโอกำสในกำรประกำศพระกิตติคุณขณะท่ี
ท ำพันธกิจด้ำนสังคม และคริสตจักรต้องมีส่วนช่วยสังคม ท้ังกำรสร้ำงงำนให้คนยำกจน ตลอดจนกำร
บรรเทำทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ เช่น น้ ำท่วม เกิดสึนำมิ และแผนดินไหว เป็นต้น นอกจำกนี้
คริสตจักรต้องให้คนยำกจนมีส่วนร่วมในพันธกิจหลักของคริสตจักรด้ำนอื่นๆ ด้วย ได้แก่ กำรสร้ำง
สำวก กำรนมัสกำรพระเจ้ำ และกำรสำมัคคีธรรม รวมท้ังกำรประกำศพระกิตติคุณกับพันธกิจด้ำน
สังคม (เวกแมน และอิฏฐิพล ดวงนภำ, 2556) 
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 ข้อควรระวังในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 

ถึงแม้ว่ำกำรช่วยเหลือคนยำกจนเป็นส่ิงท่ีดี เพื่อให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนหรือ
อย่ำงน้อยควำมทุกข์ยำกล ำบำกท่ีเกิดขึ้นเพรำะควำมยำกจนได้รับกำรบรรเทำเป็ นส่ิงท่ีดี  
และเจฟฟรีย์ แซกส์ ท่ีปรึกษำขององค์กำรสหประชำชำติ ได้เสนอควำมคิดสนับสนุนเกี่ยวกับผลดีของ
กำรช่วยเหลือคนยำกจนในหนังสือ The End of Poverty (ดิ เอนด ออฟ พอฟเวอที) ท่ีขำยดีของเขำ
ว่ำ “ถ้ำประเทศร่ ำรวยสัญญำว่ำจะให้เงินช่วยเหลือปีละ 195,000 ล้ำนดอลลำร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง
ปี พ.ศ. 2568 ควำมยำกจนจะถูกขจัดให้หมดลงได้ในช่วงนี้” (บำเนอร์จี และดูโฟล, 2563)  แต่
อย่ำงไรก็ตำมมีวรรณกรรมอีกจ ำนวนมำกท่ีให้ควำมเห็นเชิงขัดแยงกับแนวทำงของแซกส์ ว่ำ กำรให้
ควำมช่วยเหลือคนยำกจนไม่เป็นผลท่ีดีเสมอไป เช่น 

Dead Aid (เดด เอด) ให้ข้อคิดอย่ำงน่ำสนใจว่ำ จ ำนวนเงินนับล้ำนล้ำนดอลลำร์ท่ี
ประเทศร่ ำรวยระดมทุนเพื่อไปช่วยแก้ปัญหำควำมยำกจนท่ีรุนแรงในทวีปแอฟรีกำ ระยะเวลำกำร
ช่วยเหลือกินเวลำหลำยสิบปี ปัญหำควำมยำกจนในทวีปแอฟรีกำไม่ลดแต่กลับเพิ่มขึ้น กำรช่วยเหลือ
ท ำให้คนยำกจนจนลง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และกำรช่วยเหลือน ำปัญหำต่ำงๆ เข้ำมำด้วย เช่น กำร
ทุจริต ปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และเกิดควำมเล่ือมล้ ำมำกขึ้น และเมื่อเทียบกับประเทศท่ี
ไม่รับกำรช่วยเหลือ ประเทศเหล่ำนั้นมีกำรพัฒนำกำรดีกว่ำทุกๆ ด้ำน (Moyo, 2010) 

Toxis Charity (ทอคซิส แชริที) วรรณกรรมของคริสเตียนเล่มหนึ่งท่ีน่ำสนใจและให้
มุมมองท่ีชัดเจนกับกำรช่วยเหลือท่ีส่งผลเสียต่อผู้ให้และผู้รับ แรงจูงใจในกำรให้ของคริสเตียนมำจำก
ควำมเห็นอกเห็นใจ และรูปแบบกำรให้ท่ีพบเห็นเสมอคือกำรแจกอำหำรและเส้ือผ้ำ บำงครั้งเกินควำม
จ ำเป็นและเกินควำมต้องกำรของผู้รับ กำรแจกส่ิงของหรืออำหำรมองในอีกมุมมองหนึ่งมันเป็นกำรลด
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และเพิ่มกำรด ำรงชีวิตแบบพึ่งพำให้คนยำกจน ขณะท่ีเข้ำไปช่วยเหลือในส่ิงท่ี
คนเหล่ำนั้นท ำได้เป็นกำรลดทอนควำมภำคภูมิใจของเขำ และภำพรวมของกำรช่วยเหลือมักไม่ได้
คิดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตำมมำ จุดอ่อนของกำรช่วยเหลือคือกำรขำดกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ และ
ไม่ได้คิดไปไกลถึงควำมยั่งยืนของควำมช่วยเหลือ (Lupton, 2011) 

และ Church in Hard Places (เชิร์ช อิน ฮำร์ด เพลส) คริสตจักรจ ำนวนมำกท ำ
พันธกิจแห่งควำมเมตตำ โดยท่ีคริสตจักรเหล่ำนั้น ส่วนใหญ่ท ำพันธกิจอย่ำงไม่มีเป้ำหมำยเพื่อ
ช่วยเหลือคนยำกจนอย่ำงเป็นรูปธรรม ในทำงปฏิบัติ กำรท ำพันธกิจเหล่ำนั้นกลับกลำยเป็นผลเสีย
มำกกว่ำผลดี แม้ว่ำไม่เป็นเช่นนั้นในทุกสถำนกำรณ์ก็ตำม ยังต้องระมัดระวังในกำรท ำพันธกิจ 
วรรณกรรมนี้เตือนและช้ีให้ควำมเห็นกำรท ำพันธกิจของควำมเมตตำท่ีเป็นอันตรำย 4 ประกำร ดังนี้  

1) พันธกิจเมตตำถูกเอำเปรียบได้ง่ำย คริสตจักรและคริสเตียนมักตกเป็นเป้ำหมำย
เป็นพิเศษของกำรถูกเอำเปรียบ เพรำะโดยท่ัวไปแล้วผู้คนมักใจดีและต้อนรับคนยำกจน บำงครั้งคน
ยำกจนยอมนั่งฟังกำรประกำศพระกิตติคุณเพื่อแลกกับควำมช่วยเหลือ และกำรมำโบสถ์เพื่อรับควำม
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ช่วยเหลือหรือกำรได้กินอำหำร ส่ิงท่ีคนยำกจนท ำเพียงแค่กำรแสดงควำมสนใจส่ิ งท่ีได้ยินได้อ่ำน
เท่ำนั้น พวกเขำได้รับกำรสนับสนุนให้เป็นคนเห็นแก่ตัว  

2) พันธกิจแห่งควำมเมตตำสนับสนุนควำมบำป คนส่วนใหญ่ท่ีใช้ประโยชน์จำก  
พันธกิจแห่งควำมเมตตำของคริสตจักรก ำลังด ำเนินชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตท่ีเป็นบำป กำรให้อำหำรแก่คน
เกียจคร้ำนเพียงส่งเสริมควำมบำปของเขำ และช่วยให้เขำหลีกเล่ียงผลท่ีตำมมำจำกกำรกระท ำของ
เขำ กำรหำท่ีพักให้กับคนไร้บ้ำน อำจท ำให้แรงจูงใจของเขำหำยไปในกำรคืนดีกับครอบครัว  

3) พันธกิจแห่งควำมเมตตำเป็นกำรตัดสินใจแทนคนอื่น แทนท่ีจะให้คนยำกจน
รับผิดชอบชีวิตพวกเขำเอง และยังเป็นงำนท่ีท ำเพื่อประโยชน์ของผู้ท ำพันธกิจ พันธกิจแห่งควำม
เมตตำส่วนใหญ่ไม่ได้บรรลุผลอะไรมำกไปกว่ำกำรท ำให้คนท่ีท ำรู้สึกภูมิใจในตัวเอง บ่อยครั้งท่ีผู้ท ำ
พันธกิจได้รับแรงจูงใจท่ีไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ท่ีได้คือ รำยกำรท่ีท ำให้คนยำกจนต้องกลำยเป็นคนพึ่งพำ
ตลอดไปจำกคนท่ีมีฐำนะดีกว่ำพวกเขำในสังคม พันธกิจเหล่ำนี้ไม่ได้ผลท่ียั่งยืนมำกนัก แต่ไม่มีใคร
อยำกล้มเลิกมัน เกรงว่ำไม่มีใครสนใจคนยำกจน  

4) พันธกิจเมตตำต้องท ำในบริบทของควำมสัมพันธ์และควำมรับผิดชอบ คริสเตียน
จะต้องเสียสละเวลำเพรำะควำมสัมพันธ์ต้องใช้เวลำมำก ดูเหมือนง่ำยกว่ำมำกเพียงแค่ ให้เส้ือผ้ำ  
ถุงยัง ชีพ แต่ ผู้ท ำพันธกิจถูกเรียกให้ไปถวำยเวลำด้วย และส่วนใหญ่มักเลือกส่ิง ท่ีง่ำยกว่ำ 
ท่ีไม่ต้องมีควำมผูกพัน (McConnell and McKinley, 2016) 

ดังนั้น ในกำรท่ีมุ่งหวังท่ีจะท ำพันธกิจเพื่อตอบสนองต่อคนยำกจนเพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำย ต้องมีควำมรู้หลำยๆ ด้ำน นอกจำกภำระใจท่ีเป็นแรงจูงใจ และตอบสนองต่อกำรทรงเรียก
ของพระเจ้ำท่ีคริสเตียนทุกคนได้รับให้ดูแลคนยำกจน จำกควำมหลำกหลำยและควำมซับซ้อนของ
ควำมยำกจน จึงต้องมีมุมมองหลำยมิติท้ังทำงด้ำนกำรเมือง เศรษกิจ สังคม และด้ำนวัฒนธรรม 
รวมถึงกำรมีมุมมองฝ่ำยจิตวิญญำณด้วย 
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บทที่ 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

กำรศึกษำนี้คือกำรส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนใน
ประเทศไทย เป็นกำรศึกษำเชิงเอกสำร (Documentary Research) ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 
3.2 ประเภทของแหล่งข้อมูล 
3.3 กำรค้นหำแหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 

กำรศึกษำนี้เป็นกำรส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
เป็นกำรศึกษำเชิงเอกสำร โดยศึกษำหลักกำรท ำพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องกับคนยำกจนจำกวรรณกรรมต่ำง 
ๆ ซึ่งผู้วิจัยใช้เหตุผลในกำรเลือกแต่วรรณกรรมตำมควำมเหมำะสมกับกำรศึกษำ เป็นท่ียอมรับในด้ำน
วิชำกำร และมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนกำรท ำพันธกิจเพื่อให้ครอบคลุมส ำหรับกำรตอบสนองต่อคน
ยำกจน 
 

 ประเภทของแหล่งข้อมูล 

กำรส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนเป็นกำรศึกษำเชิง
เอกสำร โดยศึกษำจำกเอกสำรช้ันต้นหรือเอกสำรปฐมภูมิ  (primary  document) และเอกสำรช้ัน
รองหรือเอกสำรทุติยภูมิ (secondary document) ซึ่งศึกษำจำกพระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือ 
เอกสำร ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
 

 กำรค้นหำแหล่งข้อมูลและกำรเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยศึกษำข้อมูลท่ัวไปและคริสต์ศำสนศำสตร์เกี่ยวกับคนยำกจนท้ังในหนังสือ 
เอกสำร พระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิม และในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่ 
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และศึกษำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจกับคนยำกจน วรรณกรรมท่ีใช้ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่
ในเว็บไซต์ โดยใช้ค ำในกำรค้นหำได้แก่ “คนยำกจน , ควำมยำกจน” ส ำหรับวรรณกรรมท่ีเป็น
ภำษำอังกฤษ ผู้วิจัยค้นหำจำกระบบสืบค้นออนไลน์ (Google) ใช้ค ำในกำรค้นหำ เช่น “Best book 
about poverty”, “Best Books on Poverty from a Biblical Perspective” เป็นต้น และสืบค้น
จำกบริกำรสืบค้นออนไลน์ของห้องสมุดมหำวิทยำลัยพำยัพ โดยใช้ค ำค้นท่ีเกี่ยวข้องกับคนยำกจนท้ัง
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จำกนั้นลงมือศึกษำวรรณกรรม 

 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเอกสำร ผู้วิจัยน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำวรรณกรรม ก ำหนด
แนวทำงกำรศึกษำ น ำมำวิเครำะห์เนื้อหำโดยกำรสรุปและจ ำแนกเนื้อหำตำมประเด็นท่ีก ำหนดไว้ แล้ว
น ำมำจัดกลุ่มข้อมูลเป็นหมวดหมู่ หำควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และอธิบำยข้อมูลเพื่อตอบค ำถำม
กำรศึกษำ ผลสรุปท่ีได้ น ำมำอภิปรำยโดยอ้ำงอิงกับเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

ในบทนี้น ำเสนอผลกำรวิจัยท่ีได้จำกกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในหัวข้อกำร
ส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนในประเทศไทย เป็นกำรศึกษำข้อมูลท่ีได้
จำกวรรณกรรมท่ีมีควำมหลำกหลำยต่อกำรตอบสนองต่อคนยำกจน โดยข้อมูลท่ีได้มำเพื่อกำรส ำรวจ
จ ำนวน 40 แหล่งข้อมูล แยกเป็นวรรณกรรมคริสเตียน 26 แหล่งข้อมูล และวรรณกรรมท่ัวไป 14 
แหล่งข้อมูล ดังนี้ 

 

 วรรณกรรมคริสเตียน 

1. กู๊ด, สตีฟ และมำรีย์. (2559). ดูให้เห็นกับตา: เส้นทางสู่ความยุติธรรม ความกรุณาปราณีและการ
ท างานของเรา [Bring your eyes and see: our journey into justice, compassion and action] 
(เกษรำ รำมสูรย์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: แม่น้ ำ. 
วรรณกรรมนี้เขียนขึ้นโดยผู้ท่ีอยู่ใสถำนกำรณ์จริง ท่ีกำรทนทุกข์ ควำมอยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนอ่อนแอ 
ขัดสน ผู้อพยพหนีภัยท่ีเกิดจำกควำมขัดแย้งในประเทศ และถูกรุกรำนจำกประเทศอื่น พวกเขำถูกกด
ขี่โดยผู้มีอ ำนำจเหนือกว่ำท้ังด้ำนกำรเมือง สถำนะทำงสังคม และกำรอยู่ภำยในครอบครัวท่ีผู้ปกครอง
เป็นผู้กดขี่ ท่ำมกลำงคนทุกข์ยำก พันธกิจของวำยแวมเข้ำไปมีส่วนในกำรช่วยเหลือหลำยๆ ด้ำน 
หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 
  1) พันธกิจกับผู้อพยพในค่ำยผู้ล้ีภัย ในช่วงหลังกำรบุกยึดประเทศกัมพูชำโดย
เวียดนำม มีหลักกำรท่ีจะให้เกิดกำรช่วยเหลือท้ังร่ำงกำยและจิตวิญญำณ จำกกำรรับใช้ตำมของ
ประทำน เช่น กำรรักษำพยำบำล กำรสอนอำชีพ และเปิดโรงเรียนส ำหรับลูกหลำนผู้อพยพ เป็นกำร
ปรนนิบัติดูแลผู้อพยพเป็นอย่ำงดี เอำใจใสด้วยส่ิงท่ีเกินควำมเข้ำใจ ส ำแดงออกถึงควำมรักของพระเจ้ำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้ผู้อพยพจ ำนวนมำกสนใจอยำกรู้จักพระเจ้ำ เปิดโอกำสให้อำสำสมัครเหล่ำนั้น
ประกำศและสอนพระกิตติคุณ มีคนกลับใจและสำมำรถต้ังคริสตจักรเฉพำะกลุ่มคนในค่ำยผู้อพยพได้ 
เช่น กลุ่มคนโรคเรื้อน กลุ่มหญิงม่ำย และกลุ่มคนท่ัวไป เป็นต้น พวกเขำได้รับกำรเยียวยำรักษำ
บำดแผลท่ีฝังลึกในจิตใจ และหลำยคนกลำยเป็นผู้น ำคริสตจักรในเวลำต่อมำ 
  2) พันธกิจเมตตำ มุ่งเน้นท่ีกำรสร้ำงควำมหวังให้ผู้หมดหวัง รักคนท่ีอยู่ในควำมจ ำกัด
ทุกประเภท เริ่มแรกในกำรท ำพันธกิจ มีกำรส ำรวจควำมจ ำเป็นของคนเหล่ำนั้น หำวิธีกำร
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ตอบสนองและหำเงินทุนสนับสนุน พันธกิจเมตตำขององค์กรวำยแวมในประเทศไทยท ำงำนผ่ำน 
“มูลนิธิโครงกำรเพื่อชีวิต” แตกแขนงออกไปท ำพันธกิจหลำยด้ำน เช่น ศูนย์ทำมำร์ บ้ำนสุขนิรันดร์ 
บ้ำนพักพิง บ้ำนอุ่นใจ เป็นต้น พันธกิจเหล่ำนี้ถูกตั้งขึ้นมำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรเฉพำะด้ำน
ของผู้ท่ีตกอยู่ในสภำวะอ่อนแอ หลักกำรส ำคัญจะเน้นกำรน ำคนท่ีประสบปัญหำ ออกมำจำกจุดเส่ียง
หรือจุดท่ีเกิดปัญหำ โดยให้ท่ีพักพิงท่ีมั่นคง ฟูมฟักเยียวยำรักษำท้ังด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ 
เป็นท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกำศและสอนพระกิตติคุณ แต่ละพันธกิจมีผู้ร่วมงำนท้ังท่ีเป็น
ผู้สนับสนุนเงินทุน และบุคคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญแต่ละด้ำน 
  3) กำรตอบสนองต่อภัยพิบัติ องค์กรวำยแวมด้ำนพันธกิจเมตตำ เมื่อทรำบ
เหตุกำรณ์ภัยพิบัติ พวกเขำจะสอบถำมข้อมูลถึงควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือกับเจ้ำหน้ำท่ี ในกำรวำง
แผนกำรช่วยเหลือ พวกเขำรวบรวมผู้คนท่ีอยู่ในสำยสัมพันธ์ องค์กรอิสระท่ีท ำพันธกิจเมตตำ รวมถึง
คริสตจักรท้องถิ่น มีพันธกิจร่วมกันในกำรช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ส ำหรับกำรวำงแผนกำร
ช่วยเหลือเร่งด่วน กำรฟื้นฟูระยะส้ันช่วยในกำรเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำรท ำมำหำกิน และวำงแผนว่ำ
อะไรคือควำมต้องกำรและช่วยชุมชนพัฒนำแผนระยะยำวในด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ประสำนงำนกับ
รัฐบำลขอข้อมูลหำช่องโว่ของแผนของรัฐ แล้วลองหำวิธีท่ีพอสำมำรถช่วยเหลือได้    
   
2. เบคเคอร์ , โรลแลนด์ และ ไฮด้ี. (2558). ไม่เคยขัดสน [There is always enough] (พรเทพ  
คัดสุระ,ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แม่น้ ำ. 
วรรณกรรมไม่เคยขัดสนเขียนขึ้นโดยมิชชันนำรีสองสำมีภรรยำ ท ำพันธกิจในประเทศโมซัมบิกและอีก
หลำยประเทศในทวีปแอฟรีกำ หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองคนยำกจนคือคนท่ีขำดในทุกๆ ส่ิง รวมถึงส่ิงท่ี
เป็นควำมจ ำเป็นพื้นฐำน อยู่ในท่ีถูกกดขี่ ถูกทอดท้ิง เป็นคนท่ีไม่มีใครต้องกำร อ ำศัยอยู่ใน
สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสม สุขภำพทรุดโทรม แรงจูงใจในกำรท ำพันธกิจคือควำมรัก ควำมเห็นใจ ท่ีมี
ต่อคนยำกจน มีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรน ำคนยำกจนรับเช่ือพระเยซูคริสต์ หลักกำรท ำพันธกิจกับคน
ยำกจนดังนี้ 

1) เข้ำหำคนยำกจน สภำพของประเทศโมซัมบิกท่ีถือว่ำเป็นประเทศท่ียำกจนอันดับ
ต้นๆ ของโลก ในภำวะท่ีประเทศตกอยู่ภำยใต้กำรระบำดของโรคเอดส์ กลุ่มคนยำกจนท่ีพบเยอะท่ีสุด
คือเด็กก ำพร้ำสูญเสียพ่อ แม่จำกโรคเอดส์ เด็กเหล่ำอำศัยอยู่ข้ำงถนน อยู่ตำมท่ีท้ิงขยะ พันธกิจคือกำร
ออกไปหำคนเหล่ำนั้นเชิญชวนให้เข้ำมำอยู่ศูนย์พักพิง 

2) ให้ควำมช่วยเหลือตำมสภำพเร่งด่วนของแต่ละคน เด็กๆ ก ำลังเผชิญกับควำมตำย
เนื่องจำกกำรติดโรคเอดส์ กำรขำดอำหำรอย่ำงรุนแรง รวมถึงกำรถูกท ำร้ำยรำงกำย และแทบท้ังหมด
ไม่มีท่ีพักหรือบ้ำนอยู่ กำรให้ท่ีพักพิงจึงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น ต่อมำด้วยกำรรักษำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ และให้อำหำรในแต่ละวันอย่ำงเพียงพอเพื่อฟื้นฟูร่ำงกำย 
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3) น ำพวกเขำมำถึงพระเยซูคริสต์ กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจำกภำยในน ำควำม
ยั่งยืนมำสู่เด็กๆ กำรประกำศเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของพันธกิจ มีท้ังประกำศด้วยค ำพูดและ
ท่ีโดดเด่นไม่แพ้กันคือกำรประกำศด้วยกำรกระท ำ เป็นกำรส ำแดงออกถึงควำมรักของพระเจ้ำ ด้วย
กำรสวมกอดโดยไม่รังเกียจ 

4) ต้ังคริสตจักร คริสตจักรเป็นชุมชนผู้เช่ือท่ีเกิดขึ้นข้ำงกองขยะ ริมถนน เป็นท่ีท่ีมี
กำรนมัสกำรพระเจ้ำร่วมกัน เป็นชุมชนผู้เช่ือท่ีเป็นเกลือและแสงสว่ำงแก่สังคม เป็นท่ีดึงดูดคนเข้ำมำ
คริสตจักร แม้ว่ำส่วนหนึ่งอำจเข้ำมำเพื่อรับกำรช่วยเหลือ แต่ก็เป็นโอกำสดีในกำรสอนเรื่องของ 
พระเยซูคริสต์  

5) ต้ังสถำบันพระคริสตธรรม เมื่อพันธกิจแผ่ขยำยออกไป เกิดคริสตจักรขึ้นจ ำนวน
มำก จ ำเป็นต้องมีผู้รับใช้ท่ีได้รับกำรสอนมำอย่ำงเป็นระบบ สถำบันหรือโรงเรียนพระคริสตธรรมจึง
เกิดขึ้น เพื่อรองรับกำรเกิดขึ้นของคริสตจักรในชุมชน หมู่บ้ำน และในเมืองท่ีห่ำงออกไป โดยผู้รับใช้ท่ี
เรียนในสถำบันล้วนแต่เป็นผู้เคยในสภำวะขัดสนและยำกจนท่ีกลับใจ พวกเขำถวำยตัวในกำรรับใช้
ออกไปหำผู้คนท่ีหลงหำยท่ีไม่ใช่เพียงแค่เด็กเท่ำนั้นแต่เป็นคนทุกวัย 

 
3. มูลนิธิดรุณำทร. (2561). แนะน ามูลนิธิดรุณาทร คอมแพสช่ัน ประเทศไทย. เชียงใหม่: ผู้แต่ง. 
วรรณกรรมเล่มนี้เป็นกำรแนะน ำพันธกิจของมูลนิธิดรุณำทร จำกจุดเริ่มต้นของพันธกิจจนถึงปัจจุบัน
กำรท ำพันธกิจกับเด็กยำกจนท่ัวโลกคือหัวใจของพันธกิจ มุมมองต่อเด็กคือกลุ่มคนท่ีต้องได้รับกำร
ดูแลเป็นพิเศษไม่จ ำเป็นต้องเป็นเด็กในครอบครัวจะยำกจน เด็กในครอบครัวท่ีมีควำมเช่ืออื่นก็ได้รับ
กำรฟูมฟักจำกพันธกิจของมูลนิธิดรุณำทร เป้ำหมำยเพื่อให้เด็กหลุดพ้นจำกวงจรควำมยำกจน ได้รับ
กำรพัฒนำให้เติมโตขึ้น สำมำรถท ำประโยชน์ สร้ำงกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีให้แก่ชุมชนและประเทศชำติ 
หลักกำรท ำพันธกิจกับเด็กดังต่อไปนี้ 

กำรพัฒนำเด็กแบบองค์รวม 
โครงกำรสนับสนุนพิเศษ โดยเริ่มต่ังแต่เด็กอยู่ในครรภ์มรรดำจนถึงอำยุ 22 ปี แต่ละ

ช่วงปีจะมีโปรแกรมของช่วงอำยุนั้นในกำรดูแล และท ำงำนร่วมกับคริสตจักรท่ีมีโปรแกรมสงเสริมและ
พัฒนำเด็กของดุรณำทร ท่ีมุ่งเน้นในด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสังคม-อำรมณ์ และด้ำนจิต
วิญญำณ นอกจำกนี้ยังมีพันธกิจครอบครัว พันธกิจสนับสนุนพิเศษท่ีช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็นอื่นๆ  

กำรเป็นตัวแทนให้กับเด็กในสังคม 
มูลนิธิดรุณำทรตอบสนองต่อสิทธิของเด็กท่ีมักถูกละเมิด ถูกขัดขวำง รวมถึงกำรไม่

ส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่ำงเต็มศักยภำพ มูลนิธิฯจึงมุ่งเน้นในกำรคุ้มครองสิทธิ เด็ก 4 
ประกำร โดยให้กำรช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีต่ำงๆ ดังนี้ 

1) สิทธิในกำรอยู่รอด เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน ท่ีต้องได้รับอำหำรท่ีมีคุณค่ำและเพียงพอ 
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มีบ้ำนอำศัย เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุข และมีสิทธิในฐำนะพลเมือง 
2) สิทธิในกำรได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง จำกกำรถูกเอำเปรียบทำงเพศ กำรใช้

แรงงำนท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ต่อพัฒนำกำรของร่ำงกำย สมองและจิตใจของเด็ก คุ้มครองจำกกำร
แสวงหำประโยชน์จำกเด็ก สิทธิท่ีจะได้รับควำมยุติธรรมกรณีท่ีถูกกล่ำวหำและกำรพิจำรณำคดี และ
ยังมีกำรป้องกันคุ้มครองเด็กท่ีมีชีวิตอยู่ในภำวะยำกล ำบำก เช่นเด็กพิกำร เด็กผู้ล้ีภัย เด็กก ำพร้ำเป็น
ต้น 

3) สิทธิในกำรพัฒนำ สิทธิท่ีจะได้เล่นและพักผ่อน มีส วนร่วมในกิจกรรมทำง
วัฒนธรรม ได้รับสิทธิในกำรศึกษำทุกประเภท สิทธิที่จะคิดพัฒนำสติปัญญำและนับถือศำสนำ 

4) สิทธิในกำรมีส่วนร่วม สิทธิแสดงควำมคิดเห็นและกลำวถึงชีวิตของตนเอง รวมทั้ง
โอกำสท่ีจะเขำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของสังคม และมีสวนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน 

กำรท ำงำนท่ีเป็นรูปธรรมในกำรเป็นปำกเป็นเสียงให้กับเด็ก 
ให้คริสตจักรตระหนักถึงควำมส ำคัญของเด็ก ใหคริสตจักรและชุมชนมีบทบำทใน

กำรช่วยเหลือเด็กมำกขึ้น สร้ำงเครือข่ำยเพื่อช่วยเหลือ และสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ใหแกเด็ก ประสำนงำน
กับหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือเด็กท่ีถูกทำรุณกรรมหรือถูกลวงละเมิดทำงเพศ 

 
4. ศุกค่ำ ซัน. (2555). การวางตัวของพระเยซูต่อคนยากจนในพระธรรมลูกา และ แนวทางในการท า
พันธกิจกับชุมชนแออัดพรเตียล กรุงพนมเปญ (วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต). เชียงใหม่: มหำวิทยำลัย
พำยัพ 
วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ได้รับแรงจูงใจมำจำกควำมต้องกำรช่วยเหลือคนยำกจนในชุมชนแออัดใน 
ประเทศกัมพูชำ มีมุมมองต่อคนยำกจนเป็นคนขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน เข้ำไม่ถึงน้ ำท่ีสะอำดและ
พลังงำนไฟฟ้ำ ติดกับดักควำมยำกจนท้ังทำงด้ำนกำยภำพและจิตวิญญำณ กำรท ำพันธกิจเน้นทำงด้ำน
จิตวิญญำณเป็นส ำคัญ ให้คนเหล่ำนั้นมีควำมหวังและก ำลังใจ สร้ำงชุมชนใหม่ของพระเจ้ำผ่ำนทำงกำร
ประกำศพระกิตติคุณและบุกเบิกคริสตจักรในชุมชนแออัด โดยอำศัยรูปแบบกำรท ำพันธกิจของ 
พระเยซูคริสต์ในบริบทพระธรรมลูกำ รูปแบบและวิธีกำรท ำพันธกิจ อำศัยวิธีกำรของพระเยซูคริสต์ 
พระองค์มีเป้ำหมำยท่ีชัดเจนกับคนยำกจนท้ังควำมยำกจนด้ำนกำยภำพกับควำมยำกจนด้ำน  
จิตวิญญำณ พระองค์รู้ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลท่ีพระองค์เข้ำหำหรือสนทนำด้วย แต่พระองค์
ตอบสนองตำมจุดประสงค์ของพระองค์มำกกว่ำควำมต้องกำรของคนเหล่ำนั้น หลักกำรและวิธีกำรใน
กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 

1) จัดต้ังคริสตจักรขึ้นในชุมชนแออัด โดยอำศัยควำมเข้ำใจภูมิหลังทำงวัฒนธรรม
ของชุมชน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของพระเยซูคริสต์ ท่ีพระองค์เข้ำหำคนยำกจน แสดงถึงควำมเป็น
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มิตรท่ีมีควำมเท่ำเทียมในด้ำนศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์ทำงกำรสนทนำอย่ำงจริงใจใน
ภำษำท่ีง่ำยๆ ธรรมดำ รวมถึงมีกำรร่วมรับประทำนอำหำร และพักอำศัยอยู่กับชุมชน 

2) สร้ำงอำชีพเพื่อมีรำยได้เสริม โดยกำรจัดฝึกอบรมสอนวิชำชีพของคริสตจักร 
พร้อมกับกำรรับกำรพัฒนำชีวิตฝ่ำยจิตวิญญำณผ่ำนกิจกรรมท่ีคริสตจักรจัดท ำขึ้นมำ กำรมีรำยได้ท่ี
เพียงพอต่อควำมต้องกำรพื้นฐำน น ำควำมผำสุกมำสู่ครอบครัวของคนในชุมชนแออัด เมื่อพวกเขำมี
ควำมกังวลเกี่ยวกับรำยได้ลดลง ท ำให้มีกำรตอบสนองต่อกิจกรรมฝ่ำยจิตวิญญำณด้วยควำมเต็มใจ 
และเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ 

3) ให้ค ำปรึกษำปัญหำชีวิตอย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำมหลักกำรให้ค ำปรึกษำ 
โดยคริสตจักรจัดต้ังศูนย์ให้ค ำปรึกษำขึ้นมำด้วยบรรยำกำศท่ีเป็นมิตร สร้ำงควำมไว้วำงใจท่ีคนท่ีมำขอ
ค ำปรึกษำกล้ำเปิดใจให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรฝ่ำยวิญญำณของคนใน
ชุมชนแออัด ท่ีต้องมีกำรเช่ือมโยงทำงด้ำนสังคมกับทำงด้ำนจิตวิญญำณเข้ำด้วยกัน 

4) ให้ควำมส ำคัญเรื่องสุขภำพอนำมัยของคนในชุมชน ด้วยกำรให้กำรอบรมอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักสำธำรณสุข และปรับปรุงส่ิงแวดล้อมบริเวณท่ีอยู่อำศัยให้เหมำะแก่กำรพักอำศัยท่ีไม่
ท ำลำยสุขภำพ มีกำรเยี่ยมเยียนผู้ป่วยทุกสัปดำห์ พร้อมท้ังให้ค ำปรึกษำเรื่องสุขภำพ และนอกจำกนี้
แล้วยังรับเป็นธุระในกำรส่งผู้ป่วยไปโรงพยำบำล และช่วยในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล 

 
5. Achunonu, Anthony Okwudili. (2012). Poverty and the Church in Igboland, Nigeria. 
Bloomington, Indiana: Xlibris US. 
วรรณกรรมนี้เป็นงำนวิจัย ท่ีมุ่งเน้นหำวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีคริสตจักรท ำได้ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
เพื่อให้สถำนกำรณ์ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ คนยำกจนในงำนวิจัยนี้คือคนท่ี
ก ำลังทนทุกข์กับควำมหิวโหย ควำมอดอยำก และควำมอยุติธรรม สภำพชีวิตท่ีน่ำสังเวช และเป็นผู้ถูก
กีดกัน ด้อยโอกำส กำรว่ำงงำน ถูกละเลย ถูกละเมิดสิทธิ ถูกลดทอนควำมเป็นมนุษย์ เป็นต้น หลักกำร
และวิธีกำรในกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

1) มุมมองใหม่ต่อควำมยำกจน คริสตจักรสำมำรถลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ท่ีสำมำรถ
สร้ำงงำนให้คนยำกจนได้ คริสตจักรสำมำรถสร้ำงโรงเล้ียงสัตว์ปีก ฟำร์มเกษตร กำรเล้ียงสัตว์ และกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรในงำนช่ำงไม้และงำนฝีมือ เพื่อให้คนยำกจนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2) คริสตจักรเล้ียงตนเอง สอนให้คนยำกจนพึ่งพำตัวเองโดยไม่หวังกำรช่วยเหลือจำก
ภำยนอก สมำคมสหกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในคริสตจักรมีส่วนร่วมในองค์กรธุรกิจ  โดยกำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ซึ่งจ ำเป็นเพื่องำนและโอกำสกำรจ้ำงงำน มีกำรจัดต้ังโครงกำรขนำดเล็กและ
สินเช่ือรำยย่อยส ำหรับคนยำกจน 

3) กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนด้วยกำรเทศนำ กำรเผยพระวจนะท่ีแสดงให้เห็นถึง
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คริสตจักรอยู่ข้ำงคนยำกจนเสมอ ในทุกสถำนกำรณ์ภำยนอกท่ีคุกคำมคนยำกจน ตำมแบบอย่ำงผู้เผย
พระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และท่ีส ำคัญคือตำมแบบพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์อยู่ข้ำงคนยำกจน 

4) พัฒนำทำงด้ำนกำรเกษตร โดยกำรหำแหล่งน้ ำ ปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมำะแก่กำร
เพำะปลูกกำรเกษตรเป็นกำรสร้ำงอำหำรเพื่อกำรบริโภคและกำรจ้ำงงำน สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
และลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนอำหำร และกระตุ้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยรวม 

5) ให้กำรศึกษำ ท้ังในระดับพื้นฐำนและกำรศึกษำเฉพำะทำง เช่น วิทยำลัยวิชำชีพ 
สถำบันกำรศึกษำส ำหรับผู้ใหญ่และกำรส่งเสริมงำนสังคมสงเครำะห์ สถำบันส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรกำร
ดูแลเป็นพิเศษเนื่องจำกควำมพิกำรตำมธรรมชำติ และวิทยำลัยฝึกอบรมส ำหรับครูสอนศำสนำ 

6) ระบบกำรดูแลสุขภำพ กำรท ำพันธกิจในกำรเผยแพร่ศำสนำควบคู่ไปกับกำร
รักษำพยำบำลและกำรส่งเสริมในด้ำนสุขภำพ ในประเทศท่ียำกจนกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์เป็นเป็น
กำรรับใช้คนยำกจนและคนชำยขอบ  

7) กำรใช้ส่ือในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน ส่ือช่วยในกำรพัฒนำผ่ำนกำรให้ข้อมูล 
กำรให้ควำมรู้ กำรชักชวน และควำมบันเทิง ท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมสนใจในท้องถิ่น 
ส่งเสริมกำรเจรจำท่ีมีประสิทธิภำพระหว่ำงประชำชนกับรัฐบำล 

8) คริสตจักรเป็นปำกเป็นเสียงให้คนยำกจน คนยำกจนมีท้ังสถำนะเป็นสมำชิก
คริสตจักรและในฐำนะพลเมือง คริสตจักรมีข้อมูลด้ำนปัญหำและควำมต้องกำรของคนยำกจนท่ีต้อง
เสนอต่อรัฐ เพื่อกำรร่วมมือกันในกำรท ำพันธกิจ ท่ีทุกคนในประเทศรวมถึงคริสตจักรและรัฐได้
ประโยชน์ร่วมกัน 
 
6. Barry, John D. (2019). Jesus' Economy: A Biblical View of Poverty, the Currency of 
Love, and a Pattern for Lasting Change. New Kensington, PA: Whitaker House. 
วรรณกรรมนี้มุ่งเน้นไปท่ีกำรขจัดควำมยำกจนท้ังในระดับร่ำงกำยและจิตวิญญำณ ในทำงปฏิบัติ
วรรณกรรมนี้สร้ำงกำรเปล่ียนแปลงแบบองค์รวม ในชุมชนผู้ร่วมพันธกิจท่ีเป็นพันธมิตรทุกแห่งท่ัวโลก
ด้วยกำรสร้ำงงำน ปลูกสร้ำงคริสตจักร และตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็น
พันธกิจท่ีรวมกันของพันธกิจกำรประกำศและพันธกิจด้ำนสังคม หลักกำรและวิธีกำรในกำรท ำพันธกิจ
กับคนยำกจนดังนี้ 

1) รักเพื่อนบ้ำนอย่ำงแท้จริง เริ่มต้นด้วยกำรฟังเสียงของพระเจ้ำผ่ำนกำรอธิษฐำน
ส่วนบุคคล และผ่ำนกำรอธิษฐำนกลุ่ม พระเจ้ำตรัสกับท้ังเป็นรำยบุคคลและผ่ำนทำงคริสตจักรของ
พระองค์ พันธกิจกับบุคคลเริ่มต้นด้วยกำรรักเพื่อนบ้ำน น ำไปสู่กำรบรรเทำควำมยำกจนของ เพื่อน
บ้ำนทำงกำยภำพท่ีพบหน้ำกันทุกวัน สังเกตและถำมถึงควำมต้องกำรของพวกเขำ เช่ือมโยงเรื่องใน
กำรสนทนำไปถึงพระเยซูคริสต์ หรือกำรกระท ำทุกส่ิงท่ีท ำต่อเพื่อนบ้ำนให้แสดงถึงกำรเลียนแบบ 
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พระคริสต์ 
2) รักคนไร้บ้ำนอย่ำงแท้จริง ในกำรท ำพันธกิจกับคนไร้บ้ำนเป็นพันธกิจท่ีต้องอำศัย

กำรท ำงำนร่วมกับองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เช่น ศูนย์พักพิง ศูนย์สังคมสงเครำะห์ สถำนท่ีฝึกอบรมกำร
งำนและกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น และต้องทรำบเกี่ยวสิทธิ์ต่ำงๆ ท่ีคนไร้บ้ำนสำมำรถรับสิทธิ์ได้ แต่
เนื่องจำกคนไร้บ้ำนเป็นกลุ่มคนเปรำะบำงท่ีมีควำมหลำกหลำยของปัญหำ เช่นกำรติดสุรำ ยำเสพติด 
ปัญหำทำงจิต ท ำให้กำรท ำพันธกิจต้องมีควำมระมัดระวัง กำรให้จะเป็นกำรให้อำหำร ส่ิงของ ฯลฯ 
หรือตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ยกเว้นให้เงิน 

3) รักแท้โดยค้นหำพันธกิจท่ีเหมำะสม ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนต้องเน้นท่ี
ควำมยั่งยืนเป็นหลัก ช่วยให้พวกเขำสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้นั้นคือเป้ำหมำย และกำรท ำให้เป้ำหมำย
ส ำเร็จจ ำเป็นต้องมีผู้ร่วมพันธกิจท่ีเป็นองค์กรอื่น ส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่ำงองค์กร เสริมสร้ำง  
จุดแข็งปกปิดจุดอ่อน ใช้ควำมเช่ียวชำญแต่ละด้ำนของแต่ละองค์กรเพื่อไปถึงเป้ำหมำยร่วมกัน 

4) รักคนท่ัวโลก ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีอย่ำงห่ำงใกลออกไปท้ังทำงด้ำน
ภูมิศำสตร์ ผู้ท ำพันธกิจต้องท ำวำงตัวให้เหมำะสมในกำรท ำพันธกิจ ในกำรร่วมกับผู้น ำคริสเตียน
ท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ท่ีรู้ถึงปัญหำและกำรแก้ไข ผู้ท ำพันธกิจเป็นผู้สนับสนุนหรือให้ค ำแนะน ำบำงอย่ำงเมื่อ
ได้รับค ำร้องขอเท่ำนั้น และให้พันธกิจท่ีท ำร่วมกันเป็นพันธกิจท่ีมีพระกิตติคุณศูนย์กลำง ท่ีจะน ำกำร
เปล่ียนแปลงต้นเหตุของควำมยำกจนด้วยพลังของพระกิตติคุณ ให้ท้ังผู้น ำท้องถิ่นและผู้ท ำพันธกิจ
ท ำงำนร่วมกับพระเยซูในทุกส่วนของงำน 

5) รักแท้ผ่ำนพันธกิจระยะส้ัน ในกำรท ำพันธกิจระยะส้ันต้องส ำรวจข้อมูลท้ัง
ทำงด้ำนวัฒนธรรมและข้อมูลขององค์กรท่ีท ำพันธกิจในท้องถิ่นนั้นเกี่ยวกับพันธกิจท่ีท ำ และกำรเข้ำ
ไปในพื้นท่ีควรเป็นพรมำกกว่ำไปสร้ำงควำมยุ่งยำก ไม่เป็นภำระเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำร ท่ีพักและ
กำรเดินทำง และไม่ท ำลำยควำมเช่ือของคนท้องถิ่นในพระกิตติคุณท่ีคนท่ีเข้ำไปก่อนประกำศไว้ 

6) รักแท้โดยกำรเปล่ียนแปลงกำรให้เงินช่วยเหลือ ผลเสียอย่ำงหนึ่งของกำรให้เงิน
กับคนยำกจนเป็นกำรสร้ำงกำรพึ่งพำ สร้ำงนิสัยขำดควำมรับผิดชอบต่อตนเองของคนยำกจน และ
สร้ำงบำดแผลให้กับผู้ท ำพันธกิจ ในกำรท ำพันธกิจบำงครั้งต้องมีเงื่อนไขให้กับคนยำกจนเพื่อแลกกับ
กำรให้เงิน อำจจะเป็นกำรท ำงำน หรือพัฒนำกำรชีวิตท่ีดีขึ้น โดยผู้ท ำพันธกิจแสดงถึงกำรอยู่เคียงข้ำง
กับคนยำกจนเสมอแม้ขณะท่ีปฏิเสธกำรให้เงินก็ตำม อยู่เคียงข้ำงเพื่อกำรหำทำงออกร่วมกัน 

7) รักแท้ผ่ำนคริสตจักร เมื่อผู้ท ำพันธกิจคิดว่ำคริสตจักรท ำพันธกิจกับคนยำกจน
อย่ำงไม่ถูกต้อง ควรเริ่มต้นด้วยกำรปรับควำมเข้ำใจร่วมกันโดยกำรพูดคุยกัน และใช้หลักกำรท ำ 
พันธกิจเริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำแผนเพื่อแก้ไขวิธีท่ีคริสตจักรท ำพันธกิจ โดยเริ่มจำกกำรประเมิน
ทรัพย์สิน (หรือจุดแข็ง) ท่ีชุมชนใกล้คริสตจักร และพยำยำมพัฒนำแผนเกี่ยวกับวิธีกำรใช้ทรัพย์สิน
เหล่ำนั้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหำควำมยำกจน สร้ำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกในชุมชน
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และมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูและให้ผู้คนได้สัมผัสกับพระองค์อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

8) รักผู้ท ำพันธกิจคนอื่นๆ ท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจน สำมำรถร่วมท ำพันธกิจกับคน
อื่นๆ ท่ีอยู่ไกลออกไปได้ โดยผ่ำนทำงกำรอธิษฐำน กำรส่งข้อควำมหนุนใจ กำรบอกเรื่องรำวของกำร
ท ำพันธกิจของเขำกับคนอื่น ร่วมถึงกำรเปิดโอกำสให้แบ่งปันประสบกำรณ์ในคริสตจักรเมื่อเขำกลับมำ 

9) รักแท้ด้วยเงินทอง เป็นกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่องค์กรท่ีท ำพันธกิจกับคน
ยำกจน กำรให้กำรสนับสนุนนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงิน รูปแบบกำรท ำพันธกิจ และควำม
เร่งด่วนของพันธกิจเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุน  

10) รักแท้โดยกำรขยำยพันธกิจของคริสตจักร โดยกำรร่วมมือกับองค์กรหรือ
คริสตจักรอื่นๆ ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน นอกจำกนี้แล้วยังมีกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนโดยเชิญ
ผู้น ำหรือผู้มีอิทธิพลในชุมชนรวมท้ังเจ้ำหน้ำท่ีรัฐมำร่วมปรึกษำ และร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เพื่อ
ร่วมพัฒนำท้องถิ่นท่ีคริสตจักรต้ังอยู่ คริสตจักรอำจสนับสนุนด้ำนก ำลั งคนและด้ำนทุนทรัพย์ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรขยำยงำนของคริสตจักรโดยกำรส่งมิชชันนำรี 

11) รักแท้ผ่ำนธุรกิจกำรท ำงำน กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนสำมำรถท ำได้หลำย
ช่องทำงหลำยวิธีกำร เปิดโอกำสให้บุคคลท่ัวไปสำมำรถท ำพันธกิจได้ ผ่ำนทำงกำรท ำงำน รวมถึงกำร
ใช้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน กำรประกอบอำชีพในกำรช่วยเหลือคนยำกจน เช่น กำรสอนให้คน
ยำกจนประกอบอำชีพได้ ครูท่ีเกษียณอุทิศตนในกำรสอนหนังสือแก่เด็กยำกจนหรือผู้ท่ีไม่รู้หนังสือ 
ช่ำงตัดเย็บสอนกำรตัดเย็บให้คนยำกจน ร้ำนค้ำให้ส่วนลดให้แก่ผู้ท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจน สนับสนุน
สินค้ำท่ีคนยำกจนผลิต เป็นต้น 
 
7. Bradley, Anne R. and Lindsley, Art. (Eds.) (2015). For the Least of These: A Biblical 
Answer to Poverty. Grand Rapids, MI: Zondervan Academic. 
วรรณกรรมนี้ให้มุมมองในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนบนพื้นฐำนของพระคริสตธรรมคัมภีร์และ
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ ท่ีจ ำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในกำรท ำธุรกิจขนำดย่อมและกำรมีควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำน และให้เหตุผลหลักในกำรช่วยเหลือคนยำกจนคือพวกเขำถูกสร้ำงมำตำมพระฉำยของ 
พระเจ้ำ ในกำรท ำพันธกิจไม่เพียงแค่ให้คนยำกจนอยู่รอดเท่ำนั้น แต่คนยำกจนจะต้องเจริญเติบโต
และเจริญรุ่งเรืองในทุกด้ำน กำรท ำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรอิสระท่ีอยู่ใกล้ ชิดกับคน
ยำกจนและมีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมำกกว่ำ จึงเป็นผู้ท ำพันธกิจกับคนยำกจนได้ดีกว่ำรัฐบำล หลักกำรท ำ
พันธกิจดังนี้ 

กำรฝึกอบรมทำงธุรกิจและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน คริสตจักรเป็นผู้น ำ
ในกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรแก่คนยำกจนผ่ำนทำงกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรคู่มิตร บุคคลท่ี
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ยำกจนเหล่ำนั้นสำมำรถซื้ออำหำรและเส้ือผ้ำของตนเองและมีบ้ำนของตนเอง นอกจำกกำรท ำธุรกิจ
แล้วยังมีกำรจัดเตรียมกำรฝึกงำน เพื่อให้บุคคลมีทักษะในกำรสัมภำษณ์ สร้ำงเครือข่ำย และเพื่อ
ค้นหำและรักษำงำนไว้ ให้ควำมรักของพระคริสต์เปล่ียนแปลงพวกเขำในระยะยำว จำกกำรดูแลโดย
ผู้ท ำพันธกิจท่ีสอนเรื่องควำมเช่ือและกำรเงินในคริสตจักร  

กำรให้ค ำปรึกษำ อดีตผู้ต้องขังจะถูกระบุฐำนะเป็นคนยำกจนเมื่อครอบครัว สังคมไม่
ต้อนรับ สถำนประกอบกำรปฏิเสธท่ีจะรับเข้ำท ำงำน โอกำสท่ีพวกเขำจะท ำผิดแล้วกลับเข้ำเรือนจ ำ
อีกสูง ท้ังท่ีพวกเขำเป็นคนมีศักยภำพสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ กำรท ำพันธกิจกับผู้ต้องขังเป็นกำรให้
โอกำสในกำรท ำธุรกิจ โดยส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบกำรขณะอยู่ในเรือนจ ำ ปลูกฝังให้เป็น
ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรให้ค ำปรึกษำ มีกำรสอนในช้ันเรียนโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและ
นักบริหำรธุรกิจ ผู้ต้องขังสำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำยระดับมืออำชีพของผู้บริหำร เพื่อให้ผู้ต้องขังสำมำรถ
รับงำนได้เมื่อออกจำกเรือนจ ำ นอกจำกนี้แล้วส่ิงส ำคัญท่ีสุดคือกำรเช่ือมโยงผู้ต้องขังกับพี่เล้ียงซึ่งจะ
แนะน ำพวกเขำตลอดกระบวนกำรทำงธุรกิจและผู้ท่ีเปิดชีวิตให้กับผู้ให้ค ำปรึกษำ  

บริกำรทำงกำรเงิน เป็นกำรช่วยให้คนยำกจนสำมำรถกู้ยืมเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนำด
เล็ก กำรให้บริกำรกำรเงินรำยย่อยขององค์กรร่วมมือกับคริสตจักร ท ำพันธกิจกับคนยำกจน นอกจำก
ให้เงินกู้แล้วยังรับฝำกเงิน และให้กำรฝึกอบรมทำงธุรกิจ เพื่อให้คนยำกจนกลับมำพึ่งพำตัวเองได้อีก
ครั้ง บริกำรกำรเงินรำยย่อยช่วยป้องกันไม่ให้คนยำกจนพึ่งพำเงินกู้นอกระบบเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน 
ไม่ว่ำรถของพวกเขำจะเสียหรือสมำชิกในครอบครัวต้องกำรกำรรักษำพยำบำล  กำรบริกำรกำรเงิน
รำยย่อยให้สินเช่ือท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยท่ีเหมำะสม และส่ิงท่ีเป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวินัย คือกำรให้เงิน
กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ียแก่คนยำกจนหำกเงินกู้ได้รับกำรช ำระคืนภำยในก ำหนด ผู้รับบริกำรใช้ช่วงเวลำ
ปลอดดอกเบ้ียจะต้องเริ่มกำรออมด้วย ซึ่งช่วยให้พวกเขำเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินอื่น 

 
8. Carr, Johnny and Captari, Laura. (2013). Orphan Justice: How to Care for Orphans 
Beyond Adopting. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group. 
วรรณกรรมนี้เป็นกำรเสนอกำรท ำพันธกิจกับเด็กก ำพร้ำท่ีเป็นเด็กต่ำงเช้ือชำติและวัฒนธรรม หลักกำร
และวิธีกำรในกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

1) เด็กก ำพร้ำและกำรค้ำมนุษย์ กำรปกป้องเด็กโดยกำรสร้ำงพันธกิจในชุมชนของ
คริสตจักรติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกำรร่วมมือกับนักสังคมสงเครำะห์ใน
พื้นท่ีเพื่อเสนอแผนพันธกิจ อธิษฐำนและวำงแผนให้คริสตจักรท้องถิ่นมีส่วนในกำรช่วยเหลือเด็กท่ีถูก
ค้ำมนุษย์ 

2) เอชไอวี/เอดส์ พันธกิจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ในคริสตจักรให้กำรศึกษำแก่
ครอบครัวและกระตุ้นให้พวกเขำพิจำรณำรับเด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวีมำเล้ียง เนื่องจำกวัฒนธรรมของ
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คริสตจักรเปิดกว้ำงมำกขึ้นและยอมรับต่อชุมชนท่ีติดเช้ือเอชไอวี  
3) สถำนเล้ียงเด็กก ำพร้ำ เป็นส่วนหนึ่งหรือสนับสนุนทีมประกำศพระกิตติคุณท่ี

เดินทำงไปและพบกับศิษยำภิบำลและครอบครัวในวัฒนธรรมอื่นๆ สอนให้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมหมำยตำมพระคริสตธรรมคัมภีร์ของกำรเป็นบุตรบุญธรรมและกำรเป็นพ่อแม่บุญธรรม  

4) ควำมยำกจน ติดต่อกับหน่วยงำนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรเริ่มต้นปกป้องครอบครัวใน
ชุมชนของคริสตจักร ติดต่อเขตกำรศึกษำในท้องถิ่นเพื่อค้นหำควำมต้องกำร ติดต่อกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนอื่นในพื้นท่ีว่ำ คริสตจักรสนใจท่ีจะร่วมมือกับพวกเขำเพื่อช่วยเล้ียงดูเด็กๆ ท่ีหิวโหย  

5) กำรดูแลอุปถัมภ์ ผู้รับอุปกำระต้องเข้ำฝึกอบรมกำรรับรองกำรอุปถัมภ์ เมื่อผ่ำน
กำรรับรองสำมำรถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ได้ กำรฝึกอบรมเป็นข้อก ำหนดเบื้องต้นส ำหรับขั้นตอนกำร
สมัคร นี่เป็นช่วงเวลำแห่งกำรเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยท่ีดีกับครอบครัวอุปถัมภ์อื่นๆ และให้ข้อมูลท่ี
ต้องกำรแก่ผู้ก ำลังตัดสินใจท่ีจะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์หรือรับเล้ียงบุตรบุญธรรมผ่ำนระบบอุปถัมภ์ 

6) กำรเหยียดเช้ือชำติ คริสตจักรเปิดกว้ำงส ำหรับเช้ือชำติและวัฒนธรรมท่ีมีควำม
แตกต่ำง และหนุนใจให้สมำชิกรับเด็กก ำพร้ำเหล่ำนั้นมำอุปกำระ คริสตจักรยอมรับและให้โอกำสแก่
วัฒนธรรมย่อยในคริสตจักร และคริสตจักรต้องพร้อมส ำหรับกำรให้ปรึกษำกับเด็กท่ีมำจำกวัฒนธรรม
อื่น 

7) กำรท ำแท้ง กำรป้องกันกำรท ำแท้งกับผู้หญิงท่ียังไม่พร้อมส ำหรับกำรต้ังครรภ์ 
หรือกำรตรวจพบทำรกท่ีไม่ปกติในครรภ์ ผู้ท ำพันธกิจในกำรป้องกันกำรท ำแท้งนี้ ต้องติดต่อท่ีรับฝำก
ครรภ์ เพื่ อขอข้อมูล จุดประสง ค์ของกำรติดต่อขึ้นอยู่ กับควำมต้องกำรของ ผู้ท ำพันธกิจ  
เช่น ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกลำงหำพ่อแม่บุญธรรมให้ หรืออำสำท่ีจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมเอง ในกรณีท่ีเป็น
เด็กพิเศษต้องหำคู่ “บัดด้ี” ให้ และคริสตจักรต้องเปิดพันธกิจส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษด้วย
เช่นกัน 

8) คริสตจักร เด็กก ำพร้ำถือว่ำเป็นคนท่ีอ่อนแอท่ีสุดถ้ำไม่มีญำติท่ีใกล้ชิดดูแล 
คริสตจักรต้องเห็นควำมส ำคัญกับกำรท ำพันธกิจนี้ เพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำท่ีจะเกิดถ้ำ
เด็กไม่ได้รับกำรดูแล คริสตจักรควรเสนอในแผนประจ ำปีเรื่องสนับสนุนกำรรับบุตรบุญธรรม ให้
สมำชิกแต่ละครอบครัวสำมำรถช่วยกันดูแลได้ ในวันอำทิตย์มีโปรแกรมส ำหรับเด็กๆ ในช้ันเรียน 
รววีำรศึกษำของคริสตจักร 
 
9. Charlesworth, Martin and Williams, Natalie. (2017). A Church for the Poor: 
Transforming the church to reach the poor in Britain today. Colorado Springs, CO: 
David C Cook. 
วรรณกรรมนี้น ำเสนอกำรท ำพันธกิจของกำรบุกเบิกคริสตจักรส ำหรับคนยำกจน มีรูปแบบกำรท ำ 
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พันธกิจหลำยด้ำนเพื่อตอบสนองต่อคนยำกจนตำมหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ให้หลักกำรท ำ 
พันธกิจกับคนยำกจน ดังนี้ 

1) กำรดูแลในทำงปฏิบัติ คริสตจักรท ำพันธกิจกับคนยำกจนตำมแบบอย่ำงพระเยซู 
พระองค์ทรงให้เวลำแก่พวกเขำ พระองค์ทรงสงสำรพวกเขำ ทรงรักษำพวกเขำ ทรงปลอบโยนพวกเขำ 
และทรงเล้ียงดูพวกเขำด้วย และคริสตจักรท่ีเป็นพระกำยของพระองค์ได้ท ำตำมแบบอย่ำงนั้นต้ังแต่
คริสตจักรยุคแรก คริสตจักรออกไปหำคนยำกจนในพื้นท่ีรอบๆ ของคริสตจักร และมีส่วนซึ่งกันและ
ระหว่ำงคริสตจักรและคนยำกจน 

2) กำรเป็นตัวแทนคนยำกจนในสังคมท่ีไม่ยุติธรรม ถูกเอำรัดเอำเปรียบเนื่องจำก
ควำมอ่อนแอทำงเศรษฐกิจของคนยำกจน คริสตจักรพูดแทนผู้พิกำรและคนชำยขอบต่อสิทธิที่พวกเขำ
ควรได้รับ กระบวนกำรเริ่มต้นด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับคริสตจักรในท้องท่ี และนอกจำกนี้แล้ว
พันธกิจของคริสตจักรมีบทบำทในสังคม เช่นกำรต่อสู้กับเรื่องกำรค้ำมนุษย์ ส ำหรับคริสตจักรท้องถิ่นท่ี
ต้องกำรปลูกคริสตจักรเพื่อคนยำกจน กำรสนับสนุนสำมำรถท ำได้แบบตัวต่อตัวกับคนยำกจน 
คริสตจักรต้องท ำงำนกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อช่วยให้คนยำกจนได้รับควำมยุติธรรม รวมถึงกำรเป็น
ตัวกลำงระหว่ำงผู้ท่ีอำจถูกกดขี่ ถูกทอดท้ิง หรือถูกตัดสิทธิ์ได้ง่ำย กับผู้อื่นท่ีมีอ ำนำจเหนือกว่ำอำจจะ
เป็นผู้กดขี่ ญำติ หรือรัฐบำล คริสตจักรถูกเรียกให้พูดเพื่อคนท่ีไม่สำมำรถพูดเพื่ อตนเองได้ เพื่อสิทธิ
ของทุกคนท่ียำกไร้ ปกป้องสิทธิของคนยำกจนและคนขัดสน 

3) กำรประกำศกิตติคุณ ในกำรท ำพันธกิจของคริสตจักรท่ีส ำคัญท่ีน ำกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงแท้จริงมำสู่คนยำกจน คือกำรประกำศกิตติคุณท่ีเป็นข่ำวดีแก่คนยำกจน ข่ำวดีใน
เรื่องพระเยซูคริสต์ เรื่องอำณำจักรของพระเจ้ำ ข่ำวดีท่ีเรียกร้องให้คนยำกจนกลับใจจำกบำปส่วนตัว 
พวกเขำเปล่ียนแปลงควำมเช่ือและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ชีวิตฝ่ำยจิตวิญญำณเกิดขึ้นท ำให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ พระกิตติคุณและพลังของกำรเทศนำมีอ ำนำจในกำรเปล่ียนแปลงผู้คน ท่ี
เป็นคนยำกจนและคนชำยขอบ 

4) กำรสร้ำงสำวก ฝึกฝนคนยำกจนให้ด ำเนินชีวิตอย่ำงมีประสิทธิภำพในฐำนะ 
คริสเตียน พวกเขำเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นอยู่ในบริบทของชีวิตในชุมชนคริสเตียน กำร
นมัสกำร กำรสำมัคคีธรรม กำรสอน กำรมีส่วนร่วม และกำรมีส่วนร่วมในชีวิตประจ ำวันของคริสตจักร 
คนยำกจนได้รับกำรสร้ำงเป็นสำวกผ่ำนทำงคริสตจักรท้องถิ่น เป็นกระบวนกำรท่ีท้ำทำย แต่
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรหำกต้องกำรเห็นคริสตจักรส ำหรับคนยำกจนเกิดขึ้นและขยำยออกไป ผลลัพธ์
จำกกำรสร้ำงสำวกท่ียอดเยี่ยม เมื่อบำงคนท่ีเข้ำมำในคริสตจักรฐำนะคนขัดสนแล้วกลำยเป็นผู้น ำใน
คริสตจักร นั่นคือกำรสร้ำงคริสตจักรส ำหรับคนยำกจนท่ีน ำไปสู่กำรได้ผู้น ำคริสตจักรท่ีเกิดขึ้นในกลุ่ม
คนยำกจน 
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10. Corbett, Steve, Fikkert, Brian and Casselberry, Katie. (2015). Helping Without Hurting 
in Church Benevolence: A Practical Guide to Walking with Low-Income People. 
Chicago, IL: Moody Publishers. 
วรรณกรรมนี้แนะน ำวิธีกำรตอบสนองของคริสตจักรท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีควำมต้องกำรด้ำนกำรเงินเพื่อ
สนองต่อควำมต้องกำรเร่งด่วน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพักอำศัย ค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้น วรรณกรรมได้น ำเสนอ
ตัวอย่ำงท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละกรณีของควำมต้องกำรท่ีจะให้คริสตจักรช่วยเหลือ คริสตจักรใช้วิธี
อย่ำงไรท่ีจะไม่เป็นกำรท ำร้ำยคนท่ีขำดแคลนเหล่ำนั้น และน ำเขำให้ได้รับกำรเปล่ียนแปลง ให้หลุด
จำกวงจรของปัญหำได้อย่ำงไร คนยำกจนในบริบทของวรรณกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นคนยำกจนช่ัวขณะ 
เป็นบุคคลท่ีรำยได้น้อย ท้ังเป็นสมำชิกของคริสตจักรและบุคคลท่ัวไป หลักกำรท ำพันธกิจมีต่อ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 

1) ปัญหำท่ีต้องแก้ไขคืออะไร? ลักษณะควำมยำกจนเป็นอะไร? 
มุมมองท่ีมีต่อสำเหตุของควำมยำกจนเป็นตัวก ำหนดส ำหรับวิธีกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ ถ้ำวินิจฉัยสำเหตุของควำมยำกจนผิดกำรช่วยเหลือจะไม่ได้ผล กำรก ำหนดกรอบควำมคิด
เกี่ยวกับสำเหตุของควำมยำกจนท่ีมีรำกเหง้ำมำจำกควำมสัมพันธ์ท่ีสูญเสียไปมนุษย์กับพระเจ้ำ กับ
ตนเอง กับผู้อื่นและกับส่ิงทรงสร้ำงของพระเจ้ำเป็นกรอบ ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้พังทลำยลงเนื่องจำก
พฤติกรรมของบุคคล กำรดูหมิ่น กำรเอำรัดเอำเปรียบ กำรกดข่ี และกำรท ำงำนของวิญญำณช่ัว กรอบ
นี้ช่วยในกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำได้ ท ำให้แก้ปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำรจริง 

2) เป้ำหมำยคืออะไร? 
คริสตจักรต้องก ำหนดเป้ำหมำยท่ีขัดเจนคือกำรน ำไปถึงควำมสัมพันธ์อันดีงำมท่ีมี

ระหว่ำงมนุษย์กับพระเจ้ำ ตนเอง ผู้อื่น และส่ิงทรงสร้ำง ในกำรบรรเทำควำมยำกจนอำจเป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำหรือในระยะส้ัน คริสตจักรสำมำรถใช้โปรแกรมในช้ันเรียนของคริสตจักรเสริมสร้ำง
ควำมเช่ือร่วมกับกำรสอนควำมรู้ในกำรจัดกำรกับปัญหำแท้จริง ท่ีผู้ขอรับกำรช่วยเหลือก ำลังเผชิญ 
เป็นเงื่อนไขของกำรให้ควำมช่วยเหลือ ท่ีผู้ขอรับควำมช่วยเหลือต้องเข้ำร่วม และควำมคำดหวังคือเขำ
ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมำชิกของคริสตจักร และได้รับกำรพัฒนำทักษะน ำตัวเองหลุดจำกปัญหำได้ 

3) เป้ำหมำยจะส ำเร็จได้อย่ำงไร? 
ศูนย์กลำงของคริสตจักรคือพระเยซูคริสต์ และพันธกิจเป็นของพระเยซูคริสต์ 

พระองค์เท่ำนั้นน ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงและยั่งยืน มำถึงคนท่ีขอรับกำรช่วยเหลือจำกคริสตจักร 
พระวิญญำณบริสุทธิ์ท่ีสถิตอยู่ เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐำนและพัฒนำขึ้นต่อไป ควำม
คำดหวังของคนท่ีมำขอควำมช่วยเหลือ ต้องกำรท่ีจะได้รับกำรตอบสนองทันท่ี ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเงิน 
อำหำรหรือท่ีพักอำศัย คริสตจักรต้องเข้ำใจถึงควำมจริงว่ำกำรตอบสนองเป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่ท ำให้ปัญหำ
จบหรือได้รับกำรแก้ไข คริสตจักรควรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำว เพื่อให้คนเหล่ำนั้นต้อนรับ 
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พระเยซูคริสต์เข้ำในชีวิต พระองค์จะท ำให้เป้ำหมำยส ำเร็จ 
 
11. Ferguson, Dave and Ferguson, Jon. (2021). BLESS: 5 Everyday Ways to Love Your 
Neighbor and Change the World Center. Washington, D.C.: Salem Books. 
วรรณกรรมนี้น ำเสนอ 5 ขั้นในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนหรือคนอื่นๆ ท่ีก ำลังอยู่ในควำมทุกข์
ล ำบำก เป็นหนทำงท่ีแสดงออกถึงกำรรักเพื่อนบ้ำน ขั้นตอนในกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

B: เริ่มด้วยกำรอธิษฐำน กำรอธิษฐำนเป็นท้ังวิธีค้นพบพันธกิจและวิธีด ำเนินชีวิตตำม
พันธกิจ หำกผู้ท ำพันธกิจไม่แน่ใจว่ำพระเจ้ำเรียกให้อวยพรใคร หรือท่ีใดท่ีพระเจ้ำเรียกให้ผู้ท ำพันธกิจ
ไปรับพร ผู้ท ำพันธกิจสำมำรถเริ่มด้วยกำรอธิษฐำน และถ้ำรู้จักคนท่ีต้องกำรให้พรแล้ว ให้เริ่มอธิษฐำน
เผ่ือคนเหล่ำนั้น ส ำหรับค ำแนะน ำในขั้นตอนนี้ให้ผู้พันธกิจอธิษฐำนสำรภำพส่ิงท่ีอยู่ในใจ และอธิษฐำน
ขอพระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงน ำในกำรหำผู้ท่ีเป็นเป้ำหมำย และจดจ่ออยู่กับค ำตอบท่ีได้ส ำหรับผู้ท่ีเป็น
เป้ำหมำยเลือกจ ำนวน 8 คน ซึ่งอำจจะเป็นเพื่อนบ้ำน หรือเป็นคนท่ีรู้จักในท่ีอื่นๆ อธิษฐำนเผ่ือ 8 คน
นี้ท่ีพระเจ้ำให้น ำพระพรไปสู่พวกเขำอย่ำงไรผ่ำนทำงกำรอธิษฐำน 

L: ฟัง กำรถำมค ำถำมแล้วฟังเป็นหัวใจส ำคัญของชีวิตและค ำสอนของพระเยซู ทุก
ควำมสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยกำรฟังค ำพูดและชีวิตของใครบำงคน กำรฟังท่ีแท้จริงอำจเป็นของขวัญท่ี
กรุณำและรักใคร่ท่ีสุดท่ีผู้ท ำพันธกิจสำมำรถมอบให้ใครสักคนได้ กำรฟังเปิดโอกำสให้คนท่ีพระเจ้ำให้
พรเขำได้บอกถึงควำมต้องกำรของเขำเอง กำรฟังท ำให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำในควำมสัมพันธ์ขณะท่ีพระเจ้ำ
ใช้ให้พรผู้อื่นและเปล่ียนชีวิตของพวกเขำ เป็นขั้นตอนต่อไปในกำรรักเพื่อนบ้ำนและช่วยให้พวกเขำ
รู้จักควำมรักของพระเจ้ำ  

E: กิน กำรกินมีบำงอย่ำงเกี่ยวกับกำรทำนอำหำรร่วมกัน ท่ีย้ำยควำมสัมพันธ์จำก
ควำมคุ้นเคยไปสู่มิตรภำพเร็วกว่ำส่ิงอื่นใดท่ีสำมำรถท ำได้ กำรรับประทำนอำหำรร่วมกันเป็นกำร
ปฏิบัติท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีสุดประกำรหนึ่งท่ีสำมำรถท ำได้ในฐำนะผู้เช่ือ ในทำงปฏิบัติคริสตจักรหรือ
ครอบครัวคริสเตียนเชิญคนแปลกหน้ำหรือคนยำกจนมำร่วมรับประทำนอำหำรสัปดำห์ละครั้ง เป็น
กำรเปิดให้โอกำสให้คริสตจักรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับคนเหล่ำนั้นเป็นจ ำนวนมำกได้ ในมื้ออำหำร 21 
มื้อต่อสัปดำห์จัดตำรำงหนึ่งมื้อส ำหรับกำรร่วมทำนอำหำรกับคนเหล่ำนั้น 

S: กำรบริกำรหรือกำรรับใช้ เมื่อผู้ท ำพันกิจเริ่มต้นด้วยกำรอธิษฐำน ฟัง และ
รับประทำนอำหำรกับใครสักคน มีโอกำสดีท่ีจะค้นพบว่ำผู้ท ำพันธกิจจะรับใช้บุคคลท่ีพระเจ้ำอวยพร
เขำผ่ำนทำงผู้ท ำพันธกิจให้ดีท่ีสุดได้อย่ำงไร ผลท่ีได้ของกำรรับคือควำมใกล้ชิดกับพวกเขำ ได้พบกัน
หน้ำต่อหน้ำ ได้ยินเสียงและใช้เวลำด้วยกันมำกขึ้นมีโอกำสท่ีจะแบ่งปันเรื่องของพระเจ้ำมำกขึ้น และ
ยังได้ควำมเป็นส่วนตัวระหว่ำงผู้ท ำพันธกิจกันคนท่ีเขำรับใช้ เพรำะกำรรับใช้แบบตัวต่อตัวกับเขำ 
นอกจำกนี้แล้วกำรรับใช้ท ำให้ผู้ท ำพันธกิจมีจุดสนใจอยู่ท่ีคนท่ีเขำรับใช้ และมีพลังอย่ำงเต็มท่ีในกำร
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รับใช้ 
S: เรื่องรำว เมื่อผู้ท ำพันธกิจผูกมิตรและให้พรผู้คน พวกเขำรู้สึกปลอดภัยและ

ต้องกำรทรำบเรื่องรำวของผู้ท ำพันธกิจ เมื่อถึงตอนนั้นเป็นโอกำสเป็นพยำนเรื่องของพระเยซูคริสต์ 
เป็นประสบกำรณ์ส่วนท่ีสำมำรถบอกพวกเขำได้ว่ำควำมรักของพระเจ้ำ กำรส้ินพระชนม์ และกำรเป็น
ขึ้นจำกควำมตำยของพระเยซูได้เปล่ียนแปลงผู้ท ำพันธกิจอย่ำงไร 

 
12. Finamore, Steve. (1996). Self-help finance for the poor. FOOTSTEPS, 26(MARCH), 1-
16.  

วรรณกรรมนี้เป็นกำรเสนอแนวทำงกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนของ Tearfund 
ผ่ำนทำงกำรให้กู้ยืมเงินในกำรประกอบอำชีพ เป้ำหมำยคือกำรสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มชุมชน เพื่อ
ครัวเรือน หรือส ำหรับบุคคล และให้พึ่งพำตัวเองได้พร้อมท้ังมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยใช้กำรประชุม
และกำรอบรมควบคู่ไปด้วยกัน และแหล่งเงินให้กู้มำจำกองค์กรอื่นท่ีเช่ือมโยงกับคริสตจักร หลักกำร
ดังนี้ 

1) ตกลงเงื่อนไขของเงินกู้ร่วมกัน และให้แน่ใจว่ำเงื่อนไขเหล่ำนี้ชัดเจนต่อผู้กู้ ระบุให้
ชัดเจนว่ำจะต้องช ำระเมื่อใดและท่ีไหน ช่วยผู้กู้ให้ประเมินควำมสำมำรถของตนเองในกำรช ำระคืน
เงินกู้ และท ำให้แน่ใจว่ำพวกเขำเข้ำใจด้วยว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกพวกเขำล้มเหลวในกำรช ำระคืนเงินกู้ 

2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเงื่อนไขกำรช ำระคืนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของเงินกู้ หำก
เป็นกำรท ำให้ผู้คนสำมำรถซื้อจ ำนวนมำกในเมืองและขำยต่อในพื้นท่ี ก็ควรช ำระด้วยเงินสดเป็น
ประจ ำ ถ้ำเงินกู้ส ำหรับงำนด้ำนกำรเกษตร ไม่ควรมีกำรช ำระคืนจนกว่ำพืชผลจะเก็บเกี่ยวและขำยใน
ตลำด 

3) ขอหลักฐำนกำรออมประกอบในเงื่อนไข ผู้กู้มีแนวโน้มท่ีจะมีควำมรับผิดชอบ
ทำงกำรเงินและสำมำรถวำงแผนส ำหรับอนำคตได้ดีขึ้น กำรออมอำจเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส ำคัญของ
เงินกู้ 

4) กำรด ำเนินกำรหำกไม่มีกำรช ำระคืน ผลท่ีตำมมำบำงอย่ำงต้องตำมมำหำกผู้กู้ไม่
ช ำระหนี้ อำจเป็นจดหมำยหรือกำรเย่ียม ไม่ควรใช้วิธีกำรยึดบ้ำน ส่ิงของและเครื่องมือหำเล้ียงชีพไป
จำกคนยำกจน ขอค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนท่ีดีเพื่อช่วยเหลือพวกเขำ 

5) พิจำรณำให้ควำมส ำคัญกับผู้หญิงมำกขึ้น มีหลักฐำนมำกมำยท่ีบ่งช้ีว่ำผู้หญิงมี
แนวโน้มท่ีจะน่ำเช่ือถือมำกกว่ำผู้ชำยในกำรช ำระคืนเงินกู้ 

6) ดูแลปกป้องคนงำน พนักงำนท่ีออกเงินกู้และเรียกเก็บเงินเส่ียงภัยจำกโจร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพวกเขำเดินทำงโดยล ำพัง ส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน  

7) คริสตจักรหลีกเล่ียงท่ีจะด ำเนินโครงกำรสินเช่ือ โครงกำรสินเช่ือท่ีได้รับกำร
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สนับสนุนจำกคริสตจักรต่ำงประสบปัญหำหลำยประกำร บำงครั้งมีเพียงสมำชิกคริสตจักรเท่ำนั้นท่ี
ได้รับประโยชน์ สมำชิกอำจไม่เต็มใจท่ีจะช ำระคืนเงินกู้ โดยเช่ือว่ำสมควรได้รับแบ่งปันทรัพยำกรของ
คริสตจักร เมื่อมีกำรพยำยำมกู้เงิน ผู้คนออกจำกคริสตจักร คริสตจักรแตกแยก และปัญหำอภิบำล
ต่ำงๆ เกิดขึ้น แม้ว่ำผู้ยืมจะไม่ใช่สมำชิกของคริสตจักร แต่ก็อำจเป็นเรื่องยำกส ำหรับคริสตจักรท่ีจะ
เคร่งครัดเกี่ยวกับกำรทวงหนี้ ศิษยำภิบำลไม่สำมำรถเป็นท้ังผู้ทวงหนี้จำกคนยำกจนและผู้ปลอบโยน
คนยำกจนได้ อำจเป็นกำรดีท่ีสุดหำกโครงกำรสินเช่ือได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเช่ือมโยงกับ
คริสตจักรมำกกว่ำท่ีจะสนับสนุนโดยตัวคริสตจักรเอง ธุรกิจกำรให้ยืมและกำรเก็บไม่ ควรท ำในช่ือ
คริสตจักร 

8) หำกมีกำรให้กู้ยืมแก่บุคคล ให้ระมัดระวังในกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ ท่ีดีของ
สมำชิกเพียงไม่กี่คนในชุมชน ส่งผลให้เกิดควำมแตกแยกและปัญหำสังคม 

 
13. Frame, Christopher John. (2021). 7 Attitudes of the Helping Heart How to Live Out 
Your Faith and Care for the Poor. Grand Rapids, MI: Zondervan. 
วรรณกรรมนี้แนะน ำวิธีกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน ให้สัมผัสถึงชีวิตของคนยำกจนผ่ำนประสบกำรณ์
หรือเรื่องรำวของพวกเขำ สำมำรถช่วยให้สร้ำงกรอบในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนได้ตรงตำมควำม
ต้องกำร หลักในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 

1) กำรเผชิญหน้ำกับควำมท้ำทำยภำยใน เมื่อเผชิญกับควำมสงสำรกับกำรท่ีจะไม่
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เช่น กำรขอส่ิงของท่ีแพงกว่ำเพื่อน ำไปขำยโดยอ้ำงว่ำเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นต้อง
ใช้ และคนยำกจนท่ีเล้ียงชีพโดยกำรบีบบังคับให้ช่วย แต่คนยำกจนน ำไปขำยแทนท่ีจะน ำไปใช้ เป็น
กำรต่อสู้กับกำรขำดควำมเอื้ออำทร ต่อสู้กับค ำถำมในใจว่ำควรให้ควำมช่วยเหลือหรือไม่ ฯลฯ เหล่ำนี้
ท่ีต้องเจอ 

2) พบกับคนยำกจน มองควำมคล้ำยคลึงท่ำมกลำงควำมแตกต่ำง คนส่วนใหญ่มอง
ส่ิงท่ีคนอื่นมีหรือไม่มี มำกกว่ำส่ิงท่ีพวกเขำเป็น ควำมต้องกำร ควำมหวัง ควำมผิดหวัง ควำมทรงจ ำ 
และควำมรู้สึกของพวกเขำ มองไม่เห็นหรือไม่เข้ำใจชีวิตอีกด้ำนของพวกเขำ เช่นควำมรักท่ีพวกเขำมี
ต่อเด็ก ควำมสุขท่ีพวกเขำได้รับจำกเพื่อน เป็นต้น ภำยนอกอำจจะแตกต่ำงกัน แต่ภำยในนั้ น
เหมือนกัน 

3) กำรรู้คุณค่ำและควำมถ่อมตน เข้ำใจสิทธิพิเศษของผู้ท ำพันธกิจในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรต่ำงๆ ด้วยใจสุภำพและอ่อนน้อมถ่อมตน และเห็นคุณค่ำของส่ิงเหล่ำนั้น ช่วยให้ผู้ท ำ 
พันธกิจสำมำรถเช่ือมสัมพันธ์กับคนยำกจนได้มำกขึ้นในปัญหำชีวิตประจ ำวัน และสำมำรถช่วยให้ผู้ท ำ
พันธกิจสำมำรถจดจ ำพวกเขำได้ไม่ลืม 

4) ควำมเข้ำใจ โอบรับพลังแห่งควำมทุกข์ร่วมกัน กำรเห็นอกเห็นใจคนยำกจนเป็น
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กำรแบ่งปันในผลของควำมยำกจน กำรช่วยเหลือคือกำรเอำใจใส่ ผู้ท ำพันธกิจสำมำรถรับ ข้อมูล
เกี่ยวกับคนยำกจนเพื่อเข้ำเป็นหุ้นส่วนในควำมทุกข์ยำก ผ่ำนทำงส่ือหรือองค์กำรอิสระต่ำงๆ 

5) ควำมเห็นใจ เริ่มต้นใกล้และแผ่ออกไปไกล กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน
จ ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับปัญหำท่ีพวกเขำก ำลังเผชิญ และเรียนรู้จำกองค์กรท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
เป็นกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำของควำมเห็นอกเห็นใจ ท ำให้กำรท ำพันธกิจมีประสิทธิผลมำกขึ้น ผ่ำน
ทำงกำรคิดวิเครำะห์จำกข้อมูลท่ีมี จำกนั้นหำวิธีท่ีเหมำะสมช่วยพวกเขำ  

6) ควำมเอื้ออำทรและควำมบริสุทธิ์ กำรเป็นท้ังหมดท่ีพระเจ้ำต้องกำรให้เป็น ควำม
บริสุทธิ์น ำไปสู่กำรอธิษฐำน และกำรอธิษฐำนช่วยให้เป็นคนบริสุทธิ์ ช่วยให้ใจกว้ำงมำกขึ้น มีควำมเห็น
อกเห็นใจ และช่วยปรับควำมคิดในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนให้เข้ำกับพระทัยของพระเจ้ำ กำร
อธิษฐำนยังช่วยกระตุ้นให้พัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้ท่ีตกอยู่ในควำมยำกจน 

7) ควำมหวัง ควำมเช่ือและกำรกระท ำท่ีสร้ำงแรงบันดำลใจ ควำมหวังคือกำรเช่ือว่ำ
พระเจ้ำสำมำรถใช้ให้ท ำพันธกิจได้ ควำมหวังเป็นส่ิงท่ีสำมำรถแบ่งปันและสร้ำงแรงบันดำลใจให้คน
ยำกจนได้ ผู้ท ำพันธกิจต้องมีควำมหวัง และให้ควำมหวังนั้นกลำยเป็นควำมหวังของคนยำกจน 
ควำมหวังท่ีจะให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้นคือ หำยจำกควำมยำกจน และมีควำมหวังใน
แผ่นดินของพระเจ้ำ 

 
14. Keller, Timothy. (1997). Ministries of Mercy the Call of the Jericho Road. 
Phillipsburg, New Jersey: P&R Publishing Company. 
วรรณกรรมนี้ให้นิยำมของคนยำกจน คือ คนไร้บ้ำน ว่ำงงำนหรือรำยได้ไม่พอ เด็กและวัยรุ่นท่ีอยู่ใน
ควำมยำกจน ชนกลุ่มน้อย คนป่วย แรงงำนท่ีขำดทักษะ กลุ่มเส่ียงจำกโรคติดต่อร้ำยแรง (โรคเอดส์) 
และผู้ต้องขัง คนเหล่ำนี้ไม่สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ในบำงครั้งจ ำเป็นต้องได้ควำมช่วยเหลือ รูปแบบกำร
ช่วยเหลือดังนี้ 

1) ต้ังเป้ำหมำยส ำหรับแต่ละปัญหำ เป้ำหมำยคือค ำส่ังเฉพำะของส่ิงท่ีผู้ท ำพันธกิจต้ัง
เป็นเงื่อนไขกับผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ เป็นข้อตกลงร่วมกันให้แต่และฝ่ำยท ำหน้ำท่ีของตน ส ำหรับกำร
พึ่งพำทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงของเป้ำหมำยจะเป็นดังนี้ “เพื่อให้ครอบครัวสำมำรถหำเล้ียงตัวเองผ่ำน
รำยได้ผ่ำนกำรจ้ำงงำน เป็นระยะเวลำหกเดือนเริ่มในเดือนกันยำยน” ส ำหรับครอบครัวท่ีขำดทักษะ 
"กำรวำงแผนเศรษฐกิจ" เป้ำหมำยคือ "เพื่อให้ครอบครัวสำมำรถรักษำกำรช ำระเงินท้ังหมดได้โดยไม่
ผิดนัดช ำระเป็นเวลำหกเดือน” ส ำหรับครอบครัวท่ีมีปัญหำภำยใน เป้ำหมำยอำจเป็นดังนี้ “กำรเห็น
ลูกไปเรียนหนึ่งภำคเรียนตำมก ำหนด ไม่ขำดเรียน หรือมีกำรกระท ำผิดอื่นๆ” 

2) รูปแบบของควำมช่วยเหลือ “ผู้ท่ีต้องพึ่งพำทำงกำรเงิน” ต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยให้พวกเขำบรรลุเป้ำหมำย ค้นหำแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น สมำชิกในครอบครัว 
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เพื่อน หน่วยงำนช่วยเหลืออื่นๆ ในกำรร่วมให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้จ ำเป็นต้องระบุควำมถนัด
ทำงอำชีพ เพื่อช่วยในกำรอบรมขึ้นใหม่สำยอำชีพ เพื่อสอนทักษะกำรท ำงำน และช่วยให้พวกเขำหำ
โอกำสในกำรท ำงำน “ส ำหรับผู้ต้องพึ่งพำทำงร่ำงกำย” จ ำเป็นต้องจัดหำอำหำรบ ำรุงร่ำงกำย เพื่อมี
รำยได้มั่นคงเพียงพอส ำหรับควำมต้องกำร “ส ำหรับผู้ต้องพึ่งพำทำงอำรมณ์” ต้องเผชิญหน้ำกับพวก
เขำด้วยควำมรักเกี่ยวกับกำรพึ่งพำอำศัยกัน เพื่อขจัดทัศนคติและนิสัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรหำงำนท ำ 
“ส ำหรับผู้ท่ีขำดทักษะกำรวำงแผน” ต้องช่วยพวกเขำพัฒนำระบบกำรวำงแผนและประเมินทำง
กำรเงิน “ส ำหรับกำรพึ่งพำสังคม” ต้องท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สนับสนุนทำงกฎหมำยหรือรักษำควำม
ปลอดภัยให้กับพวกเขำ ส ำหรับกำรพึ่งพำอำศัยกัน ต้องสร้ำงเครือข่ำยของกำรสนับสนุนและเพื่อนร่วม
ท ำพันธกิจ 

อธิบำยแรงจูงใจเบื้องหลังควำมช่วยเหลือเสมอว่ำ เป็นประสบกำรณ์ของพวกเขำ
เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ำ พระกิตติคุณจะต้องแบ่งปันกับบุคคลนั้นในระหว่ำงควำมสัมพันธ์ในกำร
ช่วยเหลือ ถ้ำบุคคลนั้นไม่ใช่คริสเตียน หำกบุคคลนั้นเป็นคริสเตียน ควรจัดท ำแผนเพื่อช่วยให้บุคคล
นั้นเติบโตในพระคุณในช่วงเวลำแห่งกำรช่วยเหลือนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขำมองควำมทุกข์จำกมุมมองของ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ และให้บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในกำรนมัสกำรและกำรสำมัคคีธรรมท่ีคริสตจักร 

ผู้ท ำพันธกิจต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ ค้นหำสำเหตุท่ีแท้จริงในช่วงเริ่มต้น
ของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ถำมควำมเห็นของคนนั้น ตัดสินใจร่วมกัน ระดมควำมคิดทำงเลือกท่ี
เป็นไปได้ท้ังหมดเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย คิดข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่ำง ยอมให้บุคคลนั้นช่วยในกำร
เลือกทำงเลือกอื่นเว้นแต่กำรเลือกนั้นอันตรำยหรือไม่เป็นไปตำมพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

 
15. Keller, Timothy. (2012a). Center church: doing balanced, Gospel-centered ministry 
in your city. Grand Rapids, Michigan: Zondervan. 
วรรณกรรมนี้เป็นวรรณกรรมท่ีน่ำสนใจ เพรำะประกอบด้วยหลักศำสนศำสตร์ในเรื่องควำมรอดโดย
พระคุณของพระเจ้ำ ผ่ำนทำงกำรกลับใจใหม่จำกกำรประกำศและสอนพระกิตติคุณ ขณะเดียวกัน
ชุมชนท่ียำกจนและได้รับควำมอยุติธรรม ต้องได้รับกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำยภำพด้วยเช่นกัน  
เคลเลอร์ แนะน ำพันธกิจของคริสตจักรท้ังในด้ำนจิตวิญญำณและทำงกำยภำพ สอดคล้องกับ
แบบอย่ำงของพระเยซูในกำรท ำพันธกิจของพระองค์ หลักกำรช่วยเหลือคนยำกจนดังนี้ 

1) บรรเทำทุกข์ คริสตจักรท้องถิ่นจัดล ำดับควำมเร่งด่วนของกำรช่วยเหลือ เป็นกำร
ช่วยเหลือโดยตรงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำยภำพ และสังคม เช่น ให้ท่ีพักพิงช่ัวครำวส ำหรับ
คนไร้บ้ำน บริกำรด้ำนอำหำรและเส้ือผ้ำส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ บริกำรทำงกำรแพทย์ และ
กำรให้ค ำปรึกษำรวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคม 
กรณีคนไร้บ้ำนหำท่ีอยู่อำศัย และรับกำรสนับสนุนด้ำนอื่นๆ เพื่อเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือท่ียั่งยืน ซึ่ง
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งำนบรรเทำทุกข์นี้ สำมำรถท ำได้โดยคริสเตียนท่ีท ำงำนผ่ำนทำงคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรอิสระ 
2) กำรพัฒนำ น ำบุคคลหรือชุมชนมำสู่ควำมพอเพียง ให้เล้ียงดูตัวเองและครอบครัว

ได้ โดยกำรให้ส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบอำชีพ ยึดหลักตำมพระวจนะ ให้คนยำกจนด ำรงชีวิต
แบบพอเพียงได้ (ฉธบ. 15:13–14) และรูปแบบกำรพัฒนำบุคคลอำจรวมถึงกำรศึกษำ กำรสร้ำงงำน 
และกำรฝึกอบรม แต่กำรพัฒนำส ำหรับพื้นท่ีใกล้เคียงหรือชุมชนหมำยถึงกำรน ำทุนทำงสังคมและ
กำรเงินกลับมำใช้ใหม่ในระบบสังคม เช่น กำรพัฒนำท่ีอยู่อำศัยและกำรเป็นเจ้ำของบ้ำน ตลอดจนกำร
ลงทุนด้ำนทุนอื่นๆ ซึ่งงำนกำรพัฒนำนี้ สำมำรถท ำได้โดยคริสเตียนท่ีท ำงำนผ่ำนทำงคริสตจักรท้องถิ่น
และองค์กรอิสระ 

3) ปฏิรูป เป็นควำมช่วยเหลือในระดับท่ีกว้ำงท่ีสุด กำรปฏิรูปสังคมก้ำวไปไกลกว่ำ
กำรบรรเทำควำมต้องกำรและกำรพึ่งพำอำศัยกันในทันที และพยำยำมท่ีจะเปล่ียนสภำพสังคมและ
โครงสร้ำงท่ีไม่เอื้ออ ำนวยต่อคนยำกจน หรือโครงสร้ำงท่ีบีบบังคับให้คนยำกจนต้องพึ่งพำอำศัยคนอื่น 
โดยหลักกำรนี้มำจำกพระคริสตธรรมคัมภีร์ โยบกล่ำวว่ำ “หักเขี้ยวของคนช่ัวและฉวยเหยื่อจำกฟัน
ของเขำ” (ยบ. 29:17) โมเสสแจ้งจุดยืนของพระเจ้ำต่อระบบกฎหมำยท่ีเอื้อต่อคนรวยและมีอิทธิพล 
(ลนต. 19:15; ฉธบ 24:17) ผู้เผยพระวจนะประณำมค่ำจ้ำงท่ีไม่เป็นธรรม (ยรม 22:13) และกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีทุจริต (อมส. 8:2, 6) ดำเนียลแนะน ำให้ผู้ปกครองแสดงควำมเมตตำต่อคนยำกจน (ดนล 
4:27) พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนให้คริสเตียนควรยืนหยัดในชุมชนของตน เรียกร้องให้กำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต ให้แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรธนำคำรและกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ียุติธรรม 
และให้กฎหมำยท่ีเป็นธรรมต่อคนยำกจน ในงำนปฏิรูปนี้คริสเตียนควรท ำงำนผ่ำนองค์กรอิสระ 

 
16. Leeman, Jonathan, Keller, Timothy, DeYoung, Kevin, McKinley, Mike, Lauber, John, 
Greear, J.D. and Holcomb, Justin. (2012). Mercy Ministry in the Church In Dunlop, Jamie 
and Jamieson, Bobby (Eds.), 9Marks Journal Jul-August 2012. Washington, DC: 9Marks 
เป็นวรรณกรรมท่ีรวบร่วมแนวคิดกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีเรียกว่ำ “พันธกิจแห่งควำมเมตตำ” 
วรสำรฉบับนี้มีผู้ร่วมเขียนแต่ละคนให้หลักกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนน่ำสนใจและท้ำทำยต่อกำร
น ำไปใช้เป็นพันธกิจของคริสตจักร เช่น 

เคลเลอร์ ให้ 2 หลักกำรส ำคัญดังนี้ 
1) พันธกิจกำรสร้ำงสำวกผ่ำนทำงกำรเทศนำ กำรสอน เป็นพันธกิจท่ีส ำคัญและมำ

ก่อนพันธกิจในกำรตอบสนองต่อสังคม คริสตจักรต้องสร้ำงสำวกและสนับสนุนให้สมำชิกรักเพื่อนบ้ำน
ท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือซึ่งเป็นกำรแสดงออกทำงสังคม และสมำชิกท่ีเป็นสำวกจะแสวงหำสังคมท่ี
ยุติธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงำมมำกยิ่งขึ้น สำวกเหล่ำนี้ช่วยเหลือทำงด้ำนจิตญญำณและด้ำนวัตถุแก่พี่
น้องในคริสตจักรซึ่งเป็นกำรสำมัคคีธรรม  
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2) กำรเตรียมเงินทุนสนับสนุนพันธกิจกับคนยำกจน กำรหำทุนสนับสนุนพันธกิจ
แห่งควำมเมตตำนี้สำมำรถระดมทุนได้จำกกำรถวำยพิเศษโดยท่ีไม่กระทบต่อยอดกำรถวำยปกติ เช่น
ในวันคริสต์มำส หรืออำจจะเป็นวันท่ีมีพิธีมหำสนิท เป็นต้น 

Layla Wilder (เลย์ลำ ไวล์เดอร์) ให้หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 
1) ค้นหำผู้คน กำรติดต่อกับผู้คนเพื่อหำคนยำกจน คนขัดสนผ่ำนทำงกำร

ประสำนงำนกับองค์กรและหน่วยงำนอื่นๆ ในพื้น ท่ีรอบๆ คริสตจักร แจ้งให้ทรำบถึงพันธกิจของ
คริสตจักรท ำกับคนยำกจน ติดต่อแผนกบริกำรสังคมในพื้นท่ี องค์กรอิสระ ศูนย์ชุมชน และโรงเรียน
ของรัฐ ส่งรำยละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจของคริสตจักรเพื่อกระจำยข่ำวสำรออกไป เข้ำหำพื้นท่ีท่ีมี
อำชญำกรรมสูงในท้องถิ่น ไปท่ีท ำงำนของคนงำนรำยวัน สถำนสงเครำะห์คนไร้บ้ำน เพื่อแจกใบปลิว
ท้ังในส่วนพันธกิจและใบปลิวกำรประกำศฯ และเชิญมำคริสตจักรเพื่อศึกษำพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

2) ประกำศพระกิตติคุณ ใช้พันธกิจเมตตำเพื่อน ำพระกิตติคุณไปสู่คนท่ีหลงหำย เป็น
ส่ิงท่ีท ำให้พันธกิจแห่งควำมเมตตำของคริสเตียนแตกต่ำงจำกโครงกำรทำงสังคมอื่นๆ พันธกิจกำรไถ่
ของพระเยซูบนไม้กำงเขนท ำให้ผู้คนท่ีแตกสลำยได้รับกำรฟื้นฟู ต้อนรับผู้คนท่ีมีควำมจ ำกัดในหลำยๆ 
ด้ำน ให้เข้ำสู่คริสตจักรท่ีอบอุ่นโดยกำรเชิญชวน และสนับสนุนให้สมำชิกคริสตจักรต้อนรับคนยำกจน 
หนุนใจให้สมำชิกรับใช้และอธิษฐำนเผ่ือคนยำกจนท่ีเข้ำมำติดต่อกับพันธกิจของคริสตจักร 

และ Mike McKinley (ไมค์ แมคคินลีย์) ให้หลักกำรท ำพันธกิจแห่งควำมเมตตำ ท่ี
สร้ำงโอกำสส ำหรับ กำรประกำศและกำรสร้ำงสำวก ดังนี้ 

1) กำรแสดงควำมเมตตำแสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระคริสต์ เมื่อแสดงควำม
รักและควำมเห็นใจต่อคนอยำกจน คนเหล่ำนั้นได้เห็นพระคริสต์จำกกำรเป็นพยำนในกำรประกำศ
พระกิตติคุณและเห็นผ่ำนทำงกำรแสดงออกของผู้ท ำพันธกิจกับคนยำกจน กำรแสดงควำมรักและ  
พระลักษณะของพระคริสต์ท่ีท่ีประกำศเป็นท่ีดึงดูดใจแก่พวกเขำ 

2) กำรแสดงควำมเมตตำแสดงพลังแห่งพระกิตติคุณท่ีเปล่ียนแปลงผู้ท ำพันธกิจ เป็น
กำรยืนยันถึงควำมเป็นจริงของข่ำวสำรท่ีได้ประกำศออกไป เมื่อแสดงควำมเมตตำในขณะท่ีคนส่วน
ใหญ่เก็บตัวและสนใจเฉพำะตัวเองเท่ำนั้น ผู้ท ำพันธกิจมีโอกำสท่ีจะท ำให้คนยำกจนประหลำดใจใน
ควำมรักท่ีอธิบำยไม่ได้และกำรรับใช้ท่ีไม่เห็นแก่ตัว 

3) ควำมเมตตำเป็นแบบอย่ำงของกำรเป็นสำวก พระมหำบัญชำเรียกให้สร้ำงสำวก
และสอนพวกเขำให้เช่ือฟังทุกส่ิงท่ีพระเยซูทรงบัญชำ (มธ. 28:18-20) เมื่อคริสเตียนเช่ือฟังค ำส่ังสอน
ของพระเจ้ำให้รักศัตรูและยอมเสียสละเพื่อเพื่อนบ้ำน เป็นกำรส่ือควำมหมำยของกำรเรียกให้แบก
กำงเขนและติดตำมพระเยซู ผู้รับควำมเมตตำได้รับเชิญให้เข้ำร่วมในชีวิตท่ียอมจ ำนนต่อพระผู้ช่วยให้
รอด 

4) ควำมเมตตำกรุณำยอมรับสภำพของมนุษย์ พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้เป็นส่ิงมีชีวิต 
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สถำนะของเนื้อหนังส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อชีวิต และกำรใช้ชีวิตยำกขึ้นเมื่อหิว หนำว สับสน ป่วย 
หรือตกอยู่ในอันตรำย ดังนั้นกำรประกำศพระกิตติคุณต้องตระหนักถึงควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำย
ด้วย ผู้ท ำพันธกิจต้องวิเครำะห์ควำมเร่งด่วนของปัญหำของคนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ ถึงแม้ว่ำ
ควำมต้องกำรสงสุดคือกำรคืนดีกับพระเจ้ำผ่ำนทำงควำมเช่ือในพระเยซูคริสต์ แต่บำงครั้งควร
ช่วยเหลือทำงกำยภำพก่อนท่ีจะประกำศพระกิตติคุณ 

5) กำรแสดงควำมเมตตำสร้ำงโอกำสในกำรแบ่งปันพระกิตติคุณ คนยำกจนชอบท่ี
จะอยู่ใกล้คนท่ีใจดี สนใจในชีวิตของเขำ และแสดงควำมปรำรถนำท่ีจะช่วยเหลือพวกเขำ ดังนั้น กำร
แสดงกำรดูแลผู้อื่นในทำงปฏิบัติจึงเป็นวิธีง่ำยๆ ในกำรสร้ำงสะพำนเช่ือมในชุมชนของคริสตจักร ท่ี
กำรกระท ำแห่งควำมเมตตำเปิดโอกำสในกำรเข้ำหำและสร้ำงควำมสัมพันธ์คนยำกจนซึ่งเป็นคนท่ีอยู่
นอกแวดวงสังคมของผู้ท ำพันธกิจ 

 
17. Lupton, Robert D. (2007). Compassion, justice, and the Christian life rethinking 
ministry to the poor. Grand Rapids, MI: Baker Books. 
วรรณกรรมนี้แนะน ำกำรท ำพันธกิจของคริสตจักรกับชุมชนท่ีอยู่รอบๆ คริสตจักร เน้นกำรอยู่ร่วมกับ
ชุมชน ใช้พันธกิจในกำรเปล่ียนแปลงผู้คนในชุมชน Lupton (ลัปตัน) ให้หลักกำรท ำพันธกิจกับคน
ยำกจนดังนี้ 

1) กำรย้ำยถ่ินฐำน อยู่ท่ำมกลำงผู้คน กำรย้ำยถ่ินฐำนเข้ำไปในชุมชนท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจปัญหำท่ีแท้จริงท่ีคนยำกจนเผชิญได้ชัดเจนท่ีสุด และจำกนั้นผู้ท ำพันธกิจเริ่มมองหำวิธีแก้ไขท่ี
แท้จริง ตัวอย่ำงเช่น หำกผู้ท ำพันธกิจในชุมชนท่ียำกจนมีลูก บุคคลนั้นจะท ำทุกวิถีทำงเพื่อให้มั่นใจว่ำ
เด็กในชุมชนจะได้รับกำรศึกษำท่ีดี พันธกิจท่ีมีประสิทธิภำพจะปลูกและสร้ำงชุมชนของผู้เช่ือท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำพื้นท่ีใกล้เคียง กำรย้ำยถ่ินฐำนคือหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำชุมชนคริสเตียน  

2) กำรคืนดี พระกิตติคุณท่ีท ำให้ผู้คนคืนดีกับพระเจ้ำและท ำให้ผู้คนคืนดีกัน ควำม
รักท่ีบุคคลมีต่อพระคริสต์ควรท ำลำยอุปสรรคทำงเช้ือชำติ ชำติพันธุ์ และเศรษฐกิจด้วยควำมพยำยำม
ร่วมกันในกำรแก้ปัญหำของชุมชน ชุมชนคริสเตียนมีท้ังคนมั่งมีและคนยำกจน อยู่ร่วมกันในละแวก
เดียวกัน มีควำมมุ่งมั่นด้วยกันในกำรพัฒนำชุมชน และเป็นเหตุผลมีควำมส ำคัญมำกท่ีผู้ท ำพันธกิจต้อง
ย้ำยเข้ำไปอยู่ในชุมชน  

3) กำรแบ่งปัน กำรแบ่งปันน ำมำซึ่งทักษะใหม่ ควำมสัมพันธ์ใหม่ และทรัพยำกรใหม่ 
และท ำให้ผู้ท ำพันธกิจท ำงำนเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อำศัยในชุมชนหนึ่งๆ น ำมำซึ่งกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีต่อ
สุขภำพ กำรท ำพันธกิจพัฒนำชุมชนได้ใช้ประโยชน์จำกควำมมุ่งมั่นและพลังของผู้ใหญ่ และคนหนุ่ม
สำวท่ีอำศัยอยู่ในชุมชน และคนอื่นๆ ท่ีห่วงใยชุมชนของพวกเขำ และค้นหำหนทำงสร้ำงสรรค์เพื่อ
สร้ำงงำน โรงเรียน ศูนย์สุขภำพ ให้โอกำสในกำรเป็นเจ้ำของบ้ำน และพันธกิจอื่น ๆ ของกำรพัฒนำ
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ระยะยำว กำรแบ่งปันเป็นกำรกระจำยทรัพยำกรอย่ำงยุติธรรม และกำรท ำงำนของผู้ท ำพันธกิจใน
ชุมชนเพื่อควำมยุติธรรมในชุมชนท่ีด้อยโอกำส มีส่วนอย่ำงมำกในกำรช่วยให้คนยำกจนช่วยเหลือ
ตนเองได้ ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำชุมชนคริสเตียน 

4) ควำมเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำในชุมชนต้องใช้เวลำและ
กระบวนกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเยำวชน โดยน ำเยำวชนมำสู่พระคริส ต์ต้ังแต่ช้ันอนุบำล 
จำกนั้นจึงติดตำมพวกเขำไปตลอดทำงในวิทยำลัยด้วยกำรเล้ียงดูทำงจิตวิญญำณและกำรศึกษำ เมื่อ
ส ำเร็จกำรศึกษำและกลับมำสู่ชุมชนแล้ว พันธกิจจะสร้ำงโอกำสให้อดีตนักศึกษำเหล่ำนั้นได้ใช้ควำม
เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชน ส ำหรับบำงคนอำจจะย้ำยออกไปอยู่ในชุมชนท่ีมั่งค่ังกว่ำ แต่ถึงอย่ำงไรก็
ตำมยังมีคนท่ียังอยู่ในชุมชน พวกเขำเหล่ำนั้นเป็นผู้น ำคริสเตียนท่ีเข้มแข็งซึ่งรักเพื่อนบ้ำนของพวกเขำ
และมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำคริสตจักร องค์กร และสถำบันอื่น ๆ เพื่อน ำสุขภำพท่ี
ยั่งยืนมำสู่ชุมชน 

5) กำรฟังเสียงชุมชน กำรฟังเสียงของผู้อยู่อำศัยในชุมชน เสียงท่ีเป็นกำรส่ือถึงควำม
ฝัน ควำมคิด และควำมรู้สึกของพวกเขำ ช่วยให้ผู้ท ำพันธกิจให้ควำมส ำคัญกับควำมต้องกำรของผู้อยู่
อำศัยในชุมชน แนวทำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้รับผ่ำนทำงกำรรับฟังเสียงในท่ีประชุมของ
ชุมชน ท่ีชุมชนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจว่ำจะพัฒนำไปในด้ำนใดจำกทรัพย์สินท่ีมีอยู่ ท้ังทำงด้ำนคุณสมบัติ 
ควำมสำมำรถ และทรัพย์สินท่ีเป็นวัตถุของชุมชน มันเป็นส่ิงส ำคัญส ำหรับผู้น ำชุมชนในกำรช่วยให้
ชุมชนมุ่งเน้นไปท่ีกำรเพิ่มจุดแข็งและควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับชุมชนของพวกเขำ 
ปรัชญำของกำรพัฒนำชุมชนคริสเตียนเช่ือว่ำคนท่ีมีปัญหำมีทำงออกที่ดีท่ีสุด และมีโอกำสแก้ไขปัญหำ
เหล่ำนั้น กำรพัฒนำชุมชนคริสเตียนจึงยืนยันศักด์ิศรีของบุคคลและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของตนเอง เพื่อน ำมำซึ่งกำรเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืน 

6) คริสตจักรเป็นฐำนในกำรพัฒนำชุมชน คริสตจักรท้องถิ่นเป็นชุมชนประชำกรของ
พระเจ้ำท่ีสำมำรถยืนยันศักด์ิศรีของคนยำกจน และท ำให้พวกเขำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของตนเองได้ คริสตจักรต้องท ำพันธกิจแบบองค์รวมในท้องท่ี ในด้ำนกำรประกำศ กำรเป็นสำวก 
ควำมรับผิดชอบทำงวิญญำณ และควำมสัมพันธ์โดยท่ีสำวกเติบโตในกำรเดินกับพระเจ้ำ และกำร
พัฒนำชุมชนคริสเตียนของคริสตจักรนี้ควรแผ่ขยำยไปถึงคนอื่นในชุมชนด้วย 

7) วิธีกำรแบบองค์รวม องค์ประกอบท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรพัฒนำชุมชนคริสเตียน คือ 
กำรประกำศและกำรเป็นสำวก แต่กำรแก้ปัญหำด้วยวิธีแก้ปัญหำท่ียั่งยืนนั้นต้องกำรมำกกว่ำนั้น 
ส ำหรับปัญหำในชุมชนท่ียำกจน บ่อยครั้งผู้คนจะบอกว่ำปัญหำอยู่ท่ีจิตวิญญำณ สังคม หรือกำรศึกษำ 
แต่ปัญหำเหล่ำนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหำท่ีใหญ่กว่ำ กำรพัฒนำชุมชนคริสเตียนมีแนวทำงแบบ
องค์รวมในพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทำงจิตวิญญำณ สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม 
อำรมณ์ ร่ำงกำย ศีลธรรม กำรพิจำรณำคดีควำม กำรศึกษำ และครอบครัวของแต่ละคน ในกำรพัฒนำ
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ชุมชน คริสเตียนและคริสตจักรต้องมีส่วนร่วมในทุกด้ำนของชีวิตของบุคคล ในกำรท่ีจะบรรลุผลใน
แง่มุมองค์รวมของพันธกิจ ศิษยำภิบำลและผู้น ำจะต้องท ำเป็นเครือข่ำย กำรพัฒนำชุมชน  
คริสเตียนสร้ำงพันธมิตรในชุมชนเพื่อให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันเพื่อแก้ปัญหำได้ 

8) กำรส่งเสริมสนับสนุน กำรส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำรให้โอกำสท่ีคนในชุมชนใช้
ควำมสำมำรถของตนเอง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของพวกเขำเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำร
พัฒนำชุมชนคริสเตียน ศิษยำภิบำลมั่นใจได้อย่ำงไรว่ำผู้คนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้หลังจำกได้รับ
ควำมช่วยเหลือแล้ว? บ่อยครั้งท่ีพันธกิจของคริสเตียน โดยเฉพำะในชุมชนท่ียำกจนท ำให้เกิดกำร
พึ่งพำตลอดเวลำ แต่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนเรื่องกำรส่งเสริมกำรให้โอกำส ไม่ใช่กำรพึ่งพำ และกำร
ท่ีคนในชุมชนพึ่งพำตนเองได้ นั้นแสดงถึงกำรส่งเสริมสนับสนุนท ำให้เขำได้รับกำรยืนยันของกำรมี
ศักดิ์ศรีท่ีพระเจ้ำมอบให้ของบุคคล 

 
18. Lupton, Robert D. (2015). Charity detox: what charity would look like if we cared 
about results. New York: HarperCollins Publishers Inc. 
วรรณกรรมนี้เนื้อหำของวรรณกรรมเน้นกำรประกำศพระกิตติคุณควบคู่ไปกับพันธกิจด้ำนสังคม ผู้ท ำ
พันธกิจมีมุมมองท่ีแตกต่ำงจำกกำรท ำพันธกิจแบบอนุรักษ์นิยมท่ีเน้นทำงด้ำนจิตวิญญำณเพียงอย่ำง
เดียว โดยกำรใช้กำรพัฒนำเศรษฐกิจในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนท่ีมำพร้อมกับกำรเผยแพร่ศำสนำ 
และแนวคิดท่ีน่ำสนใจมำกคือ “กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนได้ดีท่ีสุดคือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำร
จ้ำงงำน” หลักกำรและวิธีกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 

1) ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทำงศำสนำ ผู้เดินทำงท ำพันธกิจสำมำรถสนับสนุนรำยได้
ของช่ำงฝีมือ และคนอื่นๆ ท่ีหำเล้ียงชีพจำกกำรบริกำรนักท่องเท่ียวท้ังทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ อำหำรและ
กำรขนส่ง รวมถึงค่ำบริกำรด้ำนท่ีพัก นอกจำกนี้แล้วยังมีกำรจ้ำงคนในท้องถิ่นให้ท ำหน้ำท่ีเป็น
มัคคุเทศก์ ผู้เดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจสำมำรถใส่เงินทุนจ ำนวนมำกเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้  

2) หยุดกำรตัดรำคำธุรกิจในท้องถิ่นด้วยกำรแจกจ่ำยส่ิงของเช่นเส้ือผ้ำ รองเท้ำ ขนม 
และกำรแจกของรำงวัลอื่นๆ เส้ือผ้ำท่ีบริจำคได้ท ำให้คนงำนส่ิงทอแอฟริกันกว่ำครึ่งล้ำนคนตกงำน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรจ้ำงงำนส่ิงทอและเส้ือผ้ำของกำนำลดลงร้อยละ 80 จำกปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2543 
เนื่องจำกกำรหล่ังไหลเข้ำมำของเส้ือผ้ำมือสองจำกประเทศตะวันตก 

3) สนับสนุนควำมพอเพียงในท้องถิ่นโดยเสนอกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค กำรจัดกำร
ท่ีทันสมัย สินค้ำคงคลัง และระบบบัญชีให้กับองค์กรในท้องถิ่น 

4) ให้สินเช่ือธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร ตัวอย่ำง เงินกู้ระยะส้ันท่ีท ำให้ครอบครัวชำวนำ
ในกัวเตมำลำสำมำรถเพิ่มขนำดธุรกิจกำรเล้ียงไก่ได้สองเท่ำ โดยกำรท ำพันธกิจเหมือนนำยธนำคำร
และคิดอัตรำผลตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล ผู้ให้กู้ท ำให้กำรกู้ยืมเป็นธุรกรรมท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและมี
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ศักดิ์ศรี 
5) ลงทุนกับชำวบ้ำนในธุรกิจท่ีแสวงหำก ำไร กำรท ำเงินกับคนจนเป็นรูปแบบกำร

กุศลสูงสุด  
6) จ้ำงคนว่ำงงำน คนตกงำน พวกเขำอำจมีประวัติอำชญำกรรม ใช้สำรเสพติดใน

อดีต หรือประวัติกำรท ำงำนท่ีไม่แน่นอน เมื่อได้รับโอกำสอื่นควบคู่ไปกับกำรสนับสนุน พวกเขำอำจจะ
เติบโตในฐำนะพนักงำน ในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดีและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครอบครัว 

7) เริ่มต้นธุรกิจท่ีแสวงหำผลก ำไรท่ีจ้ำงคนในท้องถิ่น ท ำพันธกิจขจัดควำมยำกจน
ด้วยกำรสร้ำงงำน มีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ีเฟื่องฟูในชุมชนท่ัวโลก มี
ทรัพยำกรอีกมำกมำยส ำหรับกำรสร้ำงธุรกิจนอกคริสตจักรของประเทศท่ีมั่ งค่ัง กำรเดินทำงเพื่อกำร
ลงทุนเป็นส่ิงจ ำเป็นเพื่อจุดประกำยจิตวิญญำณและจินตนำกำรของผู้น ำธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
แผนธุรกิจท่ีคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนจะต้องเริ่มดึงดูดควำมสนใจ ผู้ประกำศพระกิตติคุณรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่
ท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรมำกมำยต้องกำรกำรว่ำจ้ำง 
 
19. McConnell, Mez and McKinley, Mike. (2016). Church in Hard Places How the Local 
Church Brings Life to The Poor and Needy. Wheaton, Illinois: Crossway. 
วรรณกรรมนี้น ำเสนอแนวทำงกำรท ำพันธกิจของคริสตจักรกับคนยำกจน ท่ีเป็นกำรบุกเบิกคริสตจักร
ในชุมชนท่ียำกจน โดยกำรให้คนยำกจนเป็นสมำชิกคริสตจักร หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

1) สมำชิกมีควำมเท่ำเทียมกัน กำรแบ่งชนช้ันสำมำรถเกิดขึ้นได้ในคริสตจักร ถ้ำ
คริสตจักรหวังจะเห็นคนยำกจนมำหำพระคริสต์ คริสตจักรต้องแน่ใจว่ำคนเหล่ำนั้นได้รับกำรต้อนรับ
เข้ำสู่ชีวิตท่ีสมบูรณ์ของชุมชนคริสตจักร ควำมเป็นสมำชิกของคริสตจักรแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำ 
คริสเตียนทุกคนมีสถำนะเดียวกันต่อพระพักตร์พระเจ้ำ แต่ละคนเป็นเพียงอวัยวะในพระกำยของ 
พระคริสต์ ชุมชนของพระเจ้ำท่ีต้องกำรเข้ำถึงชุมชนท่ียำกจนต้องเข้ำใจควำมจริงนี้ เมื่อผู้คนจำกชุมชน
ท่ีขัดสนกลับใจมำหำพระคริสต์ พวกเขำควรรับบัพติสมำและถูกน ำเข้ำสู่กำรเป็นสมำชิกของคริสตจักร  

2) สมำชิกมีควำมรับผิดชอบและสำยสัมพันธ์ กำรสร้ำงสมำชิกภำพของคริสตจักรจะ
เพิ่มควำมรับผิดชอบระหว่ำงชุมชนคริสเตียน และระหว่ำงชุมชนฯ กับควำมเป็นผู้น ำ สมำชิกต้องกำร
ค ำมั่นสัญญำท่ีจะท ำตำมพระวจนะเกี่ยวกับกำรเป็นอวัยวะของพระกำย เมื่อผู้คนกลำยเป็นสมำชิกของ
ประชำคม พวกเขำสัญญำว่ำจะรัก ดูแล อธิษฐำนเผ่ือ และรับผิดชอบต่อคนอื่นๆ ท้ังหมดในคริสตจักร 
นี่หมำยควำมว่ำสมำชิกทุกคนของคริสตจักร ท้ังคนมั่งมี คนยำกจน และชนช้ันกลำง จะถูกเรียกให้รัก
กัน คริสตจักรไม่เพียงแค่ต้องกำรให้คนไร้บ้ำนและแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำหำพระคริสต์เท่ำนั้น ต้องให้
พวกเขำกลำยเป็นสมำชิกแบบบูรณำกำรของคริสตจักรท่ีท ำงำนรับใช้ตำมของประทำน 

3) กำรเป็นสมำชิก รวมถึงวินัย เพื่อสุขภำพของคริสตจักรต้องมีกำรลงวินัยเมื่อ
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สมำชิกท ำผิด กำรลงวินัยอำศัยกำรลงวินัยของคริสตจักร ในคริสตจักรสมำชิกทุกคนท้ังคนมั่งมีและคน
ยำกจนมีโอกำสท ำผิดเหมือนกัน กำรลงวินัยใช้หลักกำรเดียวกัน และกำรลงวินัยอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมยุติธรรมและควำมรัก ในขณะกำรลงวินัยก็มำพร้อมกับกำรให้โอกำสเช่นกัน กำรตีสอนของ
คริสตจักรมีไว้เพื่อประโยชน์ของคริสตจักร และยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ีถูกลงวินัยด้วย กำรลงวินัย
เป็นกำรแสดงควำมรักต่อคนบำป เพื่อไม่ให้เขำถล ำลึกในควำมบำป จนยำกท่ีจะน ำกลับสู่คริสตจักรใน
ฐำนะสมำชิกชุมชนคริสเตียนได้ 

4) กำรประกำศกิตติคุณของคริสตจักร มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำกวิธีกำรของ
โลกในกำรเข้ำหำคนยำกจน กำรปฏิบัติท่ีดีต่อสมำชิกและกำรมีวินัยมีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝัง 
และปกป้องควำมโดดเด่นของคริสตจักรท่ีมีอยู่ แสดงให้หมู่คนยำกจนเห็นของอำณำจักรของพระ
คริสต์ท่ีมีควำมเท่ำเทียมกัน และให้ชำวบ้ำนเห็นกลุ่มคนยำกจนท่ีกลับใจ มีกำรเปล่ียนแปลงชีวิตไป
อย่ำงเกินควำมเข้ำใจ  
 
20. Nabors, Randy. (2015). Merciful: The Opportunity and Challenge of Discipling the 
Poor Out of Poverty. North Charleston, South Carolina: Allen Randy Nabors. 
วรรณกรรมนี้เขียนขึ้นโดยศิษยำภิบำลท่ีมีประสบกำรณ์ในควำมยำกจนท้ังชีวิตในวัยเด็กและกำรท ำ
พันธกิจกับคนยำกจน ให้มุมมองกำรช่วยเหลือตำมแนวพระคริสตธรรมคัมภีร์ และยังอำศัยปรัชญำมำ
ใช้ในพันธกิจกับคนยำกจนด้วย หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

1) นโยบำยกำรพัฒนำ กำรเตรียมนโยบำยเป็นหลักกำรส ำหรับกำรท ำพันธกิจเป็นส่ิง
ส ำคัญ มีกำรวำงล ำดับควำมส ำคัญของควำมช่วยเหลือจำกข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ นอกจำกนี้แล้วยังมี
หลักเกณฑ์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือท่ีต้องก ำหนดขึ้น กำรช่วยในวิธีท่ีเหมำะสมท่ีสุดในแต่ละกรณีอยู่ใน
นโยบำยกำรพัฒนำ และไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนของกำรให้ควำมช่วยเหลือ ต้องมีกำรบันทึกข้อมูลหรือ
มีเครือข่ำยท่ีขอข้อมูลได้ มีกำรออกแบบระบบหรือหลักกำรให้ควำมช่วยเหล่ือเพื่อป้องกันกำรฉวย
โอกำสของคนยำกจนท่ีมีเจตนำไม่ถูกต้อง ประโยชน์กำรวำงนโยบำยกำรพัฒนำช่วยป้องกันผู้ท ำ  
พันธกิจจำกควำมผิดผลำดในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต้องตัดสินใจทันที 

2) วิเครำะห์ควำมต้องกำร คริสตจักรจ ำเป็นต้องพัฒนำเครื่องมือท่ีสำมำรถวิเครำะห์
และคำดกำรณ์ได้ว่ำคนยำกจนท่ีขอควำมช่วยเหลือมีปัญหำทำงเศรษฐกิจประเภทใด คริสตจักร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง กำรวิเครำะห์ในควำมต้องกำรของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้
ประโยชน์ต่อกำรท ำพันธกิจ ท ำให้กำรช่วยเหลือมีประสิทธิผล เนื่องจำกคนประเภทต่ำง ๆ มักจะมี
ควำมต้องกำรร่วมกัน แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์มำจำกข้อมูลทะเบียนสมำชิกคริสตจักร ข้อมูล
จำกองค์กร จำกหน่วยงำนของรัฐ แต่ถ้ำไม่พบข้อมูลตำมต้องกำรคริสตจักรต้องลงมือส ำรวจข้อมูลเอง
ตำมระเบียบวิธีกำรส ำรวจ  
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3) กำรสร้ำงรูปแบบเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ชุมชนของคริสตจักรสำมำรถวำง
โครงสร้ำงและวำงแผนพันธกิจ ภำยใต้เจ้ำหน้ำท่ีหรือคณะกรรมกำรท่ีเป็นมัคนำยกของคริสตจักร เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนยำกจน และถ้ำคริสตจักรสำมำรถจ่ำยค่ำตอบแทนได้ควรจ้ำงพนักงำน
เพื่อท ำพันธกิจแห่งควำมเมตตำ เป็นองค์กรท่ีเกิดขึ้นภำยในคริสตจักร เช่น กำรพัฒนำชุมชนหรือ
องค์กรพัฒนำชุมชนเศรษฐกิจ นอกจำกนี้ คริสตจักรสำมำรถขยำยทรัพยำกรผ่ำนกำรสร้ำงพันธมิตร 
เป็นเครือข่ำยท้องถิ่นกับมูลนิธิหรือหน่วยงำนของรัฐ แม้ว่ำบำงอย่ำงจะมีมุมมองท่ีแตกต่ำงกัน แต่
สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ โดยหำจุดร่วมของเป้ำหมำยในกำรท ำพันธกิจ 

4) กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำท่ีเหมำะสม ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนผู้ท ำพันธกิจ
ต้องมีควำมเป็นผู้น ำในด้ำนกำรอภิบำล ศิษยำภิบำลต้องเน้นควำมเมตตำและควำมยุติธรรมในกำร
เทศนำและกำรสอน ท่ีต้องอำศัยปัญญำจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ และนอกจำกกำรเทศนำแล้วกำร
แสดงออกของศิษยำภิบำลต่อควำมยำกจน ช่วยช้ีน ำคนอื่นให้มีควำมเมตตำต่อคนเหล่ำนั้น และ
นอกจำกกำรเทศนำ กำรเป็นแบบอย่ำงแล้วศิษยำภิบำลต้องให้มีกำรฝึกสอนและอบรมมัคนำยกใน
พันธกิจแห่งควำมเมตตำ 

5) กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับพันธกิจ ด้วยควำมหลำกหลำยและควำมซับซ้อนของ
ปัญหำควำมยำกจน จ ำเป็นต้องมีหลักกำรท ำพันธกิจ ต้องเข้ำใจพันธกิจแห่งควำมเมตตำ คริสตจักร
ต้องสนใจถึงชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ลงไปในพื้นท่ีส ำรวจควำมต้องกำรของส่วนรวมและส่วนบุคคล หำ
ช่องทำงในกำรท ำพันธกิจในกำรช่วยเหลือด้ำนส่ิงของ กำรท ำบำงส่ิงบำงอย่ำงให้ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม นอกจำกนี้แล้วยังมีกำรสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ส ำหรับคนชรำท่ีไม่สำมำรถมำคริสตจักร
ได้ เข้ำหำผู้ท่ีสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกหรือเป็นพันธมิตรในกำรท ำพันธกิจท่ีอยู่ในชุมชนนั้น 
คริสตจักรสำมำรถช่วยพวกเขำโดยกำรหนุนใจ ผ่ำนทำงค ำพูดและข้อควำม และยังสนันสนุนส่ิงของท่ี
จ ำเป็นท่ีต้องใช้ในพันธกิจในชุมชนนั้น ซึ่งอำจจะเป็นชุมชน หรือสถำนศึกษำ   

6) ใช้ของประทำนในกำรท ำพันธกิจ คริสตจักรมีมัคนำยกท่ีมีของประทำนในกำรท ำ
พันธกิจกับคนยำกจน และของประทำนท่ีแต่ละคนมีช่วยเสริมซึ่งกันและกันเป็นกำรท ำพันธกิจแบบ
องค์รวม เช่น ของประทำนในด้ำนควำมเมตตำ กำรบริหำร ของประทำนในกำรให้ ของประทำนใน
กำรหนุนจิตชูใจ และของประทำนในด้ำนสติปัญญำ เป็นต้น และส่ิงท่ีทุกคนมีเหมือนกันคือควำมเป็น
ผู้น ำในกำรท ำพันธกิจ  

7) กำรพัฒนำทักษะเพื่อกำรตอบสนอง ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนมีหลำยอย่ำง
ท่ีผู้ท ำพันธกิจท ำไม่ได้ในขณะท่ีมีกำรร้องขอ นั้นเป็นควำมจ ำกัดของมนุษย์ แต่มีส่ิงท่ีท ำได้ในขณะนั้น
คือกำรอธิษฐำนขอพระเจ้ำช่วย ถึงแม้ว่ำกำรอธิษฐำนเป็นส่ิงท่ีผู้ท ำพันธกิจและทีมงำนได้ท ำอยู่เสมอท้ัง
ก่อนเริ่มต้นและตลอดพันธกิจ กำรอธิษฐำนกับผู้ท่ีขอควำมช่วยเหลือขณะท่ีผู้ท ำพันธกิจไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือได้ กำรอธิษฐำนเป็นส่ิงท่ีต้องท ำ  
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ส ำหรับกำรฝึกทักษะไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้ท ำพันธกิจและทีมงำนไม่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ กำรฝึกทักษะของประทำนในกำรท ำพันธกิจกับหน่วยงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร ทำงด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ เป็น
ต้น ทักษะเหล่ำนี้จ ำเป็นต่อกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 
 
21. Oxfam. (2021, 9 July). The Hunger Virus Multiplies: Deadly Recipe of Conflict, COVID-
19 And Climate Accelerate World.  
วรรณกรรมนี้เป็นข้อเสนอเร่งด่วนของ Oxfam ในกำรตอบสนองต่อคนยำกจนท่ีหิวโหยจำกกำรระบำด
ของ COVID-19 และกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นข้อเสนอยุติควำมอยุติธรรมท่ีเป็นต้นเหตุ
ของควำมหิวโหย และสร้ำงระบบอำหำรท่ียุติธรรมและยั่งยืนมำกขึ้น  ซึ่งใช้ได้กับทุกคนท่ัวโลก 
ข้อเสนอท่ีจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ให้ควำมช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตคนในขณะนี้ รัฐบำลของประเทศผู้บริจำค
ต้องให้ทุนสนับสนุนอย่ำงเต็มท่ีด้ำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำรท่ัวโลก เข้ำถึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบมำกท่ีสุด
โดยตรง รัฐบำลยังต้องขยำยกำรคุ้มครองทำงสังคม ซึ่งรวมถึงกำรจัดหำเงินทุนให้กับกองทุนคุ้มครอง
ทำงสังคมท่ัวโลก และสนับสนุนเกษตรกรรำยย่อยและคนเล้ียงสัตว์ให้พร้อมส ำหรับฤดูกำลเพำะปลูก
ครั้งต่อไป 

2) กำรรับประกันควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมเข้ำถึงผู้คน ฝ่ำยท่ีมีควำมขัดแย้ง
ต้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงด้ำนมนุษยธรรมทันทีเพื่อช่วยพลเรือนให้พ้นจำกควำมอดอยำก 
ประชำคมระหว่ำงประเทศจะต้องด ำเนินกำรเพื่อหยุดควำมหิวโหยเมื่อถูกปิดกัน 

3) หลอมรวมสันติภำพอย่ำงยั่งยืน ฝ่ำยท่ีก่อสงครำมจะต้องสร้ำงสันติภำพท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นอันดับแรก และจัดกำรกับควำม
หิวโหยอย่ำงเร่งด่วนในประเทศ ให้ค ำมั่นสัญญำท่ีจะรวมกลุ่มคนชำยขอบซึ่งรวมถึงเยำวชน ผู้หญิง 
และชนกลุ่มน้อยในกระบวนกำรสันติภำพ และให้ผู้หญิงมีส่วนในกระบวนกำรสร้ำงสันติภำพด้วย 

4) สร้ำงระบบอำหำรท่ียุติธรรม ยืดหยุ่นมำกขึ้น และยั่งยืน รัฐบำลและภำคเอกชน
ต้องขยำยกำรลงทุนในกำรผลิตอำหำรขนำดเล็กและเกษตรเชิงนิเวศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้ผลิตได้รับ
รำยได้ท่ียุติธรรมโดยก ำหนดรำคำผู้ผลิตขั้นต่ ำและกลไกสนับสนุนอื่น ๆ และรับประกันว่ำคนงำนจะ
ได้รับค่ำครองชีพ เพื่อให้เกิดระบบอำหำรท่ียุติธรรม ยุติธรรมทำงเพศ มีควำมยืดหยุ่นและยั่งยืน 

5) ส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำของผู้หญิงในกำรแก้ปัญหำ COVID-19 ผู้หญิงต้องมีโอกำส
ในกำรตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตอบสนองและกำรฟื้นตัวของโรคระบำด รวมถึงวิธีกำรจัดกำรกับ
ระบบอำหำรท่ีเสียหำย จ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรกับกำรเลือกปฏิบัติท่ีต้องเผชิญกับ
ผู้ผลิตอำหำร สตรีในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำถึงท่ีดิน ตลำด ข้อมูล สินเช่ือ บริกำรส่งเสริม และ
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เทคโนโลยี 
6) สนับสนุนกำรเข้ำถึงวัคซีนของประชำชน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสสำยพันธุ์ใหม่

คุกคำมสุขภำพของโลกและเศรษฐกิจ รัฐบำลกลุ่มประเทศร่ ำรวยจะต้องยุติกำรผูกขำดวัคซีนป้องกัน 
โควิด-19 เพื่อช่วยให้คนในประเทศยำกจนได้ฉีดวัคซีน และป้องกันไม่ให้อีกหลำยล้ำนคนตกอยู่ใน
ควำมยำกจนขั้นรุนแรง 

7) ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อจัดกำรกับวิกฤตสภำพภูมิอำกำศ ประเทศท่ีก่อมลพิษ
จะต้องลดกำรปล่อยมลพิษให้มำกขึ้น รักษำอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงกว่ำ 1.5 องศำ และช่วยให้ผู้ผลิต
อำหำรรำยย่อยปรับตัวเข้ำกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 
22. Platt, David. (2011). Radical together: unleashing the people of God for the purpose 
of God. Colorado Springs, CO: Multnomah. 
วรรณกรรมนี้เป็นงำนเขียนท่ีกล่ำวถึงพลังของชุมชนผู้เช่ือในพระเยซูคริสต์ เป็นพลังท่ีดูเหมือนเล็กน้อย
ของแต่ละคน แต่เมื่อรวมกันแล้วเป็นพลังมหำศำล ทุกคนในคริสตจักรมีส่วนร่วมกันในกำรท ำพันธกิจ
นับต้ังแต่ศิษยำภิบำล ไปจนถึงเด็กในช้ันเรียนรวีวำรศึกษำ มีเป้ำหมำยเดียวกันในกำรตอบสนองต่อคน
ยำกจนท้ังด้ำนจิตวิญญำณและร่ำงกำย ท่ีอยู่รอบๆ คริสตจักรและในพื้นท่ีห่ำงใกลท่ัวโลกโดยเฉพำะใน
ประเทศท่ียำกจน มีหลักกำรและวิธีกำรสร้ำงงำนเพื่อคนยำกจนดังนี้ 
  1) บริหำรทรัพยำกรท้ังส่วนตัวและงบประมำณของคริสตจักร เพื่อกำรท ำพันธกิจกับ
คนยำกจน เป็นพันธกิจท่ีเกิดจำกควำมเช่ือในพระเยซู ควำมเช่ือท่ีแสดงออกผ่ำนทำงกำรกระท ำของ
ควำมรักท่ีมีต่อคนยำกจน คริสตจักรต้องบริหำรทรัพยำกรในกำรประกำศพระกิตติคุณและช่วยเหลือ
คนยำกจนด้ำนกำยภำพ จำกกำรตัดงบประมำณของส่วนท่ีตัดออกได้ เช่น กำรสร้ำงท่ีจอดรถ กำร
ก่อสร้ำงอำคำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ในด้ำนกำรตัดรำยจ่ำยส่วนตัวที่ไม่จ ำเป็น เช่น กำรซื้อบ้ำนหลัง
ใหญ่ ซื้อรถใหม่ เป็นต้น สำมำรถน ำเงินส่วนต่ำงไปช่วยเหลือคนยำกจนได้ 
  2) ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในประเทศท่ียำกจน ในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน
ท่ัวโลก คริสตจักรถูกเรียกให้มอบบำงส่ิงบำงอย่ำงท่ีใหญ่กว่ำส่ิงท่ีเรำท ำได้ด้วยตัวเองให้พระเจ้ำ ในกำร
น ำควำมเจริญของอำณำจักรของพระเจ้ำไปถึงสุดปลำยแผ่นดินโลก ผู้ท ำพันธกิจต้องอุทิศถวำยตัวเพื่อ
จุดประสงค์ของพระเจ้ำ  
  3) ย้ำยไปอยู่ในชุมชนท่ียำกจน คริสตจักรสนับสนุนสมำชิกให้เข้ำไปอยู่ในชุมชนท่ี
ยำกจน โดยไปเป็นครอบครัว และบำงคนอำจเป็นพนักงำนท่ีเกษียรแล้ว ย้ำยเข้ำไปในชุมชนเพื่อใช้
ทักษะควำมช ำนำญสอนอำชีพ รวมถึงกำรสอนหนังสือให้ควำมรู้ ส่ิงท ำควบคู่กับกำรช่วยเหลือทำงด้ำน
กำยภำพคือ กำรประกำศพระกิตติคุณเพื่อให้กำรตอบสนองด้ำนจิตวิญญำณ สมำชิกคริสตจักร
เหล่ำนั้นใช้ทรัพยำกรส่วนตัวทั้ง เงินทอง เวลำ และทรัพยำกรอื่นๆ ในกำรขยำยแผนดินของพระเจ้ำใน
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นำมของคริสตจักร 
  4) สร้ำงวัฒนธรรมกำรรับเล้ียงบุตรบุญธรรมในคริสตจักร เด็กก ำพร้ำคือผู้ท่ีอ่อนแอ
ท่ีสุดในบรรดำคนยำกจน วิธีกำรท่ีคริสตจักรท ำคือกำรติดต่อกับหน่วยงำนหรือมูลนิธิท่ีดูแลเด็กก ำพร้ำ 
ในเขตใกล้คริสตจักร ขอทรำบจ ำนวนท่ีเด็กต้องกำรพ่อแม่บุญธรรม ศิษยำภิบำลเทศนำหนุนใจจำก
พระธรรมยำกอบ 1:27 แต่ต้องระมัดระวังในกำรกระตุ้นให้รับบุตรบุญธรรมผ่ำนทำงกำรสร้ำงอำรมณ์ 
ให้เมตตำสงสำร จำกนั้นนัดเจ้ำหน้ำท่ีกับครอบครัวท่ีจะรับบุตรบุญธรรมให้พบกัน โดยเบื่องหลังของ
กำรรับบุตรบุญธรรม คือ ด้วยควำมรักของพระเจ้ำท่ีพระองค์ทรงรับเรำเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ 
และเรำรับเด็กก ำพร้ำเข้ำสู่ครอบครัว เพรำะเช่ือในพระกิตติคุณ    
 
23. Rhodes, Michael, Holt, Robby and Fikkert, Brian. (2018). Practicing the Kings 
Economy. Grand Rapids, MI: Baker Books. 
วรรณกรรมนี้เป็นกำรแนะน ำกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนของคริสตจักร ท่ีเน้นเรื่องกำรปฏิบัติทำง
เศรษฐศำสตร์รำชำของพระเยซู ช่วยลดควำมสับสนและเชิญชวนให้คริสเตียนเข้ำมำแทนท่ีในเรื่องรำว
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ของ "เศรษฐศำสตร์รำชำของพระเยซู" ผู้เขียนได้เสนอวิธีท่ีใช้ได้จริงส ำหรับ
ประชำกรของพระเจ้ำในกำรหำรำยได้ ลงทุน ใช้จ่ำย ชดเชย ประหยัด แบ่งปัน และให้ในรูปแบบต่ำงๆ 
ควำมรักและกำรจัดเตรียมของพระเจ้ำส ำหรับโลก มีหลักกำรและวิธีกำรสร้ำงงำนเพื่อคนยำกจนดังนี้ 

1) สร้ำงงำนในท่ีท ำงำน แนวคิดบำงประกำรส ำหรับกำรสร้ำงงำนในท่ีท ำงำน เช่น 
(1) ร่วมมือกับองค์กรอิสระเพื่อจ้ำงคนชำยขอบได้แก่ ผู้ว่ำงงำนระยะยำว คนพิกำร ผู้ท่ีมีประวัติ
อำชญำกรรม ส ำหรับผู้ท่ีขำดควำมรู้อำจต้องได้รับกำรฝึกอบรมในท่ีท ำงำนมำกขึ้น  จัดให้มีกำร
ฝึกอบรมภำคปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงำนท่ีขำดกำรศึกษำและทักษะต่ ำเข้ำท ำงำนในบริษัทได้   
(2) สร้ำงโครงกำรฝึกงำนแบบจ่ำยเงินส ำหรับเยำวชนจำกชุมชนท่ีมีรำยได้น้อย ส่งผลให้กำรกระท ำผิด
ของเด็กและเยำวชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรลดลง และยังสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้พวกเขำ (3) ค ำแนะน ำท่ี
ท้ำทำยส ำหรับข้อเสนอให้เปล่ียนนโยบำยกำรจ้ำงงำน เพื่อผู้ท่ีมีประวัติอำชญำกรรมท ำงำนบำง
ประเภทได้ (4) เสนอให้เริ่มธุรกิจเพื่อสังคม เข้ำถึงผู้ประกอบกำรภำยในองค์กรเพื่อสร้ำงโอกำสให้กับ
ผู้อื่น ธุรกิจเพื่อสังคมนี้ส่วนใหญ่ต้องกำรทีมงำน ซึ่งมักจะรวบรวมผู้ท่ีมีอำยุน้อยท่ีรับควำมเส่ียงเป็น
ผู้ประกอบกำรเข้ำกับกลุ่มนักธุรกิจท่ีมุ่งมั่นและมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ  

2) กำรสร้ำงงำนท่ีคริสตจักร แนวคิดบำงประกำรส ำหรับกำรสร้ำงงำนท่ีคริสตจักร 
เช่น (1) จ้ำงคนยำกจนในงำนท่ีไม่มีคนท ำ อำจจะเป็นงำนแปลกๆ โดยกำรสอบถำมควำมสมัครใจถึง
งำนท่ีชอบท ำหรืองำนท่ีถนัดด้วย เพื่อเปิดโอกำสและให้พวกเขำมีควำมภูมิใจในงำนท่ีท ำ (2) เช่ือมโยง
ผู้หำงำนกับสมำชิกท่ีเป็นนำยหน้ำหำงำนในชุมชน หรือคริสตจักรอำจจะเริ่มต้นโครงกำรเอง ให้สมำชิก
คนท่ีเป็นนำยหน้ำในกำรจ้ำงงำนพิจำรณำแนวทำงปฏิบัติในกำรสร้ำงงำนท่ีรวบรวมไว้ข้ำงต้น และ (3) 



 

53 

เปล่ียนของแจกของคริสตจักรให้เป็นของขำยในร้ำนค้ำเป็นกำรสร้ำงงำน และให้ผู้ปกครองท่ียำกจน
สำมำรถรับของเหล่ำนั้นผ่ำนทำงกำรท ำงำน เพื่อบุตรหลำนของตนเอง 

3) กำรสร้ำงงำนท่ีบ้ำน แนวคิดบำงประกำรส ำหรับกำรสร้ำงงำนท่ีบ้ำน เช่น (1) จ้ำง
ผู้ท่ีประสบปัญหำทำงกำรเงินเพื่อท ำงำนแปลก ๆ หรืองำนง่ำย ๆ เช่นท ำควำมสะอำดบ้ำน ล้ำงรถ ตัด
หญ้ำ เป็นต้น (2) มีส่วนร่วมในควำมพยำยำมของคริสตจักรในกำรช่วยเหลือผู้ว่ำงงำน ผ่ำนกำรโน้ม
น้ำวให้ครอบครัวอื่นในคริสตจักรท ำตำมหลักกำรข้ำงต้น สำมำรถจ้ำงงำนผู้ว่ำงงำนได้ทุกวันท ำงำนของ
ปี 

 
24. Sider, Ronald J. (2010). Rich Christians in an Age of Hunger: Moving from Affluence 
to Generosity. Nashville, Tennessee: Thomas Nelson. 
วรรณกรรมนี้ให้มุมมองในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน ท่ีเป็นกำรเรียกร้องควำมยุติธรรมให้คนยำกจน
จำกระบบเศรษฐกิจท่ีกดข่ีพวกเขำ ขณะท่ีอยู่ท่ำมกลำงคนมั่งมี หลักกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 

1) มุ่งเน้นไปท่ีคนยำกจนท่ีสุด ตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนคนเหล่ำนั้น และ
เน้นกำรพัฒนำบูรณำกำร เช่น กำรปฏิรูปท่ีดิน ส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ สินเช่ือ ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
และปุ๋ย งำนสำธำรณะในชนบทโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำรชลประทำน กำรวิจัยทำงกำรเกษตร กำร
แนะน ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเบำในพื้นท่ีชนบทเพื่อเสริมกำรเกษตร ให้
กำรดูแลสุขภำพขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำ และกำรจัดหำอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร และให้ควำม
ยุติธรรมเช่น กำรจ้ำงงำนแก่สตรี ปลดปล่อยคนจนและถูกกดข่ี  

2) ช่องทำงควำมช่วยเหลือผ่ำนองค์กรอำสำสมัครเอกชน องค์กรอำสำสมัครระดับ
นำนำชำติท่ีมีประสิทธิภำพจ ำนวนมำก ท้ังองค์กรของคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียน องค์กรเหล่ำนั้นได้
พัฒนำโปรแกรมท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูงในกำรท ำงำนกับยำกจนท่ีสุด ท ำงำนได้ดีกว่ำระบบ
รำชกำรส่วนกลำงท่ีควบคุมโดยชนช้ันสูงผู้มั่งค่ัง กำรช่วยเหลือคนยำกจนใช้เงินน้อยกว่ำและได้
ประโยชน์มำกกว่ำ  

3) เน้นกำรส่งเสริมสนับสนุน โดยให้มีกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อมีท่ีท ำกิน และยุติกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สหภำพแรงงำนและองค์กรอื่น ๆ ท่ีช่วยให้คนยำกจนสำมำรถใช้อิทธิพลใน
กำรสร้ำงสังคมของพวกเขำ ถ้ำพัฒนำควำมช่วยเหลือท ำให้คนยำกจนสำมำรถก ำหนดชะตำชีวิตของ
ตนเองได้ มันจะส่งเสริมควำมยุติธรรมมำกกว่ำท่ีจะกำรพึ่งพำอำศัยกัน  

4) ให้ควำมช่วยผ่ำนโครงกำรขององค์กำรสหประชำชำติท่ีมีประสิทธิภำพเช่นยูนิเซฟ
และกองทุนระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร ท่ีมีเป้ำหมำยระยะยำวในกำรก ำจัดควำมหิว
โหยและควำมยำกจน มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำกำรช่วยเหลือผ่ำนทำงกำรเมือง และลดอิทธิพลทำง
กำรเมืองจำกประเทศผู้ให้กำรช่วยเหลือ 
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5) หล่อเล้ียงควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจด้วยกำรท ำกำรเกษตรท่ีไม่ท ำลำยระบบนิเวศ 
ในกำรช่วยเหลือควรส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม และวิธีกำรท่ีใช้แรงงำนท่ีมีประสิทธิภำพในกำร
ผลิต  

6) สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินด้วยเงินกู้ขนำดเล็กให้แก่ผู้ประกอบกำรท่ียำกจน 
เป็นหนึ่งในวิธีลดควำมยำกจนท่ีมีประสิทธิภำพท่ีสุด  

7) แยกควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำออกจำกควำมช่วยเหลือทำงทหำร ประเทศท่ีให้
กำรช่วยเหลือ บำงครั้งสับสนเพรำะควำมช่วยเหลือทำงกำรทหำรและควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ
ปรำกฏอยู่ในร่ำงกฎหมำยเดียวกัน เพื่อควำมเหมำะสมควรจัดสรรควำมช่วยเหลือทำงทหำรแยกจำก
กำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ 

8) กำรพัฒนำควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนมุ่งเน้นไปท่ีสถำนกำรณ์ของคนยำกจน ถือได้
ว่ำทุกคนมีควำมต้องกำรพื้นฐำนบำงอย่ำงเหมือนกัน และล ำดับควำมส ำคัญสูงสุดของโครงกำร
เศรษฐกิจใดๆ คือกำรตอบสนองควำมต้องกำรเหล่ำนั้นส ำหรับทุกคน ได้แก่ควำมต้องกำร (1) กำรยัง
ชีพ (2) ควำมนับถือตนเอง และ (3) มีเสรีภำพในกำรเลือกแนวทำงปฏิบัติของตนเอง ควำมต้องกำร
ทำงกำยภำพนอกจำกอำหำร ยังมีเครื่องนุ่งห่ม ท่ีพักพิง และกำรดูแลสุขภำพท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต  

9) เน้นกำรศึกษำและกำรดูแลสุขภำพท่ีดีขึ้นส ำหรับผู้หญิง ควำมยำกจนส่ง
ผลกระทบต่อผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย ผู้หญิงท่ีมีกำรศึกษำมักเล่ือนกำรแต่งงำน และหรือกำรคลอดบุตร
เพื่อเรียนให้จบ ส่งผลให้จ ำนวนกำรเกิดของประชำกรท่ียำกจนลดลง ผู้หญิงท่ีมีกำรศึกษำเรียนรู้เรื่อง
สุขอนำมัยและกำรวำงแผนครอบครัว สำมำรถลดกำรเสียชีวิตของทำรก และยังออกจำกวงจรควำม
ยำกจนได้ 

10) ลดควำมช่วยเหลือทำงทหำร กำรช่วยเหลือทำงกำรทหำรนอกจำกจะใช้เงินใน
ส่วนท่ีเป็นเงินให้เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน กำรช่วยทำงทหำรท ำให้เกิดควำมยำกจนมำกขึ้น ควำม
ขัดแย้งขยำยตัวออกไป คริสเตียนในประเทศท่ีเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินควรเรียกร้องต่อ
รัฐบำล และเกล้ียกล่อมต่อสำธำรณะชนว่ำงบประมำณของประเทศควรให้แก่ประเทศท่ียำกจน เพื่อ
แสดงควำมเอื้ออำทรต่อคนยำกจน มำกกกว่ำกำรสนับสนุนทำงทหำร 

 
25. Tearfund. (2021). Trustee Directors’ report. Annual Report and Financial 
Statements 2020/21, (6-7).  
Tearfund เป็นหน่วยงำนบรรเทำทุกข์และกำรพัฒนำของคริสเตียนท่ีมุ่งมั่นท่ีจะขจัดควำมยำกจน ท ำ
พันธกิจโดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่น มีเป้ำหมำยให้ผู้คนหลุดพ้นจำกควำมยำกจนทำงวัตถุและ
ควำมยำกจนฝ่ำยวิญญำณ มีกำรเปล่ียนแปลงชีวิต และเข้ำถึงศักยภำพท่ีพระเจ้ำประทำนให้ หลัก 
พันธกิจ 4 ด้ำนในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 
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1) กำรท ำงำนร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นผ่ำนโปรแกรม Church and Community 
Transformation (CCT) ได้แก่ (1) โปรแกรมเพิ่มทักษะและควำมมั่นใจของผู้ด ำเนินงำนของ CCT 
เพื่อน ำกำรอธิษฐำน กำรใคร่ครวญในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และกำรเป็นสำวกมำสู่งำนของพวกเขำ 
ในช่วงล็อกดำวน์ ทีม CCT ท่ัวโลกตอบสนองอย่ำงรวดเร็วโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และบริกำรส่ง
ข้อควำมทำงสังคมเพื่อให้กำรไคร่ครวญพระคริสตธรรมคัมภีร์และกำรเป็นสำวกด ำเนินต่อไป (2) 
โปรแกรมเตรียมคริสตจักรและคริสเตียนให้มีส่วนร่วมมำกขึ้น ในกำรตอบสนองต่อควำมยำกจนและ
ควำมอยุติธรรม โดยกำรจัดหำวัตถุและทรัพยำกรด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์ เกี่ยวกับควำมหลำกหลำย
และกำรรวมทฤษฎีควำมยำกจนของ Tearfund ช้ีให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ท่ีแตกสลำยซึ่งเป็นรำกของ
ควำมยำกจนทุกรูปแบบ และฟื้นฟูควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้  (3) โปรแกรมปรับแนวทำง CCT ส ำหรับ
วัฒนธรรมกำรเล่ำเรื่อง อำศัยเทคนิคกำรพูดในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนของผู้ด ำเนินงำนท้องถิ่น 

2) กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรฉุกเฉิน โดยเตรียมคนในท้องถิ่นให้เป็นผู้น ำในกำร
ท ำพันธกิจ Tearfund ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่นและคริสตจักร เพื่อลดผลกระทบของ
ภัยพิบัติโดยกำรสร้ำงควำมยืดหยุ่นของชุมชน ช่วยเตรียมควำมพร้อมและบรรเทำควำมเส่ียง  กำร
ตอบสนอง ได้แก่ (1) ด ำเนินกำรตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นใหม่และต่อเนื่องด้วยเครือข่ำย
เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนมนุษยธรรมระดับภูมิภำค เช่น กำรตอบสนองต่อระบำด COVID-19 Tearfund ท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิดกับคริสตจักรและพันธมิตรในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและค ำแนะน ำด้ำนสำธำรณสุข 
และให้กำรสนับสนุนในทำงปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงชุดสุขอนำมัย จุดล้ำงมือ กำรสนับสนุนด้ำนอำหำรและ
ปัจจัยพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น (2) ท ำงำนร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรปฏิรูปของคริสตจักร เพื่อรับข้อมูล
ข่ำวสำรล่ำสุดเกี่ยวกับรวบรวมทรัพยำกรของคริสตจักรท่ีมี ส ำหรับกำรจัดกำรภัยพิบัติ COVID-19 
ผู้น ำคริสตจักรและคริสตจักรท้องถิ่นตอบสนองควำมต้องกำรฉุกเฉินได้ คริสตจักรเป็นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงผู้เปรำะบำงและตอบสนองต่อกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรระดมทรัพยำกรของชุมชน 
กำรประสำนงำนกำรแจกจ่ำย ให้กำรสนับสนุนด้ำนสังคมกำรเข้ำถึงผู้คนท่ีแยกตัวเพื่อกักตัว ผู้น ำ 
คริสเตียนในท้องถิ่นมีบทบำทส ำคัญในกำรให้ข้อมูลด้ำนสุขภำพเชิงบวกเกี่ยวกับกำรระบำดของ 
COVID-19 และกำรป้องกัน  (3) มุ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรท่ีท ำงำนด้ำนควำมพร้อมและ
กำรตอบสนองด้ำนมนุษยธรรม ในช่วงของกำรระบำดของ COVID-19 ใช้วิธีกำรใหม่ในกำรท ำงำน
ทำงไกลและกำรจัดฝึกอบรมออนไลน์  

3) กำรเปล่ียนแปลงของชุมชน เมื่อ Tearfund ท ำงำนผ่ำนคริสตจักรท้องถิ่นและ
องค์กรท่ีหยั่งรำกลึกในชุมชน ท ำให้มีประสิทธิภำพและคล่องตัวในกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมต้องกำร
ในท้องถิ่น จัดกำรกับสำเหตุของควำมยำกจนและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำทุกคนจะมีโอกำสสูงสุด ในกำร
บรรลุศักยภำพท่ีพระเจ้ำประทำนให้ มีหลักกำรดังนี้ (1) รวมองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับคนท่ีตกอยู่ใน
ควำมทุกข์ยำกท้ังหมดของรัฐท่ีเปรำะบำงเข้ำกับโครงกำรของ Tearfund เพื่อทดสอบว่ำมีผลกระทบ
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มำกขึ้นหรือไม่ต่อสำเหตุของควำมเปรำะบำงและควำมขัดแย้ง และใช้โปรแกรมของ Tearfund ใน
กำรแก้ปัญหำนั้น (2) เริ่มโครงกำรน ำร่องด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ สร้ำงงำนท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน ำกำรป้องกันและฟื้นฟูสภำพแวดล้อมมำให้ท้องถิ่น เช่นโครงกำรจัดกำร
ขยะในบังคลำเทศตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักสูตรฝึกอบรมกำรจัดกำรขยะมำกกว่ำ 120 หลักสูตร
ให้กับผู้ใหญ่ และนักเรียน เป็นต้น (3) ด ำเนินกำรสร้ำงกลุ่มผู้ฝึกอบรมคริสตจักรและกำรเปล่ียนแปลง
ชุมชน (CCT) ของ Tearfund กระจำยไปท่ัวโลกด้วยกำรเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งกับชุมชนของพวกเขำ 
ซึ่งสำมำรถท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคริสตจักร ผู้น ำท้องถิ่น และชุมชน  

4) กำรเปล่ียนแปลงของสังคม เริ่มจำกกำรเปล่ียนแปลงระบบและนโยบำย เพื่อ
จัดกำรกับควำมยำกจนและควำมอยุติธรรม และท ำให้แน่ใจว่ำส่ิงทรงสร้ำงท้ังหมดได้รับกำรคุ้มครอง 
ให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจรับผิดชอบต่อประเด็นเหล่ำนี้ Tearfund ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่น พันธมิตร
ระดับชำติ และองค์กรระหว่ำงประเทศเพื่อขยำยกำรเรียกร้องให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงขึ้น มีหลักกำร
ดังนี้ (1) โน้มน้ำวผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรเจรจำเรื่องสภำพอำกำศ เพื่อจัดกำรกับภำวะฉุกเฉินด้ำน
สภำพอำกำศ สร้ำงแรงบันดำลใจและให้คริสเตียนอธิษฐำน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและขยะพลำสติก  (2) มีส่วนร่วมในกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงประเทศเพื่อกำร
เปล่ียนแปลง สนับสนุนกำรเคล่ือนไหวในบำงประเทศ และสนับสนุนควำมเป็นผู้น ำทำงควำมคิดใน
ระบบเศรษฐกิจแบบฟื้นฟู Tearfund สนับสนุนควำมเป็นผู้น ำและกำรเคล่ือนไหวของเยำวชน กำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และกำรจัดหำเวทีส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็นของพวกเขำ (3) กระตุ้นควำม
พยำยำมในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภำคในกำรรักษำสิทธิของผู้อพยพ ให้คริสตจักรท้องถิ่น
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้อพยพและผู้ล้ีภัย และสนับสนุนสิทธิของพวกเขำ ซึ่งรวมถึงเกี่ยวกับ
สถำนะทำงกฎหมำย และกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ  

 
26. Van Dam, Cornelis. (2016). The Deacon Biblical Foundations for Today’s Ministry 
of Mercy. Grand Rapids, Michigan: Reformation Heritage Books. 
วรรณกรรมนี้เป็นกำรแนะน ำกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน ท้ังภำยในและภำยนอกคริสตจักรของ
มัคนำยกท่ีได้รับกำรแต่งต้ังโดยเฉพำะ คนยำกจนในมุมมองท่ีน ำเสนอตำมพันธสัญญำเดิมและ 
พันธสัญญำใหม่ หลักกำรและวิธีกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนดังนี้ 

กำรท ำพันธกิจของมัคนำยกกับคนยำกจนภำยในคริสตจักร มีแนวทำงดังนี้   
1) กำรออกเยี่ยมเยียนสมำชิกคริสตจักรเพื่อท ำควำมรู้จัก หนุนใจ และสอบถำม

ควำมต้องกำรหรือปัญหำของสมำชิก เพื่อให้กำรช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็นและตำมควำมเร่งด่วน เช่น 
(1) กำรว่ำงงำน มัคนำยกตรวจสอบกำรรับเงินช่วยเหลือจำกรัฐ ถ้ำไม่เพียงพอคริสตจักรต้องยื่นมือเข้ำ
มำช่วย และให้กำรหนุนใจให้ก ำลังใจตำมหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ แนะน ำงำนใหม่ (2) ควำม
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เจ็บป่วยท่ีบำงครั้งหลีกเล่ียงไม่ได้ กำรเจ็บป่วยเรื้อรังและสุขภำพท่ีล้มเหลวน ำมำซึ่งควำมยำกจนได้ 
กำรช่วยอำจให้ถุงยังชีพหรือให้เงินช่วยเหลือ และหำช่องทำงร่วมนมัสกำรได้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ 
(3) ควำมชรำภำพ ให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน และบำงครั้งอำจตัดสินใจว่ำจะให้ไปอยู่
บ้ำนพักคนชรำหรือไปอยู่สถำนพยำบำล (4) ควำมตำย หำกผู้ตำยเป็นคนหำเล้ียงครอบครัว ปัญหำ
ด้ำนกำรเงินอำจมีควำมส ำคัญ ให้ก ำลังใจครอบครัวท่ีโศกเศร้ำด้วยพระกิตติคุณ ถ้ำไม่มีครอบครัวอยู่
ใกล้ๆ มัคนำยกอำจวำงแผนงำนสังคมเพื่อน ำคนเหงำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรสูญเสียคนรัก คนสูงอำยุมำ
รวมกัน (5) ควำมพิกำร กำรออกแบบสถำนท่ีหรืออำคำรโบสถ์ ควรเน้นในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
สมำชิกท่ีมีควำมพิกำร และให้อำสำสมัครช่วยดูแลเรื่องกำยภำพบ ำบัดท่ีบ้ำนของสมำชิกท่ีเป็นผู้พิกำร
รำยใหม่ ส ำหรับผู้มีควำมผิดปกติทำงจิต มัคนำยกควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 

2) กลยุทธ์เชิงรุก มัคนำยกท ำงำนเพื่อป้องกันควำมยำกจน ควำมทุกข์ และควำม
ต้องกำรทำงวัตถุ เพื่อป้องกันไม่ให้คนออกจำกคริสตจักร มัคนำยกต้องให้ควำมรู้แก่สมำชิกในหลักกำร
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ีเกี่ยวข้อง ในแง่นี้งำนของมัคนำยกจะสนับสนุนงำนของท้ังครูผู้สอนและ
ผู้ปกครอง เช่น (1) ปัญหำเรื่องหนี้ มัคนำยกช่วยในกำรร่ำงแผนกำรช ำระคืนท่ีเป็นจริงได้ และหำก
เรื่องดังกล่ำวซับซ้อน ให้ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้เช่ียวชำญ ในกรณีท่ีปัญหำรุนแรง ขอคนมั่งมีใน
คริสตจักรมีส่วนร่วมกำรช ำระหนี้คืน โดยเงินท่ีช่วยนั้นไม่ได้คิดดอกเบ้ีย (2) ตอบสนองควำมต้องกำรท่ี
ชำญฉลำด มัคนำยกต้องช่วยคนยำกจนด้วยสติปัญญำและวิจำรณญำณ ไม่ใช่ใครก็ตำมท่ีไม่มีเงิน
เท่ำนั้นท่ีมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือ (3) ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีมำกกว่ำเงิน มัคนำยกต้องไม่รับรู้ถึง
ควำมต้องกำรอย่ำงคับแคบเกินไป กำรให้เฉพำะส่ิงจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนอำจไม่เพียงพอ มัคนำยกควรให้
ควำมช่วยเหลือทุกอย่ำงท่ีสมำชิกคริสตจักรต้องกำร เพื่อพวกเขำจะได้ด ำเนินชีวิตตำมปกติและไม่รู้สึก
เหมือนเป็นสมำชิกคริสตจักรช้ันสองท่ีด ำเนินชีวิตด้วยควำมดีของผู้อื่น (4) ตอบสนองควำมต้องกำร
อย่ำงเท่ำเทียมกัน มัคนำยกต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงรอบคอบ และในขณะเดียวกันให้กำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสมำชิกท้ังหมดอย่ำงยุติธรรม (5) ท ำงำนกับญำติของผู้ขัดสน ขอให้ญำติให้กำร
สนับสนุนคนยำกจนด้วยควำมสมัครใจและด้วยควำมรัก และไม่สำมำรถก ำหนดปริมำณกำรชวยเหลือ
ได้ (6) มัคนำยกควรกระตุ้นและสนับสนุนกำรจัดต้ังสถำบัน หรือหน่วยงำนเพื่อดูแลผู้ท่ีไม่สำมำรถ
อำศัยอยู่ท่ีบ้ำนได้ สมำชิกท่ีมีควำมทุพพลภำพในคริสตจักรสำมำรถได้รับประโยชน์จำกสภำพแวดล้อม
แบบคริสเตียน 

กำรท ำพันธกิจของมัคนำยกกับคนยำกจนภำยนอกคริสตจักร 
1) พันธกิจกับชุมชนท่ีอยู่รอบๆ คริสตจักร โดยกำรก ำหนดพื้นท่ีท่ีอยู่บริเวณ

คริสตจักรตำมสัดส่วนของมัคนำยกท่ีมีอยู่ สมำชิกคริสตจักรรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของคน
ยำกจนในชุมชน มัคนำยกรับข้อมูลเหล่ำนั้นมีพิจำรณำในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร มัคนำยก
ต้องลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำในเรื่องกำรจัดกำรเงินทอง ถ้ำคนยำกจนไม่เป็น  
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คริสเตียนมัคนำยกหำทำงประกำศพระกิตติคุณ แต่ถ้ำเป็นสมำชิกคริสตจักรมัคนำยกเสนอเรื่องนี้ต่อ
คริสตจักรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

2) พันธกิจกับชุมชนท่ีอยู่ไกลคริสตจักรในด้ำนภูมิศำสตร์ มัคนำยกในโลกตะวันตก
สำมำรถรวบรวมทุนส ำหรับคริสตจักรท่ีขัดสนในประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ส่ิงนี้จะสอดคล้องกับกำรปฏิบัติของอัครสำวก ในกำรรวบรวมเงินจำกคริสตจักร
ในเมืองอันทิโอก มำซิโดเนีย เมืองโครินธ์ และอำจเป็นไปได้ว่ำกรุงโรมส ำหรับคริสตจักรท่ีขัดสนในกรุง
เยรูซำเล็ม  

นอกจำกนี้มัคนำยกสำมำรถช่วยเหลือผู้ล้ีภัยจำกสงครำมท้ังท่ีเป็นคริสเตียนและเป็น
คนต่ำงควำมเช่ือ โดยใช้ช่องทำงจำกรัฐบำลท่ีเปิดกว้ำงให้ หรืออำจจะเป็นข้อเรียกร้องร่วมกันของ
ประชำคมต่อรัฐบำลในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้หลีภัย มัคนำยกยังมีพันธกิจในกำรสนับสนุนกำรปลูก
คริสตจักรในประเทศท่ียำกจน ร่วมมือกับองค์กรท่ีไม่ใช่คริสเตียนในกำรช่วยเหลือคนยำกจนใน
ประเทศก ำลังพัฒนำ ตลอดจนสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคม เช่น คลินิกกำรแพทย์ สถำนเล้ียง
เด็กก ำพร้ำ โครงกำรเกษตรกรรม และกำรเริ่มต้นธุรกิจขนำดเล็ก ควรให้กำรสนับสนุนบริกำรท่ีมีให้ทุก
คน ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่ำนั้น 

 

 วรรณกรรมท่ัวไป 

1. กองพัฒนำข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม. (2562).  รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กไทย 2019. 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 
วรรณกรรมนี้เป็นรำยงำนท่ีจัดท ำขึ้นเพื่อเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของเด็กไทยของกองพัฒนำ
ข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ซึ่งเสนอสถำนกำรณ์ฯ ในมิติอื่นท่ีนอกเหนือจำกตัวเงิน เป็นข้อมูลท่ีส ำคัญให้
หน่วยงำนภำครัฐ นักวิชำกำร และท่ีสนใจน ำไปใช้ในกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของเด็ก
ให้ตรงจุด และมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรก ำจัดปัญหำควำมยำกจนในเด็กให้หมดไป จำกกำรบูรณำกำร
ข้อมูลจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้มุมมองควำมยำกจนในเด็กแบ่งเป็น 4 ด้ำน คือ กำรศึกษำ สุขภำพ 
ควำมเป็นอยู่ และสวัสดิภำพของเด็ก มีหลักกำรท ำพันธกิจกับเด็กดังนี้ 

1) ด้ำนกำรศึกษำ 
ช่วงวัย 0-4 ปี เป็นช่วงวัยท่ีต้องได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดีท่ีสุด เมื่อพบกำรพัฒนำช้ำ

ต้องได้รับกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรให้เด็กกลับมำสมวัยโดยผู้ปกครอง 
ช่วงวัย 2-5 ปี เด็กจะได้รับกำรเสริมสร้ำงพัฒนำให้เหมำะสมท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ช่วงวัย 6-14 ปี เด็กถูกพัฒนำในสถำบันกำรศึกษำภำคบังคับ 
ช่วงวัย 15-17 ปี ควำมยำกจนเป็นส่วนหนึ่งท่ีท ำให้เด็กหลุดออกจำกกำรศึกษำ 

สำมำรถแก้ไขได้โดยกำรจัดต้ังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ท ำให้เด็กยำกจนมีโอกำสเรียนมำกขึ้น 
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นโยบำยของรัฐท่ีต้องกำรเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ังถึง
และเท่ำเทียม รูปแบบกำรกระจำยโอกำส เช่น โครงกำรติวฟรี ระบบกำรเรียนทำงใกลผ่ำนดำวเทียม 
เป็นต้น 

2) ด้ำนสุขภำพ 
กำรเข้ำรับบริกำรสุขภำพของแม่และทำรกแรกเกิด กำรฝำกครรภ์ช่วยให้กำรดูแล

รักษำได้ทันทีเมื่อพบควำมผิดปกติจำกกำรตรวจตำมระยะเวลำก ำหนด ให้เด็กทำรกอำยุตกว่ำ 6 เดือน 
กินนมแม่เพียงอย่ำงเดียวจะมีผลดีต่อทำรก แต่มีหลำยสำเหตุท ำให้ทำรกไม่สำมำรถกินนมแม่ได้ และ
เด็กแต่ละช่วงวัยต้องได้รับอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงเพียงพอ และต้องได้รับวัคซีนตำม
ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน รวมถึงต้องได้รับอำหำรเสริมท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำสติปัญญำ 

กำรด ำเนินนโยบำยส ำคัญๆ เช่น (1) กำรก ำหนดบริกำรวัคซีนพื้นฐำน (2) กำร
ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ (3) โครงกำรโรงเรียนพ่อแม่ เหล่ำนี้เป็นต้น 

3) ด้ำนสวัสดิภำพเด็ก  
เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรคุ้มครองจำกควำมรุนแรงและกำรทำรุณกรรม มี

กฎหมำยปกป้องเด็กท้ังจำกบุคคลอื่นและบุคคลในครอบครัว มีกำรด ำเนินนโยบำยส ำคัญๆ เช่น มี
โครงกำรศูนย์พึ่งได้ โครงกำรสำยด่วน 1300 และยังมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ 
เป็นต้น นอกจำกนี้แล้วยังมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้เด็กอยู่ตำมล ำพัง  

4) มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ต้องเน้นในด้ำนกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนมีกำรใช้เช้ือเพลง
ส ำหรับปรุงอำหำรท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึงกำรซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัยให้ครัวเรือนท่ียำกจนให้ได้
มำตรฐำน 

  
2. กุลธิดำ ศรีวิเชียร, ศิลำ โทนบุตร, ศุภสิทธิ์ พรรณำรุโณทัย. (2564). กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้และ
สถำนกำรณ์กำรขับเคล่ือนนโยบำยสำธำรณะ ประเด็นสิทธิด้ำนสุขภำพของกลุ่มเปรำะบำง. วารสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 29(1), 189-221.  
วรรณกรรมนี้เป็นกำรศึกษำวรรณกรรมเกี่ยวกับควำมเปรำะบำงและกลุ่มเปรำะบำง ท่ีมีควำม
เปรำะบำงท้ังทำงด้ำนควำมหมำยและสถำนกำรณ์ทำงสุขภำพ รวมถึงศึกษำกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพของกลุ่มเปรำะบำงในประเทศไทย โดยกลุ่มเปรำะบำงท่ีได้จำกกำรศึกษำคือ
เยำวชนที่พบควำมด้อยโอกำส กลุ่มผู้สูงอำยุท่ีอำศัยอยู่ในชนบท กลุ่มแรงงำนต่ำงชำติท่ีไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม กลุ่มคนยำกจน กลุ่มหญิงม่ำย กลุ่มผู้ต้องขังหญิง และกลุ่มคนไร้บ้ำน หลักกำรท ำ 
พันธกิจกับกลุ่มคนเปรำะบำงดังนี้ 

กำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนในด้ำนสิทธิทำงสุขภำพ 
1) กลุ่มเยำวชนเปรำะบำง เป็นกลุ่มท่ีไม่มีรำยได้ กำรเข้ำถึงสิทธิขึ้นอยู่กับควำมรู้
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ควำมเข้ำใจในเกี่ยวกับสิทธิทำงสุขภำพของ ผู้ปกครอง บำงครั้ง เยำชนเหล่ำนั้น ไม่ได้รับกำร
รักษำพยำบำลตำมท่ีควรจะเป็น เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนกฎหมำย 

2) กลุ่มผู้สูงอำยุท่ีเปรำะบำง เป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อยู่ล ำพัง อยู่ในภำวะ
ยำกล ำบำก ไม่ได้รับสิทธิทำงสุขภำพอย่ำงท่ีควรจะเป็น ถึงแม้ว่ำผู้สูงอำยุมี สิทธิในกำรรักษำพยำบำล
ตำมระบบหลักประกันสุขภำพท่ัวหน้ำ แต่เนื่องจำกขำดคนดูแลและช่วยพำไปโรงพยำบำล รวมถึงมี
ปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ผู้สูงอำยุไม่มีเงินหรือเงินไม่พอเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวำงให้ผู้สูงอำยุ
เข้ำถึงสิทธิทำงสุขภำพได้ 

3) กลุ่มผู้มีปัญหำสถำนะทำงทะเบียน รวมถึงคนไทยท่ีตกหล่นจำกกำรส ำรวจ กลุ่ม
คนไร้รำกเหง้ำ กลุ่มเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึงสิทธิทำงสุขภำพ เพรำะในระบบฐำนข้อมูลไม่มีข้อมูลของ
คนเหล่ำนี้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำพันธกิจกับกลุ่มเปรำะบำง  
1) กระทรวงสำธำรณะสุขควรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิ์ในกำรรักษำพยำบำลกับ

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อไม่ให้มีกำรเก็บค่ำรักษำพยำบำลกับกลุ่มเปรำะบำง  
2) ต้องพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในส่วนของ

หนวยงำนต่อผู้เปรำะบำงท่ีเข้ำรับสิทธิ และสำมำรถประสำนกับหน่วยอื่นได้ในกระบวนกำรอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

3) ส ำหรับแรงงำนต่ำงชำติหรือคนต่ำงชำติท่ีไม่มีหลักประกันสุขภำพในประเทศไทย 
ยังมีประเด็นท่ีต้องศึกษำต่อถึงกำรเข้ำถึงบริกำรท่ีก่อให้เกิดผลภำยนอก  

4) ในอนำคตต้องเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยด้ำนสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ เพื่อท่ีจะดูแล
บริกำรให้ท่ัวถึง  

5) ส่งเสริมกลไกประชำสังคมท ำงำนร่วมกับภำครัฐเพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มเปรำะบำง แต่
ยังพบอุปสรรคหลำยอย่ำงจ ำเป็นต้องศึกษำเพิ่มเติม 
 
3. จันทิมำ ล่ำมแขก และ อจิรภำส์ เพียรขุนทด. (2564). กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบูรณำ
กำร: กรณีศึกษำ โครงกำรคู่เส่ียว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทัศน์, 21(2), 
109-122. 
วรรณกรรมนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แบบบูรณำกำร และศึกษำควำมต้องกำรของคนยำกจน จำกมุมมองต่อควำมยำกจนว่ำเป็นปัญหำท่ี
ซับซ้อนแตกต่ำงกันในแต่ละครัวเรือน กำรแก้ปัญหำไม่อำจใช้โครงกำรหรือกิจกรรมเพียงอย่ำงเดียวได้ 
กำรแก้ไขต้องค้นหำสำเหตุหรือต้นตอท่ีแท้จริงของควำมยำกจน และต้องอำศัยควำมเสียสละทุ่มเท
ของผู้ท ำพันธกิจในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ผลกำรศึกษำจำกเอกสำรเพื่อเป็นหลักกำรท ำพันธกิจ
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กับคนยำกจนมีดังนี้ 
1) กระบวนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน มี 4 กระบวนงำน คือ (1) ช้ีเป้ำชีวิต 

ก ำหนดครอบครัวท่ียำกจนโดยใช้เส้นควำมยำกจนเป็นเกณฑ์ ตรวจสอบแล้วแยกประเภทเพื่อปรับ  
กลยุทธ์ให้ตรงจุดในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน (2) จัดเข็มทิศชีวิต โดยกำรจับคู่ผูกเส่ียวระหว่ำง
ข้ำรำชกำร 1 คนกับครัวเรือนท่ียำกจนจ ำนวนตำมควำมสมัครใจ ข้ำรำชกำรคู่เส่ียวค้นหำอำชีพ กำร
เพิ่มรำยได้ กำรจ้ำงงำน (3) บริหำรจัดกำรชีวิต ข้ำรำชกำรคู่เส่ียวแก้ไขปัญหำให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของครัวเรือน ให้กำรบริหำรจัดกำรชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับสุรำยำเสพติดและกำรพนัน รวมถึงกำร
บริหำรกำรเงินตำมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กำรสนับสนุนท่ีมำจำกชุมชนต่อครัวเรือนท่ียำกจน และ
มีกำรร่วมมือกับส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน  (4) ดูแล
ชีวิต คือกำรเข้ำไปหำครัวเรือนท่ียำกจนเป็นระยะ เพื่อให้ก ำลังใจ ให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินชีวิต 
จนกว่ำจะมั่นใจได้ว่ำครัวเรือนท่ียำกจนหลุดจำกกับดักควำมยำกจน 

2) ควำมต้องกำรของครัวเรือนท่ียำกจน ซึ่งครัวเรือนท่ียำกจนมักมีควำมต้องกำร
มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ท่ีมำกท่ีสุดท่ีครัวเรือนต้องกำรคือ เครืองอุปโภค บริโภค รองลงมำคือด้ำนอำชีพ 

ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ร่วมโครงกำร 
1) ด้ำนกำรด ำเนินงำน แต่ละภำคส่วนท ำกำรแก้ปัญหำให้ครัวเรือนท่ียำกจนตำม

ควำมรับผิดชอบในข้อตกลงตำมสำยงำน เช่นส่วนรำชกำรช่วยให้ครัวเรือนท่ียำกจนเข้ำถึงสวัสดิกำร
แหงรัฐในกรณีท่ียังไม่ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และยังสนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมแซมท่ีอยู่
อำศัยของผู้พิกำรและคนชรำ ในส่วนภำคเอกชนจะช่วยเหลือในเรื่องอำชีพ    

2) ด้ำนกำรรับประโยชน์ ในส่วนงำนท่ีเป็นควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรคู่เส่ียวกำร
ให้ควำมช่วยเหลือเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ครัวเรือนได้รับกำรช่วยเหลือตำมควำมต้องกำร 

3) ด้ำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ในส่วนนี้มักมีปัญหำท่ีข้ำรำชกำรไม่สำมำรถลง
พื้นท่ีอย่ำงสม ำเสมอได้ เนื่องจำกกำรโยกย้ำย และบ้ำงส่วนมีปัญหำในกำรเดินทำงเนื่องจำกอำศัยอยู่
ต่ำงอ ำเภอกับบ้ำนคู่เส่ียวแต่เป็นส่วนน้อยเท่ำนั้น ส่วนใหญ่มีเวลำลงพื้นสม่ ำเสมอ  

 
4. จิดำภำ พรยิ่ง, ริญญำภัทร์ ณ สงขลำ. (2562). ควำมเหล่ือมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรมเกี่ยวกับคดี
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
9(11), 71-90. 
วรรณกรรมนี้เป็นบทควำมท่ีศึกษำกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ของผู้กระท ำผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ควำมยำกจนในมุมมองของวรรณกรรมนี้คือคนยำกไร้ รำยได้น้อย 
เป็นคนขำดแคลนเงิน และเป็นผู้ไร้ท่ีท ำกิน ท่ีต้องอำศัยพื้นท่ีป่ำในกำรท ำมำหำกิน รวมถึงใช้เป็นที่อยู่
อำศัย เมื่อต้องเผชิญกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐกับกำรถูกจับกุมในข้อหำต่ำงๆ ท่ีไม่ร้ำยแรง ไม่สำมำรถประกัน
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ตัวเองได้จนท ำให้ถูกจองจ ำในคุกระหว่ำงกระบวนกำรยุติธรรมเมื่อเกิดคดีควำมขึ้น เนื่องจำกควำม
ยำกจน ให้ผลกำรศึกษำดังนี้ 

1) สิทธิกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมคดีทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ค ำ
เสนอแนะ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำ ควรให้ผู้กระท ำผิดมีสิทธิได้รับกำรปล่อย
ตัวช่ัวครำว จนกว่ำจะมีค ำพิพำกษำของศำลถึงท่ีสุดว่ำมีควำมผิดหรือไม่ รัฐควรจัดหำทนำยควำม
ช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยประจ ำอยู่ทุกสถำนีต ำรวจ โดยเฉพำะกำรช่วยเหลือคนยำกจนในกำร
ประสำนงำนกับส ำนักงำนยุติธรรม เพื่อควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและได้รับ
หลักประกันกำรคุ้มครองสิทธิ์ตำมหลักสิทธิมนุษยชน 

2) รูปแบบกำรปล่อยตัวช่ัวครำวคดีทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  กำรน ำ
นวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ใช้เป็นหลักประกันในกำรปล่อยตัวช่ัวครำว เป็นแนวทำง
ส ำหรับกำรปล่อยตัวในระหว่ำงกำรพิจจำรณำคดีควำม ให้กับคนยำกจนท่ีไม่สำมำรถประกันตัวเองได้ 
เป็นกำรลดควำมเล่ือมล้ ำทำงสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรมกับคดีท่ีไม่ร้ำยแรง 

3) สิทธิของประชำชนในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รัฐไม่ควรท่ี
จ ำกัดสิทธิ์และสร้ำงเงื้อนไขในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของประชำชน ด้วยเหตุท่ีทรัพยำกรด้ำนพื้นท่ีเป็น
ต้นทุนของคนยำกจนหรือผู้ด้อยโอกำส ในชุมชนด่ังเดิมหรือชนบทใช้พื้นท่ีเพื่อกำรอยู่อำศัยหรือใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรในกำรด ำรงชีพ  

4) สิทธิชุมชนตำมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูณได้รับรองสิทธิชุมชนในกำรจัดกำร บ ำรุง 
รักษำ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้
ทันที โดยเข้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ  

5) เข้ำถึงสิทธิกำรจัดสรรพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและรำยได้
ให้คนยำกจน รัฐพึ่งด ำเนินกำรจัดให้มีมำตรกำรกำรกระจำยกำรถือครองท่ีดินเพื่อประชำชนสำมำรถมี
ท่ีท ำกินได้อย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม เพรำะรัฐมีหน้ำท่ีท่ีต้องจัดหำท่ีดินให้ประชำชนโดยเฉพำะ
ประชำชนผู้ยำกไร้ให้มีท่ีดินท ำกิน  

 
5. ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์. (2555). อนำคตภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่ออำชีพส ำหรับผู้ด้อยโอกำสใน
จังหวัดเชียงใหม่. Veridian E-Journal, SU, 5(2), 670-689.  
วรรณกรรมนี้เป็นงำนวิจัยท่ีศึกษำและวิเครำะห์กำรจัดกำรศึกษำเพื่ออำชีพ ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสใน
ชุมชนเมือง มีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำนั้นเป็นกลุ่มคนยำกจน  คนเร่ร่อน คนไร้สัญชำติ ผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกโรคเอดส์และครอบครัว รวมถึงผู้พ้นโทษ คนเหล่ำนี้มีควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีวิต 
โดยเฉพำะกลุ่มคนยำกจนเมื่อเกิดภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ มำตรกำรหรือแนวทำงท่ีช่วยแก้ปัญหำส ำหรับ
กำรวิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีกำรศึกษำ เช่ือว่ำกำรศึกษำเปิดให้คนยำกจนมีโอกำสได้งำนท ำสูงขึ้น เพื่อสร้ำง
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รำยได้และหลุดพ้นจำกควำมยำกจนในท่ีสุด หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 
1) ด้ำนรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ในเป้ำหมำยระดับนโยบำยท่ีเน้นกำรกระจำยและ

เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมถึงมีกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ในระดับบุคคลเป็นกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ มีกำรด ำรงชีวิตท่ีเหมำะสมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และในระดับสังคมลงลึกไปในเรื่องของกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่ วมมือ ให้กำรมีสิทธิและคงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกำส เหล่ำนี้เป็นเป้ำหมำยท่ีควรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดข้ึนมำกท่ีสุด 

2) ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักสูตรควรมุ่งเน้นควำมรู้ ทักษะ
กำรด ำรงชีวิต ทักษะวิชำชีพ และมีประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพจำกควำมรู้ท่ี
เรียนมำเพื่อเล้ียงชีพได้ และยังสำมำรถพัฒนำตนเองให้สูงขึ้นทั้งกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพ และ
หลักสูตรท่ีเปิดสอนควรมีควำมหลำกหลำย 

3) ด้ำนกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ ควรจัดกระบวนกำรวัดและประเมินผล
ผู้ด้อยโอกำสตำมสภำพจริง โดยให้ผู้ด้อยโอกำสประเมินตนเอง ร่วมกับกำรมีส่วนร่วมของผู้สอน และ
สถำนประกอบกำรหรือองค์กร หน่วยงำนด้ำนแรงงำนอำชีพ ควรมีกำรทดสอบควำมรู้มำตรฐำนทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ แล้วใช้คุณวุฒิวิชำชีพ มำตรฐำนอำชีพ และมำตรฐำนวิชำชีพเป็นฐำนเปรียบเทียบ
กำรวัดและกำรประเมินผล 

4) ด้ำนกระบวนกำรเข้ำสู่อำชีพ ควรมีกำรส ำรวจควำมรู้ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 
ควำมคิดเห็น ทัศนคติต่อกำรศึกษำและงำนอำชีพ มีกำรจัดฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ และควรใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และกิจกรรมท่ีหลำกหลำยเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีถูกต้องอย่ำง
สะดวก รวดเร็ว ควรแนะน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนในแต่ละอำชีพ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกำสเลือกงำนอำชีพท่ี
สนใจหรือต้องกำร รวมถึงกำรเลือกฝึกปฏิบัติหรือฝึกงำนในสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน 
นอกจำกวิธีกำรท ำพันธกิจท้ัง 4 ขั้นตอนแล้วยังมีค ำแนะน ำหรือข้อเสนอแนะในกำรท ำพันธกิจต่อไป 
ได้แก่ (1) ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในพันธกิจ (2) ให้
สังคมมีส่วนร่วมด้วยในพันธกิจ (3) พึ่งพำอำศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังประสบกำรณ์และ
บุคคลำกร (4) อำศัยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในเรื่องของงบประมำณ และ (5) หำทุนสนับสนุนผู้เรียน 

 
6. ธันภัทร โคตรสิงห์. (2559). ควำมเหล่ือมล้ ำในท่ีดินท ำกิน: ปัญหำและทำงออก. วารสารพัฒนา
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 18[Special Issue], 63-92.  
วรรณกรรมนี้เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำของเกษตรกร รวมถึงคนยำกจนท่ีประสบปัญหำในเรื่องไร้ท่ี
ท ำกิน และเกิดปัญหำจำกกำรไม่สำมำรถรักษำท่ีดินของบรรพบุรุษไว้ได้ ท่ีดินตกเป็นของนำยทุนท ำให้
เกิดควำมเล่ือมล้ ำในกำรถือครองท่ีดินน ำมำซึ่งควำมยำกจนท่ีจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรเหล่ำนั้น และ
นอกจำกกำรน ำเสนอปัญหำแล้ววรรณกรรมนี้ยังน ำเสนอแนวทำงในกำรช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรด้วย 
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จำกผลกำรศึกษำได้ข้อเสนอสู่ทำงออกของปัญหำควำมเล่ือมล้ ำดังนี้ 
1) สิทธิชุมชน ให้ควำมส ำคัญกับชุมชนท้องถิ่นในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

ทรัพยำกร อนุรักษ์ บ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ชุมชนมีสิทธิในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิทธิชุมชนเป็นเครื่องมือทำงกฎหมำยใน
กำรแก้ปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำ และสิทธิชุมชนยังเป็นสิทธิในกำรก ำหนดวิธีชีวิตของตนเอง กำรน ำเสนอ
วำทกรรมโต้แย้งกับฝ่ำยท่ีกีดกันคนยำกจนกับป่ำ เป็นกำรโต้แย้งทำงแนวคิดท่ีต่อต้ำนทุนนิยม และ
กำรผูกขำดอ ำนำจและกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยรัฐ โดยอำศัยกำรศึกษำและยกระดับควำมเข้ำใจ
ควำมรู้และภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กำรน ำเสนอวำทกรรม 
“ป่ำชุมชน” หรือ “คนกับป่ำ” เพื่อตอบโต้วำทกรรมกำรอนุรักษ์ท่ีมุ่งกีดกันคนออกจำกป่ำ เป็นต้น 
ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งจำกงำนวิจัยหลำยผลงำนต่ำงช้ีไปท่ีผู้ท่ีใช้ทรัพยำกรไม่ใช้ผู้ท ำลำยป่ำ 

2) แนวทำงปฏิบัติ (1) โฉนดชุมชน เป็นแนวทำงในกำรจัดระบบกำรถือครองท่ีดินใน
รูปแบบสิทธิร่วม มีเงื่อนไขกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นฐำนควำมสมดุลและยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
แนวทำงได้รับจำกประสบกำรณ์ท่ีชุมชนประสบจำกกำรถูกกีดกัน ในกำรถือครองสิทธิ์แบบปัจเจก 
และถูกละเมิดสิทธิ์ในท่ีดินแบบผูกขำดของรัฐ (2) กำรเก็บภำษีในอัตรำก้ำวหน้ำ กำรเก็บภำษีท่ีดินใน
อัตรำก้ำวหน้ำเพื่อควบคุมกำรถือครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เป็นมำตรกำรทำงกำรคลังท่ีจะช่วย
ยกระดับควำมเป็นธรรมทำงสังคมได้ แต่เนื่องจำกกำรใช้มำตรกำรกำรเก็บภำษีเกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ จึงไม่ง่ำยอย่ำงท่ีและต้องใช้เวลำและควำมรอบคอบจำกหลำยส่วน
ว่ำ สุดท้ำยแล้วจะลดปัญหำควำมเล่ือมล้ ำในกำรถือครองท่ีดินได้หรือไม่ (3) กำรจัดกำรธนำคำรท่ีดิน 
ธนำคำรท่ีดินเป็นหน่วยงำนสำธำรณะท่ีไม่แสวงหำก ำไร เป็นผู้ซื้อท่ีดินจำกเอกชนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์
จำกท่ีดินท่ีครอบครองอยู่ เพื่อน ำไปจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ไม่มีท่ีดินและเกษตรกร เป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกรมีเสรีภำพในกำรใช้แรงงำนของตนเองท ำกำรผลิตบนพื้นดินท่ีมีควำมมั่นคงใน
กำรถือครองท่ีดิน และให้เกษตรกรมีสิทธิเสรีภำพและมีศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ท่ีทุกคนต้องให้กำร
ยอมรับและเคำรพ 

 
7. ประคอง สุคนธจิตต์, สุทิศำ รัตนวิชำ, พัชรี ทองสุก, ดำวพันธ์ เฉลยพงษ์, ชุติพัฒน์ วงศ์ชัยสุวรรณ. 
(2564). บ้ำนมั่นคง : บ้ำนของคนชุมชนในเมือง. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 4(2), 
44-58. 
วรรณกรรมนี้เกี่ยวกับท่ีพักอำศัยท่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นพื้นอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ กำรได้ครอบครองเป็น
เจ้ำของบ้ำนน ำควำมภูมิใจและมีควำมมั่นคงในกำรด ำเนินชีวิต คนยำกจนในวรรณกรรมนี้ถูกเรียกว่ำ
เป็นคนจนเมืองท่ีมีรำยได้น้อยและไม่มั่นคง  อำศัยอยู่ในชุมชุนท่ีแออัดท่ีเป็นท่ีดินของรัฐหรือเอกชน 
คนยำกจนเหล่ำนั้นบุกรุกยึดครองโดยไม่ถูกต้อง หรืออำจจะเช่ำในรำคำถูก แต่เมื่อต้องถูกขับไล่หรือ
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เจ้ำของบอกเลิกกำรให้เช่ำ ท ำให้คนเหล่ำนี้ไม่มีท่ีอำศัย หน่วยงำนรัฐจึงท ำโครงกำรบ้ำนมั่นคงขึ้นเพื่อ
รองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

ขั้นตอนสู่เป้ำหมำยของบ้ำนมั่นคง 
1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของร่วมกันของคนในชุมชน เป็นกำรช้ีแจงให้คนใน

ชุมชนเข้ำใจตรงกันในขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ำย เพื่อไม่ให้เกิดกำรต่อต้ำนและให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม 

2) จัดต้ังคณะกรรมกำรบ้ำนมั่นคง ซึ่งอำจจะเป็นคนละชุดกับกรรมกำรคณะอื่นๆ 
และต้องกำรให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในคณะกรรมกำรมีกำรแบ่งเป็นหลำยฝ่ำย เช่น ฝ่ำยสมำชิก ฝ่ำย
เงินทุน ฝ่ำยก่อสร้ำง ฝ่ำยข้อมูล ฝ่ำยตรวจสอบเป็นต้น 

3) กำรจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อสร้ำงฐำนกำรเงินรองรับกำรมีบ้ำนจำกกำรออมเงิน 
และใช้เป็นหลักประกันในกำรขอสินเช่ือและยังเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น และยังสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้
เกิดขึ้นในชุมชน 

4) ส ำรวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลท่ีส ำคัญท่ีได้จำกกำรส ำรวจน ำไปสู่กำรวำงแผนสร้ำง
บ้ำนมั่นคงชุมชนน่ำอยู่ ผู้อยู่อำศัยพอใจกับสิทธิต่ำงๆ ในชุมชนท่ีเป็นธรรมกับทุกคน และยังสำมำรถ
วำงแผนพัฒนำรำยครัวเรือนได้จำกข้อมูลท่ีได้ 

5) จัดระบบสิทธิในท่ีอยู่อำศัย ซึ่งนับเป็นขั้นตอนท่ีส ำคัญ เพรำะในระบบเดิมทุกคน
ต่ำงอยู่ ต่ำงอำศัยไม่มีกฎเกณฑ์ เมื่อเข้ำสู่ระบบบ้ำนมั่นคงแล้วจะต้องจัดระบบสิทธิ์ให้เหมำะสมและ
เป็นธรรม 

6) กำรร่วมวำงผัง สร้ำงแปลน เพื่อปลูกบ้ำน แบบแปลนอำจจะมีศูนย์เด็ก มีพื้นท่ี
กลำง พื้นท่ีสีเขียว ศูนย์อำชีพ ตลำดชุมชน กำรคิดแบบแปลนต้องน ำรูปแบบผังในอนำคตมำพิจำรณำ
ด้วย และแบบแปลนต้องสอดคล้องกับวิถีทำงสังคมของชุมชนให้มำกท่ีสุด ซึ่งขั้นอำจต้องรวมมือกับ
ภำยนอก 

7) ร่วมกันสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคและกำรสร้ำงบ้ำน ระบบสำธำรณูปโภครัฐเป็นผู้
ออกค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด เช่น ค่ำถมดิน ระบบน้ ำประปำ ไฟฟ้ำ เป็นต้น เงินสินเช่ือเพื่อใช้ในกำรสร้ำง
บ้ำนส่งเข้ำมำให้ชุมชนท่ีเป็นนิติบุคคล และชุมชนมีอิสระในกำรบริหำรเงินท้ังในส่วนกำรรับเหมำ 
ช่ำงฝีมือ และแรงงำนอำจเป็นคนในชุมชนหรืออำจจะจ้ำงผู้รับเหมำภำยนอกได้ตำมท่ีชุมชนจะตกลง
กัน 

8) กำรสร้ำงชุมชนให้มั่นคง ส่งเสริมในเรื่องอำชีพ กำรดูแลเด็ก ผู้สูงอำยุ ช่วยกันดูแล
ส่ิงแวดล้อมใหถู้กต้องตำมหลักสุขอนำมัย อยู่ด้วยกันบนพื้นฐำนของควำมรัก ควำมเอื้ออำทร มีท้ังกำร
พึ่งพำกันและพึ่งตนเองได้ 
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8. ภีมกร โดมมงคล. (2562). กำรคุ้มครองสิทธิและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของคนไร้ท่ีพึ่งในสถำน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 27(1), 158-191. 
บทควำมนี้อภิปรำยเกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิ์และกำรเข้ำไม่ถึงควำมยุติธรรมของคนไร้ท่ีพึ่งในสถำน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และน ำเสนอวิธีกำรปฏิบัติท่ีเหมำะสมกับคนเหล่ำนั้น คนไร้ท่ีพึ่งเหล่ำนั้นส่วนใหญ่
มำจำกชนบทเพื่อหำรำยได้ในเมืองใหญ่ ซึ่งเกิดจำกกำรกระจำยรำยได้ท่ีไม่ เป็นธรรม ขำดโอกำสทำง
กำรศึกษำ เข้ำไม่ถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะจำกรัฐ ท ำให้รำยได้ไม่พอเล้ียงชีพ คนเหล่ำนี้เมื่อ
อยู่ในเมืองใหญ่ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงสังคม และได้รับควำมอยุติธรรมทำงกฎหมำย 
ข้อเสนอแนะ 8 ประกำรส ำหรับกำรปฏิบัติต่อคนไร้ท่ีพึ่งดังนี้ 

1) ข้อกฎหมำยและหลักกำรปฏิบัติ ควรปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคลองกับกำรคุ้มครอง
สิทธิและเข้ำถึงควำมยุติธรรมตำมควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของคนไร้ท่ีพึ่งของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มคน
เร่ร่อน กลุ่มคนขอทำน กลุ่มผู้ป่วยทำงกำย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มคนพิกำร และกลุ่มผู้สูงอำยุเป็นต้น  

2) ไม่ควรเน้นมิติทำงด้ำนสังคมสงเครำะห์เพียงอย่ำงเดียว ควรเพิ่มกำรคุ้มครองสิทธิ
ทำงกระบวนกำรยุติธรรมด้วย ซึงคนไร้ท่ีพึ่งอำจถูกละเมิดสิทธิทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำจำกพนักงำน 

3) ลดอุปสรรคและช่องว่ำงกำรคุ้มครองสิทธิและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม ด้วยกำร
เพิ่มเครือข่ำยร่วมให้บริกำรท่ีมีควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนและดูแลผู้รับบริกำรด้วยกำรท ำงำนเชิง
รุก 

4) รูปแบบกำรปฏิบัติต่อคนไร้ท่ีพึ่งของแต่ละหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ควรค ำนึงถึง
หลักกำรคุ้มครองสิทธิ ปกป้องสิทธิ และพิทักษ์สิทธิตำมกฎหมำย เพื่อหลีกเล่ียงกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิและ
ควำมยุติธรรมด้วยกำรไม่มุ่งเน้นกำรจับกุม ควรมีกำรสัมภำษณ์ก่อนเพื่อแสดงควำมเป็นมิตร 

5) กำรเข้ำไม่ถึงสิทธิและถูกปฏิเสธจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง กรณีผู้รับบริกำรไม่มี
สถำนะบุคคลและไม่มีผู้รับรองสิทธิ เนื่องจำกไม่มีบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถ
ระบุตัวตนได้ ส่งผลท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรหลำยๆ อย่ำงของรัฐได้ ภำครัฐควรก ำหนดแนว
ทำงกำรแก้ไขประเด็นผู้รับบริกำรท่ีไม่มีฐำนะบุคคลหรือไม่มีผู้รับรองสิทธินี้ 

6) ควรก ำหนดนโยบำยและผลักดันให้สถำนคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเป็นกึ่งสถำนพยำบำล
เพรำะคนเหล่ำนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ป่วยทำงกำย ติดสุรำ ผู้สูงวัยซึ่งมีโอกำสเป็นผู้ป่วยติด
เตียงสูง 

7) ยกประเด็นปัญหำคนไร้ท่ีพึ่ง ให้เป็นประเด็นสำธำรณะเพื่อให้คนในสังคมตระหนัก
ถึงปัญหำนี้ และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงและรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ ท้ังด้ำนสวัสดิกำร
สังคมสงเครำะห์ เพื่อให้เข้ำถึงควำมยุติธรรม โดยค ำนึงถึงศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ โอกำส 
ควำมสำมำรถและสิทธิในกำรเข้ำถึงด้วยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

8) ระดมควำมคิดเห็นและข้อตกลงร่วมกันในหลำยๆ ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้ท่ีพึ่ ง 
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เพื่อวำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรค หลักกำรปฏิบัติท่ีเหมำะสมและมำตรกำร วิธีกำรเยียวยำ
ต่ำงๆ ในกรณีถูกละเมิดสิทธิและเข้ำไม่ถึงควำมยุติธรรม  

 
9. รำเชนทร์ นพณัฐวงศกร. (2562). บทบำทของรัฐบำลชุดปัจจุบันในกำรขับเคล่ือนโครงกำร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ : เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ำในสังคมไทย. ใน วิทยำลัยกำร
ปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแแก่น (บ.ก.) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล, ครั้งท่ี 5, (155-173). ขอนแแก่น: วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น 
มหำวิทยำลัยขอนแแก่น. 
วรรณกรรมนี้เป็นบทควำมทำงวิชำกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมยำกจนและ
ปัญหำควำมเล่ือมล้ ำในสังคม และให้มุมมองในกำรแก้ปัญหำของรัฐผ่ำนทำงนโยบำยสวัสดิกำรแห่งรัฐ
ของรัฐบำล ไม่ได้แก้ปัญหำท่ีมีประสิทธิผล ทัศนคติของวรรณกรรมนี้ในกำรมองคนยำกจนคือคนท่ี
รำยได้น้อยกว่ำเส้นควำมยำกจนของประเทศ และยังมีคนว่ำงงำนอีกเพื่อรับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 
รำเชนทร์ นพณัฐวงศกร เสนอเพื่อปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำดังนี้ 

1) กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเพื่อลดควำมยำกจนและลดควำมเหล่ือมล้ ำด้ำน
รำยได้ ควรให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรกกับผู้มีรำยได้น้อย ท่ีมีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ท้ังนี้เพรำะมี
ฐำนข้อมูลอยู่แล้ว และควรปรับให้ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ด้ำนนโยบำยและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ท่ีเหมำะสม 

2) แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐเพื่อลดควำมยำกจนและลดควำมเหล่ือมล้ ำ 
ควรเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยและพื้นท่ีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ กำรพัฒนำต้องให้ครอบคลุมท้ังด้ำนกำร
งำน กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และกำรเข้ำถึงส่ิงจ ำเป็นพื้นฐำน ให้ควำมส ำคัญเป็น
พิเศษในพื้นท่ีท่ีมีปัญหำรุนแรง 

3) ผู้ดูแลผู้มีสวัสดิกำรแห่งรัฐ เป็นหัวใจส ำคัญในกำรขับเคล่ือน “มำตรกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ” ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นท่ี มีบทบำทในกำรให้ค ำแนะน ำ 
และเป็นผู้ติดตำมผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต นอกจำกนี้แล้วยังเป็นผู้ท่ีคลุกคลีอยู่กับปัญหำของคน
ยำกจน และมีควำมรู้ด้ำนนโยบำยและมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ท ำให้สำมำรถแนะน ำได้ท้ังคน
ยำกจนและรัฐในกำรแก้ปัญหำให้ตรงควำมต้องกำร และยังเป็นผู้น ำข้อมูลท่ีส ำคัญเข้ำสู่ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  

4) กำรสนับสนุนผู้มีรำยได้น้อย ให้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำใน
พื้นท่ี เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อยมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ เสนอควำมต้องกำร เป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จำกโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วยเหลือคนยำกจน 

5) ต้องปฏิรูปแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบสวัสดิกำรของภำครัฐ ภำครัฐควร
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บูรณำกำรข้อมูลในแต่ส่วนหรือแต่ละหน่วยงำนเข้ำร่วมกัน เพื่ออำศัยประโยชน์ร่วมจำกข้อมูลท่ี
แบ่งปันกันส ำหรับกำรแก้ปัญหำ และเพื่อไม่ให้โครงกำรซ้ ำซ้อนกัน 

6) กำรคุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิกำรแห่งรัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบำลควร
ด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกันในกำรให้กำรคุ้มครอง กำรช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่ำนี้โดยเฉพำะคนแก่ท่ี
ขำดกำรดูแลจำกลูกหลำนท่ีอยู่ในภำวะยำกจนเช่นกัน ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเพื่อดูแลคนแก่ใน
ระยะยำว และส่ิงท่ีท ำควบคู่กันไปนี้คือกำรตัดวงจรควำมยำกจนไม่ให้ส่งต่อไปยังลูกหลำนผ่ำน
มำตรกำรอื่นๆ ของภำครัฐ  

 
10. สำมชำย ศรีสันต์. (2558). คนยำกจนในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติน้ ำท่วม พ.ศ. 2554. วารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 41(1), 49-69. 
สำมชำย ศรีสันต์ ได้น ำเสนอข้อมูลท้ังในส่วนของสภำวะหรือลักษณะของกำรได้รับผลกระทบจำกน้ ำ
ท่วมในปี พ.ศ. 2554 ของคนยำกจนและคนกลุ่มนี้ได้รับกำรเยียวยำ ฟื้นฟู จำกมำตรกำรของรัฐหรือไม่
อย่ำงไร คนยำกจนในวรรณกรรมนี้หมำยถึงคนจนเมือง คนท่ีมำจำกต่ำงจังหวัด คนต่ำงถิ่น ผู้ท่ีมีรำยได้
น้อย มีอำชีพกำรงำนไม่มั่นคง และให้ผลกำรศึกษำแยกเป็นประเด็นของกำรช่วยเหลือคนยำกจนท่ีถูก
ละเลยพร้องท้ังเสนอแนะกำรช่วยเหลือดังนี้ 

1) กลุ่มคนยำกจนท่ีมีอำชีพรับจ้ำง ได้รับกำรช่วยเหลือน้อยท่ีสุด บำงครัวเรือนไม่ได้
รับควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในเรื่องของถุงยังชีพท่ีแจกจ่ำยไม่ท่ัวถึง นอกจำกนี้แล้วคนยำกจนยังถูก
ละเลยจำกกำรช่วยเหลือซ่อมแซมบ้ำนหรือท่ีพักอำศัย เนื่องมำจำกกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของบ้ำน หรือบ้ำน
ไม่มีเลขท่ี 

2) กำรละเลยให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มคนท่ียำกจน เพรำะระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ไม่ได้มีมำตรฐำนในกำรดูแลคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ซึ่งคนยำกจนส่วนหนึ่งไม่ได้มีช่ืออยู่ในระบบของเขต
พื้นท่ีพักอำศัย เป็นคนท่ีมำจำกต่ำงจังหวัดท่ีเช่ำบ้ำนอยู่ และผู้ท่ีได้รับควำมช่วยเหลือมักเป็นเครือญำติ 
คนใกล้ชิด กับผู้น ำ หรือผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัดสรรส่ิงของบรรเทำทุกข์  

ข้อเสนอแนะกำรช่วยเหลือคนยำกจน 
1) ควรมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กับ

กระทรวงมหำดไทย ประกำศข้อปฏิบัติส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือท้ังจำกภำครัฐและเอกชนและ
กลุ่มอำสำสมัคร ในกำรให้ควำมช่วยเหลือต้องค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันและศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ 
กำรรับรองสิทธิของผู้ประสบภัยไม่ต้องแบ่งแยกภูมิล ำเนำ เช่ือชำติ ศำสนำ สีผิว ในกำรแจกจ่ำยส่ิงของ
บรรเทำทุกข์ กำรรับเข้ำศูนย์พักพิงและมำตรกำรช่วยเหลืออื่นๆ 

2) ให้กำรแจกจ่ำยส่ิงของบรรเทำทุกข์ผ่ำนกรรมกำรชุมชนท้องถิ่น ท่ีต้ังขึ้นมำเพื่อท ำ
หน้ำท่ีในส่วนของกำรแจกจ่ำยส่ิงของบรรเทำทุกข์ และรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมำณและส่ิงของท่ี
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จ ำเป็นในกำรให้กำรบริกำรได้ท่ัวถึง เช่นกำรต้ังโรงครัวส่วนกลำงเพื่อกำรช่วยเหลือตรงตำมควำม
ต้องกำร และกระจำยท่ัวถึงกว่ำกำรน ำอำหำรเข้ำไปแจก 

3) ส ำหรับในเขตพื้นท่ีท่ีมีควำมเป็นเมืองสูง สำมำรถจ้ำงแรงงำนท้องถิ่นท่ีเป็น 
คนยำกจนในกำรช่วยงำนบริกำรชุมชนในหลำยๆ ด้ำนในสถำนกำรณ์น้ ำท่วมนี้ และควรจ้ำงแรงงำน
ท้องถิ่นที่ถูกเลิกจ้ำงหลังน้ ำท่วมในกำรซ่อมแซม ท ำควำมสะอำด เป็นต้น   

4) นอกจำกกำรเยียวยำฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ ำท่วมด้วยเงินชดเชยแล้ว ควรมีกำรให้
เงินกู้ฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ย ร่วมมือกับบริษัทเอกชนจัดหำวัสดุก่อสร้ำงเพื่อซ่อมแซมบ้ำนแจกจ่ำย
ให้กับคนยำกจน และควรจัดหำงำนอำชีพให้กับคนยำกจนหลังน้ ำท่วม 

 
11. สุดำรัตน์ โยธำบริบำล. (2557). เส้นทำง “ประชำสวัสดิกำร” สู่กำรจัดต้ัง “องค์กรกำรเงินชุมชน
ประเทศไทย” อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 1(2),  274-306. 
วรรณกรรมนี้เป็นบทควำมทำงวิชำกำร มีจุดประสงค์เพื่อศึกษำและน ำเสนอรูปแบบของกำรจัดต้ัง
องค์กรกำรเงินชุมชุนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกำส คนยำกจน และคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนในกำร
สู่ระบบกำรจัดสวัสดิกำรของรัฐได้โดยไม่ต้องรอควำมช่วยเหลือจำกรัฐเพียงอย่ำงเดียว มุมมองต่อ 
คนยำกจนคือคนกลุ่มรำกหญ้ำ ใช้ชีวิตอย่ำงล ำบำก ยำกจน ขำดแคลนเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 
บทควำมนี้มีควำมประสงค์ให้คนยำกจนเข้ำถึงแหล่งเงินทุนสำมำรถลดปัญหำควำมยำกจนได้  ผู้เขียน
น ำเสนอองค์ประกอบท่ีส ำคัญในกำรจัดต้ังองค์กรกำรเงินชุมชนดังนี้ 

1) ควรพัฒนำควำมเข้มแข็งแบบฐำนรำก ให้ชำวบ้ำนมีบทบำทหลัก มีสภำองค์กร
ชุมชนท่ีเน้นหลักประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวบรวมควำมคิด ควำมต้องกำร 
ปัญหำและแนวทำงพัฒนำจำกชำวบ้ำนเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้เกิดกำรขับเคล่ือน
ไปสู่กำรพัฒนำได้ดียิ่งขึ้น 

2) ควรท ำให้องค์กรชุมชนทำงกำรเงินมีกำรวำงแผนท่ีชัดเจน ในกำรก ำหนดแผน
ชุมชนต้องอำศัยข้อมูล กำรวิเครำะห์และควำมเป็นมืออำชีพในกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร ให้ก ำหนด
ทิศทำงและกลยุทธ์ต่อไปได้ มีกำรประสำนงำนหน่วยงำนอื่นรวมถึงกำรเข้ำหำองค์อิสระอื่นๆ เพื่อกำร
ร่วมมือเป็นเครือข่ำย 

3) กำรยึดมั่นในอุดมกำรณ์ของสมำชิกในชุมชนเป็นเกรำะป้องกันท่ีแข็งแกร่งให้
ชุมชน ควำมต้ังมั่นในอุดมกำรณ์จะสร้ำงระเบียบวินัยทำงกำรเงินให้สมำชิกได้ดี เช่นกำรมุ่งท ำควำมดี 
มองไปท่ีอนำคตท่ีมั่นคง 

4) วัฒนธรรมเป็นทุนท่ีส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรชุมชนทำงกำรเงิน ภำวะควำม
สมดุลระหว่ำงวัฒนธรรมคือส่ิงท่ีเป็นรำกเหง้ำสืบมำจำกเก่ำกับส่ิงใหม่คือกำรพัฒนำต้องไปพร้อมกัน
หรือไปในทิศทำงเดียวกันได้ มีควำมเจริญงอกงำมและเป็นประโยชน์สุขต่อชุมชนท่ีแท้จริง วัฒนธรรม
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คือจุดร่วมของกลุ่มบุคคลท่ีมีรำกฐำนเดียวกัน ควำมร่วมมือและควำมสำมัคคีจะเกิดขึ้นน ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำและพัฒนำองค์กรชุมชนทำงกำรเงินได้ โดยปรำศจำกข้อขัดแย้ง 

5) ใช้กฎหมำยในกำรสนับสนุนและขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชน
กำรเงิน กฎหมำยจะเสริมสร้ำงบทบำทของชำวบ้ำน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สมำชิกในชุมชน ท ำให้เกิด
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ สภำองค์กรชุมชนมีสถำนภำพชัดเจนมำกขึ้นเมื่อเกิดกำรให้ควำมร่วมมือกันของ
สมำชิก ไม่เท่ำนั้นกำรร่วมมือมีบทบำทเป็นแกนหลักของชุมชน และนอกจำกนี้ยังมีบทบำทในกำร
ก ำหนดและก ำกับอ ำนำจหน้ำท่ีและกิจกรรมของสมำชิกและคณะกรรมกำรในองค์กรชุมชน และควำม
ชัดเจนท ำให้ปลอดกำรทุจริต คอรัปช่ัน และท ำให้เกิดควำมโปร่งใส มีควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรร
ผลประโยชน์และสวัสดิกำรให้สมำชิกตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้ 

 
12. สุพจน์ บุญวิเศษ และ สิริพัฒถ์ ลำภจิตร. (2561). แนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพชำวนำอีสำนใต้เพื่อ
คุณภำพชีวิตท่ียั่งยืน. วารสารเกษมบัณฑิต, 19(2), 77-90. 
งำนวิจัยนี้มีมุมมองต่อชำวนำท่ีอยู่ในสภำพของกำรถูกท ำให้ยำกจน โดยหลำยสำเหตุ เช่น จำก
ธรรมชำติ ภัยแล้ง น้ ำท่วม โรคระบำด รวมถึงสภำพของดินไม่เหมำะแก่กำรเพำะปลูก เป็นต้น และ
สำเหตุมำจำกชำวนำเอง เช่น ขำดควำมรู้ในกำรบริหำรเงินภำยในครัวเรือน และขำดควำมรู้ในกำรท ำ
เกษตรท่ีถูกต้อง สุขภำพไม่ดีท ำให้ไม่มีแรงท ำงำนต้องจ้ำงคนอื่น และสำเหตุเกิดจำกปัจจัยภำยนอก 
เช่นถูกเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำง อยู่ภำยใต้นโยบำยท่ีไม่แน่นอนของรัฐบำล และขำดควำม
ต่อเนื่อง คณะผู้ท ำวิจัยให้แนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพชำวนำไว้ดังนี้ 

1) กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้เกิดกำรเพิ่มผลผลิต เช่นให้ควำมรู้
เรื่องดิน น้ ำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดสรรพื้นท่ีเพำะปลูก กำรคัดเลือกชนิดพืชปลูกและเล้ียงสัตว์ท่ี
เหมำะสมในแต่ละพื้นท่ี ส่ิงเหล่ำนี้เป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรเกษตร 

2) อำศัยพลังร่วมของปรำชญ์และท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตรในแต่ละพื้นท่ี มีเครือข่ำย
ปรำชญ์ รวมทั้งศูนย์เรียนรู้หลำยพื้นท่ี มีท้ังต้ังขึ้นเองและได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ 

3) ใช้หลักกำรสหกรณ์ร่วมกับภูมิปัญญำ เช่น หลักกำรแบ่งปัน กำรจัดกำรข้ำวแบบ
ชำวบ้ำน รวมกลุ่มสหกรณ์ช่วยเหลือแบ่งปันกัน น ำมำสู่เศรษฐกิจพอเพียง กำรเช่ือมโยงเครือข่ำยนอก
ด้ำนธุรกิจ เช่น กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมคิดเห็น ร่วมมือกันท ำกิจกรรม 

4) น ำเอกลักษณ์วิถีด้ังเดิมมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยกำรน ำเสนอเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ทำงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีอยู่ในขั้นต้อนแต่ละขั้นในกระบวนกำรผลิตข้ำว นั้นแสดงถึงข้ำวทุก
เม็ดมีคุณค่ำ มีรำคำ กำรน ำเสนอประเพณีวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้  

5) ให้เป็นอำชีพท่ีต้องอนุรักษ์ รัฐควรสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์อำชีพชำวนำ  
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ยกย่องให้เกียรติชำวนำท่ีเป็นผู้ผลิตอำหำรให้คนไทย ท ำให้ชำวนำเกิดควำมมั่นใจและภำคภูมิใจใน
อำชีพ  

6) กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำว ควรปรับปรุงพันธุ์ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
แนะน ำและส่งเสริมให้ชำวนำปลูกข้ำวที่ได้รับกำรพัฒนำพันธุ์แล้ว 

7) รัฐบำลไม่ควรแทรกแซงหรืออุดหนุนรำคำข้ำวปล่อยให้เป็นไปตำมกลไกตลำดเสรี 
และส่งเสริมให้ชำวนำรวมกลุ่มกันเพื่อหำตลำดหรือช่องทำงจ ำหน่ำยและแปรรูปผลิตผล ส่งเสริมกำร
จ ำหน่ำยออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับกำรน ำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

8) กำรออมและกำรจัดกำรทุน ส่งเสริมให้มีกำรออมเงินในรูปแบบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งทุนในหมู่บ้ำน น ำเงินไปสนับสนุนกำรท ำอำชิพเสริม และนอกนี้แล้วกำรออมยัง
เป็นหลักประกันควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนำคต เช่น เกิดภัยธรรมชำติ และส ำรองไว้ยำมฉุกเฉิน 

 
13. ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (สลน.). (2561). มำตรกำรสวัสดิกำรแห่งรัฐนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหำควำมยำกจน. วารสารส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไทยคู่ฟ้า ฉบับ เมษายน-มิถุนายน 
2561. 
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ มีแนวคิดเบื้องต้นมำจำก ควำมต้องกำรท่ีมุ่งกำรโอนเงินสวัสดิกำรแห่งรัฐผ่ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเป้ำหมำยหลักคือกำรแก้ปัญหำในเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐของคน
ยำกจนเรื้อรัง รัฐต้องจัดสวัสดิกำรทำงสังคมอย่ำงเจำะจง และควรมีกำรค้นหำพวกเขำให้เจอ เพื่อให้
ควำมยำกจนหมดไปในอนำคต ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีให้หลักกำรท ำพันธกิจดังนี้ 

1) กำร ค้นหำคนยำกจนก ลุ่มป้ ำหมำย  โดยกำร ให้มี ก ำรขึ้ นทะ เบี ยนกับ
กระทรวงกำรคลัง คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตำมก ำหนด โดยก ำหนดเส้นควำมยำกจนไว้ที่รำยได้ ปีละไม่
เกิน 30,000 บำท และแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม (1) คนยำกจนคือคนท่ีรำยได้ต่ ำกว่ำปีละ 30,000 บำท 
และ (2) คนใกล้ระดับยำกจน(คนเกือบจน) มีรำยได้ต้ังแต่ 30,000 บำท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 
บำท ท้ังนี้นอกจำกตรวจสอบรำยได้แล้วยังมีกำรตรวจสอบกำรถือครองทรัพย์สินอื่นๆ อีก หลำยอย่ำง 

2) กำรให้ควำมช่วยเหลือผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำร
พื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือบัตร และกำรจ่ำยผ่ำนบัตรเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรใช้เงินสด หันมำใช้ระบบช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) จูงใจให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐพัฒนำตนเอง เพื่อให้พ้นปัญหำควำมยำกจน
อย่ำงถำวร โดยกำรพัฒนำให้มีงำนท ำ มีทักษะฝีมือ และมีคุณภำพท่ีดี ผ่ำนทำงกำรอบรมในโครงกำร
ต่ำงๆ 

4) ช่วยให้เข้ำถึงแหล่งทุน ส ำหรับผู้ท่ีอยำกท ำอำชีพอิสระ โดยธนำคำรของรัฐ เช่น
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตร 
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เป้ำหมำย 
1) ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน โดยให้วงเงินค่ำซื้อสินค้ำท่ีจ ำเป็นที่ร้ำนธงฟ้ำหรือร้ำนค้ำ

ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้วงเงินส่วนลดค่ำซื้อก๊ำซหุงต้ม  
2) ลดค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำง ท้ังค่ำโดยสำรรถเมล์ รถบขส. และรถไฟ โดยให้วงเงิน 

500 บำทต่อเดือน 
3) เป้ำหมำยหลัก คือกำรท ำให้คนยำกจนท่ีมีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนของ

ประเทศ ได้รับกำรพัฒนำได้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน โดยใช้เส้นควำมยำกจนเป็นตัวก ำหนด ผ่ำน  
พันธกิจท่ีท ำควบคูกับกำรช่วยเหลือทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนคือกำรพัฒนำชีวิตด้ำนอำชีพและ
กำรใช้จ่ำยท่ีเหมำะสม จำกแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหำและอุปสรรคของโครงกำร คือคนในกลุ่มเป้ำหมำยไม่ให้ควำมร่วมมือ หรือไม่
คิดท่ีจะพัฒนำ โดยหวังแค่เพียงได้แค่รับกำรช่วยเหลือทำงด้ำนค่ำใช้จ่ำยเท่ำนั้น ท ำให้มำตรกำรนี้ 
ก็จะไม่เกดิผลตำมท่ีต้องกำรอย่ำงแท้จริง 
 
14. Kristof, Nicholas D. and WuDunn, Sheryl. (2009). Half the Sky: Turning Oppression 
into Opportunity for Women Worldwide. New York: Vintage. 
วรรณกรรมนี้ได้เรียกร้องสิทธิให้กับเพศหญิงต้ังแต่อยู่ในครรภ์มำรดำจนถึงวัยชรำ ท้ังในส่วนกำรศึกษำ 
และกำรลงทุนในอำชีพของพวกเขำ รวมถึงกำรปกป้องสิทธิของควำมเป็นบุคคล ในสังคมท่ัวในโลกมี
กำรละเมิดสิทธิสตรี พวกเขำเป็นเหยื่อของกำรค้ำมนุษย์ทำงเพศ เหยื่อควำมรุนแรงทำงเพศ ถูกสังหำร
เพื่อเกียรติยศของครอบครัว รวมถึงหญิงม่ำยถูกบังคับให้ตำยตำมสำมี และในบำงประเทศเด็กหญิงถูก
ละเลยเมื่อเกิดควำมยำกจนในครอบครัว วรรณกรรมนี้เสนอทำงออกให้กับควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศ 
โดยกำรวำงแนวทำงส ำหรับกำรศึกษำของเด็กผู้หญิงและกำรเงินรำยย่อยท่ีให้ผู้หญิงหลุดจำกควำม
ยำกจนและสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และนอกจำกนี้ยังผลักดันทำงด้ำนนโยบำยของ
รัฐในกำรปกป้องเพศหญิง หลักกำรและแนวทำงกำรท ำพันธกิจกับสตรีเพศดังนี้ 

1) กำรเช่ือมโยงระหว่ำงผู้ท ำพันธกิจกับผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือโดยตรง ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ www.globalgiving.org หรือ www.kiva.org เป็นกำรท ำพันธกิจแบบระหว่ำงบุคคลสอง
บุคคล สำมำรถเช่ือมโยงให้ควำมช่วยเหลือส ำหรับผู้ท่ีอยู่ห่ำงออกไปได้ท่ัวโลก ท่ีผู้ท ำพันธกิจสำมำรถ
เลือกโครงกำรท่ีสนใจ เช่นกำรให้เงินเพื่อกำรศึกษำ สุขภำพ กำรบรรเทำทุกข์ฉุกเฉิน กำรให้สินเช่ือรำย
ย่อยแก่ผู้ประกอบกำร และเป็นแหล่งท่ีให้ข้อมูลส ำหรับผู้ท่ีสนใจท่ีจะท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรและ
สำมำรถบริจำคหรือให้ยืมเงินแก่ผู้ท่ีดึงดูดใจ ตัวอย่ำง เช่น กำรให้เงินกับผู้หญิงท่ีเป็นช่ำงเฟอร์นิเจอร์
ในปำรำกวัย เป็นต้น 

2) www.givology.com ต้ังขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆ ในประเทศก ำลังพัฒนำจ่ำยค่ำเล่ำ
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เรียนในระดับประถมศึกษำ เริ่มต้นท่ีประเทศจีน และขยำยไปยังอินเดียและแอฟริกำ ตัวอย่ำงพันธกิจ
กับเด็กยำกจนในอินเดีย เช่น สนับสนุนโครงกำรป้องกันเด็กท่ีหนีออกจำกบ้ำนเข้ำสู่กำรค้ำประเวณีใน
มุมไบ 

3) กำรอุปถัมภ์ เ ด็ก ผู้หญิงหรือ ผู้หญิง ผ่ำน Plan International, Women for 
Women International, World Vision ห รื อ  American Jewish World Service เ ห ล่ ำ นี้ เ ป็ น
ตัวกลำงระหว่ำงผู้อุปถัมภ์และผู้รับกำรอุปถัมภ์ สำมำรถเขียนจดหมำยโต้ตอบระหว่ำงบุคคลท้ังสอง
แ ละ ยั ง ส ำ ม ำ ร ถ ไ ป เ ยี่ ย ม ลู ก อุ ป ถั ม ภ์  น อ ก จ ำก นี้ ยั ง มี  www.womensenews.org แ ละ 
www.worldpluse.com ท่ีเป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดผู้หญิง บำงครั้งให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรท่ีผู้สนใจสำมำรถท ำได้ผ่ำนกำรแนะน ำนั้น 

4) เข้ำร่วมเครือข่ำย CARE Action ท่ี www.can.care.org ท่ีจะช่วยในกำรเป็น
กระบอกเสียงเรียกร้องแทน และให้ควำมรู้แก่ผู้ก ำหนดนโยบำย เน้นย้ ำว่ำสำธำรณชนต้องกำร
ด ำเนินกำรต่อต้ำนควำมยำกจนและควำมอยุติธรรม เป็นกำรสนับสนุนให้พลเมืองมีส่วนในกำรก ำหนด
นโยบำยท่ีเป็นธรรมท่ีจะน ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญมำสู่สังคม 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลกำรวิจัย 

กำรค้นคว้ำอิสระนี้ เป็นกำรศึกษำแหล่งข้อมูลวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกั บ 
คนยำกจน โดยศึกษำจำกวรรณกรรมคริสเตียนและวรรณกรรมท่ัวไป ท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจน ท้ัง
เป็นวรรณกรรมจำกหน่วยงำนของรัฐบำล องค์กรอิสระ จำกงำนพันธกิจของคริสตจักรท่ีมีศิษยำภิบำล
เป็นผู้น ำ และจำกวรรณกรรมของนักวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน โดยศึกษำถึง
ประเภทหรือลักษณะควำมยำกจน และศึกษำถึงหลักกำร วิธีกำร และเป้ำหมำยของกำรท ำพันธกิจใน
แต่ละวรรณกรรม เพื่อเป็นแนวทำงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนใน
ประเทศไทยต่อไป 

 
5.1.1 หลักกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน 

  จำกกำรวิเครำะห์กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนของวรรณกรรมต่ำงๆ พอท่ีจะสรุป
หลักกำรได้ดังนี้ 
 

1. รู้จักคนยำกจน  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ ท้ัง 40 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นต้องรู้จักคนยำกจน ในกำรท ำพันธกิจ
ต้องมีกำรส ำรวจคนยำกจน ในระดับประเทศต้องอำศัยกำรวัดควำมยำกจนจำกรำยได้ท่ีเป็นตัวเงิ น 
ข้อมูลพื้นฐำนท่ีใช้เป็นตัวแปรหรือเงื่อนไขในกำรค ำนวนเส้นรำยได้ เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจโดย
ประชำชนเป็นผู้เปิดเผย คนท่ีรำยได้ต่ ำกว่ำเส้นควำมยำกจนจะถูกบันทึกเป็นคนยำกจน (สลน. 2561) 
ส ำหรับคนยำกจนนอกจำกกำรใช้เส้นควำมยำกจนวัดแล้ว ยังมีควำมยำกจนช่ัวครำวท่ีเกิดจำกกำรจัด
กำรเงินท่ีไม่ดี จำกควำมเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุ เกิดภัยธรรมชำติ กำรว่ำงงำน (Keller, 1997) 
สูญเสียคนในครอบครัวถ้ำเป็นผู้น ำครอบครัวหรือเป็นผู้ท่ีท ำงำนหำเล้ียงครอบครัวอำจน ำไปสู่ควำม
ยำกจนถำวรได้ (Van Dam, 2016) 

ส ำหรับคริสตจักรและองค์กรอิสระ กำรค้นหำคนยำกจนจะไม่ใช้วิธีกำรวัดโดยใช้เส้น
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ควำมยำกจน เนื่องจำกเป็นองค์กรท่ีเล็กกว่ำ และท ำพันธกิจกับคนในกลุ่มท่ีเล็กกว่ำรัฐบำล สำมำรถ
ค้นหำคนยำกจนโดยใช้ข้อมูลท่ีละเอียดกว่ำ ข้อมูลท่ีได้มำจำกกำรท ำทะเบียนสมำชิก จำกพันธกิจกำร
ให้ค ำปรึกษำของคริสตจักร และจำกกำรลงพื้นท่ีเยียมเยียนท่ีสำมำรถค้นหำได้ท้ังควำมยำกจนฝ่ำย
ร่ำงกำยและจิตวิญญำณ ส ำหรับคนยำกจนท่ีไม่เป็นสมำชิกของคริสตจักรนั้นพบเห็นได้ตำมท่ี
สำธำรณะ ตำมบ้ำนพักคนไร้บ้ำน สถำนเล้ียงเด็กก ำพร้ำ บ้ำนพักคนชรำ หรือตำมบ้ำนเรือนในชนบทท่ี
คนในวัยแรงงำนไปท ำงำนต่ำงถิ่น ให้เด็กและคนชรำซึ่งเปรำะบำงอยู่ด้วยกัน และคริสตจักรสำมำรถ
ขอข้อมูลคนยำกจนจำกหน่วยงำนรัฐ จำกองค์กรเอกชน จำกชุมชนรอบๆ คริสตจักรได้ คริสตจักรมี
ข้อมูลของคนยำกจนท้ังภำยในและภำยนอกคริสตจักรส ำหรับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนต่อไป 
(Leeman et al., 2012; Nabors, 2015; Van Dam, 2016) หลักกำรท ำพันธกิจของ จันทิมำ ล่ำม
แขก และอจิรภำส์ เพียรขุนทด (2564) แม้ว่ำในระดับท่ีกว้ำงกว่ำใช้เส้นควำมยำกจนในกำรหำคน
ยำกจน แต่ระดับท่ีแคบคือระดับปฏิบัติกำร ผู้ท ำพันธกิจเข้ำไปรู้จักคนยำกจนโดยตรง ผ่ำนทำงกำร
เป็นเพื่อนกัน ซึ่งเป็นหลักกำรท่ีส ำคัญในกำรท ำพันธกิจ ท่ีน ำไปสู่กำรรู้จักคนยำกจนอย่ำงเป็น
ธรรมชำติท่ีสุด (Ferguson, 2021) ท่ีกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันน ำไปสู่กำรรู้จัก และกำรรู้จักน ำมำซึ่ง
กำรเปิดใจให้เห็นชีวิต ปัญหำ ควำมต้องกำรท่ีแท้จริง และกำรรู้จักยังหมำยถึง ควำมเข้ำใจถึงส่ิงท่ีซ่อน
อยู่หลังควำมยำกจน นอกเหนือจำกควำมขำดแคลนด้ำนวัตถุ นั้นคือควำมรู้สึก (Grudem and 
Asmus, 2013) ตำมแบบอย่ำงกำรท ำพันธกิจของพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์ห่วงใย ทรงรับฟัง สนทนำ
ด้วย และพระองค์ทรงกินอำหำรด้วย (ลก. 5:30) ให้คนเหล่ำนั้นเปิดใจให้เห็น และรู้จักนอกจำกสภำพ
ควำมยำกจนภำยนอก เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลท่ีส ำคัญในกำรช่วยเหลือต่อไป 

 
2. รู้ปัญหำของคนยำกจน  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  34 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นต้องรู้ปัญหำของคนยำกจน ปัญหำของ
คนยำกจนมีควำมซับซ้อนท้ังจำกควำมยำกจนและตัวคนยำกจนเอง กำรท่ีจะรู้จักหรือเข้ำใจปัญหำท่ี
แท้จริงของคนยำกจนต้องอำศัยข้อมูลเชิงลึก ท้ังจำกกำรสอบถำมจำกตัวคนยำกจน จำกครอบครัว
รวมถึงเพื่อนบ้ำน แต่ต้องระมัดระวังในกำรตั้งค ำถำม และช้ีให้เห็นถึงเจตนำดีท่ีมีต่อคนยำกจน อำจจะ
ต้องมีกำรนั่งลงคุยกันเปิดใจต่อกัน ถ้ำปัญหำมีควำมซับซ้อนมำกผู้ท ำพันธกิจไม่สำมำรถระบุปัญหำได้ 
อำจต้องพึ่งผู้เช่ียวชำญในกำรระบุปัญหำ (Van Dam, 2016) และคนยำกจนคนเดียวอำจมีปัญหำ
หลำยอย่ำง เช่น ปัญหำทำงด้ำนกำรงำน ครอบครัว สุขภำพ กำรติดสำรเสพติด เป็นต้น ผู้ท ำพันธกิจ
ต้องเรียงล ำดับควำมเร่งด่วน ควำมส ำคัญ ควำมรุนแรงของปัญหำ เพื่อหำช่องทำงช่วยเหลือ พันธกิจ
ของ กู๊ด (2559) ได้แยกประเภทของปัญหำของคนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ ตอบสนองตำมควำม
เร่งด่วนอย่ำงชัดเจน และน ำคนท่ีประสบปัญหำเดียวกันมำอยู่ด้วยกัน ท ำให้ง่ำยต่อกำรให้ผู้เช่ียวชำญ
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ในกำรท ำพันธกิจเฉพำะด้ำนในกำรช่วยเหลือ เช่น ปัญหำจำกกำรค้ำมนุษย์ และปัญหำจำกกำรใช้สำร
เสพติด เป็นต้น ส ำหรับพันธกิจท่ีมีควำมซับซ้อนของปัญหำ ผู้วิจัยเลือกวรรณกรรมของ (ภีมกร โดม
มงคล, 2562) ท่ีคนไร้บ้ำนเหล่ำนั้นประสบปัญหำหลำยด้ำนในคนๆ เดียว ควำมยำกจนสุดขีดท่ีพวก
เขำประสบ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนท่ีสุดในโลก ท่ีคนเหล่ำนั้นมักจะต้องทนทุกข์ทรมำน
จำกโรคแทรกซ้อนทำงสุขภำพจิตและร่ำงกำยท่ีหลำกหลำย (WHO (1995) as cited in Murali and 
Oyebode, 2004)) ท ำให้กำรช่วยเหลือต้องใช้บุคลำกรท่ีเช่ียวชำญในแต่ละด้ำน เงินทุน และเวลำมำก 
ท ำใหม้ีประสิทธิผลในกำรท ำพันธกิจ 

 
3. ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำร  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  31 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน ต้องตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของ
คนยำกจน โดยควำมเข้ำใจว่ำควำมยำกจนหมำยถึงควำมยำกจนด้ำนกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว ท ำให้คน
ยำกจนหรือผู้ท ำพันธกิจมุ่งเน้นในกำรใช้เงินในกำรแก้ปัญหำ กำรใช้เงินช่วยเหลือไม่ท ำให้ปัญหำจบได้
ในทุกกรณี แทบท้ังหมดท่ีเป็นควำมต้องกำรของคนยำกจน ถ้ำเลือกได้คือ “เงิน” ท่ีเขำจะใช้เงินไป
แลกกับส่ิงท่ีต้องกำร แต่อำจไม่ใช่ส่ิงจ ำเป็นพื้นฐำน และไม่ได้เพื่อกำรสร้ำงอำชีพท่ีมั่นคง ส่ิงท่ีน่ำเป็น
ห่วงคือกำรน ำเงินไปซื้อ สุรำ บุหรี่ หรือยำเสพติดอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นประโยน์และเป็นอัตรำยต่อสุขภำพ 
จำกข้อมูลในหลักกำรท่ีหนึ่งและสองท ำให้ผู้ท ำพันธกิจเข้ำใจถึงปัญหำท่ีแท้จริง และเรียงล ำดับ
ควำมส ำคัญ เพื่อช่วยเหลือให้ตรงกับควำมต้องกำร อำจจะต้องใช้เวลำและมีควำมสัมพันธ์กับคน
ยำกจน บ้ำงครั้งต้องปฏิเสธในกำรช่วยเหลือเมื่อคนยำกจนขอในส่ิงท่ีเกินควำมจ ำเป็นหรือมีมูลค่ำสูง
เกินไป กำรตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรนี้ท ำให้คนยำกจนและผู้ท ำพันธกิจรู้สึกสบำยใจ  
คริสโตเฟอร์ จอห์น เฟรม ให้หลักกำรเลือกตอบสนองให้ตรงกับควำมต้องกำรท่ีแท้จริง และป้องกัน
ไม่ให้คนยำกจนท่ีร่ำงกำยปกติเล้ียงชีพโดยของแจก (Frame, 2021)   

 
4. ประเมินทรัพยำกรในกำรช่วยเหลือคนยำกจน  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  11 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นต้องประเมินทรัพยำกรในกำรช่วยเหลือ
คนยำกจน ทรัพยำกรนี้หมำยถึงคนท่ีมีส่วนในกำรท ำพันธกิจและทรัพยำกรในด้ำนวัตถุ  อำจจะเป็น
ล ำดับต้นๆ โดยอันดับแรกคือกำรอธิษฐำน (Ferguson, 2021) ในกำรวำงแผนท ำพันธกิจ เพื่อไม่ให้
กำรช่วยเหลือขำดช่วง บุคลำกรท่ีท ำพันธกิจต้องพึ่งพำซึ่งกันและกันตำมของประทำนพระวิญญำณ
บริสุทธิ์ ศิษยำภิบำลเทศนำพระกิตติคุณให้สมำชิกมีควำมยินดีท่ีจะท ำพันธกิจ รวมถึงเงินทุนด้วย
เช่นกันท่ีคริสตจักรต้ังพันธกิจกับคนยำกจน โดยควำมเห็นพร้องกันในคริสตจักรท่ีลงรำยกำรเงินถวำย
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เพื่อพันธกิจกับคนยำกจนในช่องทำงกำรถวำยทรัพย์ (Leeman et al., 2012) หลักกำรท ำพันธกิจ
ของ แพลทท์ มีควำมโดดเด่นในกำรใช้ทรัพยำกรในท ำพันธกิจกับคนยำกจน เขำเรียกร้องให้คริสตจักร
ตัดงบประมำณในส่วนท่ีไม่จ ำเป็น ไม่เร่งด่วน ไปใช้กับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีอยู่ในชุมชน และ
คนยำกจนท่ีอยู่ห่ำงใกลออกไป และยังเทศนำหนุนใจให้สมำชิกสละทรัพย์สินเงินทองกับกำรใช่ในส่ิงท่ี
ฟุ่มเฟือย น ำไปช่วยเหลือคนยำกจน และสละควำมสะดวกสบำย โดยกำรย้ำยเข้ำอยู่ในชุมชนท่ียำกจน
ปรนนิบัติรับใช้คนยำกจน (Platt, 2011) ส่ิงเหล่ำนี้เป็นกำรใช้ทรัพยำกรส่วนเกินส ำหรับกำรด ำเนิน
ชีวิตในกำรท ำพันธกิจ ท ำใหส้ำมำรถขยำยกำรท ำพันธกิจกว้ำงขึ้น  

  
5. เป็นตัวแทนคนยำกจนในสังคม 
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  10 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรเป็นปำกเป็นเสียงให้คนยำกจน นั้นหมำยถึงกำรเป็นตัวแทนคน
ยำกจน เรียกร้องแทนคนยำกจนในทุกด้ำน ด้วยควำมจ ำกัดของคนยำกจนท่ีขำดพลัง ขำดควำมสนใจ
จำกสังคม และในหลำยๆ กรณีท่ีขำดกำรดูแลจำกภำครัฐซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักท่ีมีทรัพยำกรท้ัง
ทรัพยำกรท่ีเป็นมนุษย์ มีเงิน มีฐำนข้อมูลต่ำงๆ คริสตจักรต้องเป็นผู้พูดแทนคนยำกจนในกำรรักษำ
สิทธิหลำยๆ ประกำรท่ีพวกเขำควรจะได้ เช่น สิทธิในกำรรักษำพยำบำล เบ้ียยังชีพส ำหรับคนชรำและ
ผู้พิกำร สิทธิในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เป็นต้น (กุลธิดำ ศรีวิเชียร และคณะ, 2564; รำเชนทร์  
นพณัฐวงศกร, 2562; สลน., 2561) กำรเรียกร้องควำมยุติธรรมให้คนยำกจนเป็นส่ิงท่ีไม่ควรละเลย 
กำรเป็นตัวแทนเด็ก โดยเฉพำะเด็กก ำพร้ำท่ีถือว่ำอ่อนแอท่ีสุด ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้ และยังถูก
เอำเปรียบจำกผู้แสวงหำประโยชน์จำกเด็กได้ง่ำย (กู๊ด, 2559) เช่น จำกพระธรรมสดุดี 82:3 “จงให้
ควำมยุติธรรมแก่คนอ่อนเปล้ียและก ำพร้ำบิดำจงด ำรงสิทธิของผู้ท่ีทุกข์ยำกและคนส้ินเนื้อประดำตัว” 
ท่ีพระวจนะเรียกร้องควำมยุติธรรมให้กับเด็ก และพระธรรมสุภำษิต 31:8-9 “จงอ้ำปำกของเจ้ำแทน
คนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนท่ีถูกท้ิงร้ำงอยู่  จงอ้ำปำกของเจ้ำ พิพำกษำอย่ำงชอบธรรม รักษำสิทธิของ
คนจนและคนขัดสนให้คงอยู่” (มูลนิธิดรุณำทร, 2561) นอกจำกนี้แล้วคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งท่ีดีกว่ำคน
ยำกจน ต้องท ำอย่ำงผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญำเดิมท่ีเป็นตัวแทนคนยำกจนในสังคม เช่น อำโมส 
(อมส. 2:6-8; 5:21-24) เยเรมีย์ (ยรม. 22:13) เป็นต้น หลักกำรท่ีส ำคัญท่ีคริสตจักรต้องเป็นตัวแทน
คนยำกจน ในกำรเรียกร้องควำมยุติธรรมและเรียกร้องสิทธิ์ท่ีสมควรได้รับ รวมถึงเป็นตัวกลำงระหว่ำง
คนยำกจนกับคู่กรณี ซึ่งอำจจะเป็นรัฐ องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อหำทำงออกของปัญหำร่วมกัน และ
ให้คนยำกจนเหล่ำนั้นรวมกลุ่มกันในฐำนะสมำชิกของคริสตจักร (Charlesworth and Williams, 
2017) 
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6. เปิดรับกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรอื่นๆ  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  32 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นต้องเปิดรับกำรท ำงำนร่วมกับองค์กร
อื่นๆ มีหน่วยงำนของรัฐและองค์กรอิสระท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจนจ ำนวนมำก คริสตจักรสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีท ำพันธกิจกับคนยำกจนโดยตรงเหล่ำนั้นได้ บำงครั้งบำงกรณี
อำจจะอำศัยข้อมูลเกี่ยวกับคนยำกจนในชุมชนของคริสตจักร เช่น ขอข้อมูลเกี่ยวกับคนไร้บ้ำนคนไร้ท่ี
พึ่งจำกสถำนคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (ภีมกร โดมมงคล, 2562) ขอข้อมูลจำกหน่วยงำนของรัฐในกรณีท่ีเกิด
ภัยพิบัติร้ำยแรง เช่น เกิดแผนดินไหวและสึนำมิ เป็นต้น (กู๊ด, 2559) บำงครั้งอำจจะต้องขอกำร
สนับสนุนทำงด้ำนทรัพยำกร ในกำรท ำงำนร่วมกันคริสตจักรใช้จุดแข็งท่ีมีควำมถ่อมใจ ควำมรัก รัก
งำนบริกำร และมีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน คริสตจักรโอบรับคนยำกจนเข้ำสู่ชุมชนคริสตจักรแบบ
สมำชิกในครอบครัว (Frame, 2021) 

ปัญหำของคนยำกจนเป็นปัญหำสังคม จ ำเป็นท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือ (ประเวศ วะสี และคณะ, 2564; Barry, 2019; Schlabach, 1990; Stearns, 2009; Van 
Dam, 2016) แต่ละส่วนมีของประทำนและมีจุดเด่นในกำรท ำพันธกิจ กำรร่วมมือท่ีระหว่ำงองค์กรท่ี
เป็นท่ีรู้จักกัน คือ มูลนิธิดรุณำทรกับคริสตจักรท้องถิ่น และ Tearfund เป็นองค์กรคริสเตียนท่ีไม่
จ ำกัดกำรท ำพันธกิจร่วมกับเฉพำะคริสตจักรท้องถิ่นเท่ำนั้น ยังท ำงำนร่วมกับรัฐบำล และองค์กรอิสระ
อื่นๆ   

 
7. บูรณำกำรกำรช่วยเหลือฝ่ำยร่ำงกำยและจิตวิญญำณ   
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้ร วบรวมนั้นพบว่ำ มี  16 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นต้องมีกำรเช่ือมโยงทำงกำยภำพกับ
ทำงด้ำนจิตวิญญำณ แน่นอนว่ำบำปเป็นสำเหตุหลักในควำมทุกข์ (Bradley and Lindsley, 2015) 
ในควำมยำกจน บำปท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์ มนุษย์กับตนเอง กับคนอื่น และกับ
ส่ิงทรงสร้ำงอื่นๆ แตกสลำย จิตวิญญำณยังถูกบำปครองง ำ (Corbett, Fikkert and Casselberry, 
2015) เป็นเรื่องท่ีน่ำเสียดำยถ้ำมุ่งแก้ปัญหำหรือท ำพันธกิจกับคนยำกจนเพียงด้ำนกำยภำพเท่ำนั้น 
เพรำะไม่สำมำรถแก้ปัญหำท่ีลึกลงไปได้ วงจรของควำมยำกจนหรือควำมทุกข์จะหวนคืนมำหำคน
ยำกจนอีก เมื่อเวลำและสถำนกำรณ์เหมำะ ดังนั้นต้องแก้ปัญหำด้ำนจิตวิญญำณ โดยใช้กระบวนกำร
ให้ค ำปรึกษำแบบคริสเตียนควบคู่ไปกับกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน (ศุกค่ำ ซัน, 2555; Bradley and 
Lindsley, 2015) ส ำหรับด้ำนพระคริสตธรรมคัมภีร์และเศรษฐกิจ ศิษยำภิบำลควรเทศนำและสอนให้
สมำชิกใช้และบริหำรทรัพยำกรต่ำงๆ อย่ำงมีควำมสุขและถวำยพระสิริแด่พระเจ้ำ  ให้เกิดกำร
ตอบสนองท้ังกำยภำพและจิตวิญญำณ เพื่อให้กำรไถ่เกิดขึ้นท้ังสองด้ำน (Achuonu, 2012; Barry, 
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2019; Keller, 2012a; Leeman et al., 2012) และยังแสดงถึงกำรเป็นผู้อำรักขำท่ีดี สรรเสริญ 
พระเจ้ำท่ีพระเจ้ำประทำนส่ิงเหล่ำนั้นให้เพื่อตอบสนองในส่วนตัว และสำมำรถแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย
ควำมเอื้ออำทร รวมถึงมีมุมมองถึงส่ิงทรงสร้ำงอื่นๆ ของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน เพื่อรักษำสภำพแวดล้อม
ท่ีดีงำมไว้ คริสตจักรต้องปรับปรุงชุมชนท่ีอยู่รอบๆ ให้เหมำะแก่กำรพักอำศัยแม้จะเป็นชุมชนท่ียำกจน
ก็ตำม (Corbett, Fikkert, and Casselberry, 2015; Tearfund, 2021) เป็นหลักกำรส ำคัญ เพื่อให้
ควำมสัมพันธ์ที่แตกสลำยในทุกๆ ส่วนเกิดกำรคืนดี (Lupton, 2007) 

 
8. เน้นกำรช่วยเหลือแบบยั่งยืน  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  24 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนเน้นกำรช่วยเหลือแบบยั่งยืน รูปแบบกำร
ช่วยเหลือท่ีพบเห็นบ่อยๆ คือกำรบรรเทำทุกข์ระยะส้ัน เน้นไปท่ีกำรแจกอำหำรและของยังชีพท่ี
จ ำเป็น และเส้ือผ้ำ เกิดจำกควำมเอื้ออำทรและควำมมีน้ ำใจท่ีมีอยู่ในคนไทย (เวกแมน และอิฏฐิพล 
ดวงนภำ, 2556; Grudem, 2018; Lupton, 2011) กำรได้รับอำหำรแจกท ำให้คนยำกจน คนไร้บ้ำน
อยู่รอดได้ แต่ขณะเดียวกันกำรแจกได้ก่อให้เกิดนิสัยของกำรพึ่งพำขึ้นในหมู่คนยำกจนกับกลุ่มคนไร้
บ้ำน และสร้ำงควำมสุขให้แก่ผู้ให้ ท้ังสองส่ิงนี้หล่อเล้ียงซึ่งกันและกัน (McConnell and McKinley, 
2016) ถ้ำมีโอกำสควรมองหำช่องทำงในกำรช่วยเหลือแบบครั้งเดียวแล้วท ำให้คนยำกจนพึ่งพำตัวเอง
ได้ (Grudem, 2018) แนวทำงกำรช่วยเหลือได้จำกกำรเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนยำกจนและอำศัยกำร
ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน อำจจะเป็นหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอิสระ 
(Barry, 2019) และหลักกำรท่ีส ำคัญในกำรช่วยเหลือแบบยั่งยืน ต้องสร้ำงสำยสัมพันธ์กับคนยำกจนใน
ระยะยำว ท่ีผู้ท ำพันธกิจใช้เวลำเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงภำยใน ให้มีทัศนคติในกำรด ำเนินชีวิตท่ี
ถูกต้อง จำกโปรแกรมท่ีผู้ท ำพันธกิจได้ออกแบบไว้ (Corbett, Fikkert, and Casselberry, 2015; 
keller, 1997; Nabors, 2015)       

 
9. ให้งำนที่ม่ันคงและโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  23 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นผ่ำนทำงกำรมีงำนท ำและมีธุรกิจท่ี
สำมำรถเล้ียงตัวเองได้ งำนเป็นแหล่งท่ีมำของรำยได้ และพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนให้คนร่ำงกำย
ปกติพึ่งพำตนเองโดยกำรท ำงำน (2 ธส. 3:6-15) ธุรกิจคือช่องทำงท่ีท้ำทำยส ำหรับคนยำกจนและผู้ท ำ
พันธกิจ ต ำแหน่งงำนอำจจะเกิดขึ้นโดยกำรสร้ำงงำนของคริสตจักร จำกสมำชิก ชุมชน และผ่ำนทำง
เครือข่ำย อำจจะเป็นงำนช่ัวครำว ง่ำยๆ แปลกๆ ให้คนยำกจนท ำงำนเหล่ำนั้นดีกว่ำกำรให้เงิน ส ำหรับ
ต ำแหน่งงำนถำวรนั้นอำจจะต้องมีกำรฝึก หรือสอนทักษะกำรท ำงำนให้คนยำกจนเพื่อให้ได้งำนและมี
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ทักษะกำรท ำงำนเพื่อรักษำงำนนั้นไว้ ส ำหรับกำรท ำธุรกิจ คริสตจักรมองหำคนยำกจนท่ีมีศักยภำพ ให้
เขำใช้ของประทำนในกำรประกอบธุรกิจ และคริสตจักรเป็นพี่เล้ียง (Barry, 2019; Lupton, 2015; 
Rhodes, Holt, and Fikkert, 2018) คริสตจักรมีส่วนในกำรหำแหล่งกำรเงินรำยย่อยท่ีไม่ได้มำจำก
คริสตจักรโดยตรง เพื่อป้องกันควำมยุ่งยำกท่ีจะเกิดขึ้นที่เป็นผู้น ำจิตวิญญำณไม่ควรเป็นเจ้ำหนี้ แหล่ง
เงินทุนอำจมำจำกองค์กรท่ีท ำพันธกิจร่วมกับคริสตจักร ในกำรกู้ยืมควรมีกำรตกลงร่วมกันอย่ำงชัดเจน 
เมื่อผิดนัดช ำระหนี้ไม่ควรใช้หลักกำรยึดแหล่งท ำมำหำกินหรือท่ีอยู่อำศัย ควรส่งจดหมำยเตือนหรือ
กำรลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนหำสำเหตุและทำงออกร่วมกัน (Achunonu, 2012; Bradley and Lindsley, 
2015; Finamore, 1996) และนอกจำกงำนและธุรกิจจะมีควำมส ำคัญแล้ว ส่ิงท่ีส ำคัญไม่แพ้กันคือ
ควำมรู้ในกำรจัดกำรเงินในครัวเรือน คริสตจักรต้องสอน โดยให้มัคนำยกท่ีมีควำมรู้ในด้ำนนี้เป็นผู้ท ำ
พันธกิจ หรือถ้ำคริสตจักรไม่สมำชิกท่ีมีควำมรู้ในด้ำนนี้ คริสตจักรต้องใช้บริกำรจำกภำยนอก 
(Nabors, 2015; Van Dam, 2016)  

 
10. น ำมำถึงพระคริสต์และกำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ  
จำกวรรณกรรมกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ีไ ด้รวบรวมนั้นพบว่ำ มี  19 

แหล่งข้อมูลให้ควำมส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนนั้นมีเป้ำหมำยในกำรประกำศพระกิตติคุณ
และให้ผู้เช่ือเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ พันธกิจกับคนยำกจนท่ีไม่เป็นคริสเตียนคริสตจักรควรต้ังเป้ำหมำย
สุงสุดไว้ท่ีกำรน ำคนยำกจนให้รับเช่ือในพระเยซูคริสต์ อำจจะต้องใช้เวลำและควำมสัมพันธ์ และกำร
ใช้เงื่อนไขในกำรช่วยเหลือให้ยอมรับกำรสอนทำงด้ำนควำมเช่ือด้วย ไม่ใช่เป็นกำรบังคับแต่ให้เขำ
สมัครใจเอง และยอมเข้ำร่วมโปรแกรมต่ำงๆ ของคริสตจักรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงชีวิต ให้คน
ยำกจนอยู่ท่ำมกลำงชุมชนคริสเตียนท่ีประกอบด้วยควำมถ่อมใจ ควำมรัก กำรรับใช้ และควำมเป็นน้ ำ
หนึ่งใจเดียวกัน (เบคเคอร์, 2558; Corbett, Fikkert, and Casselberry, 2015) และเมื่อคนยำกจน
รับเช่ือแล้วน ำเขำสู่กระบวนกำรสร้ำงสำวกต่อไป (Charlesworth and Williams, 2017; Leeman 
et al., 2012) ส ำหรับคนยำกจนท่ีเป็นสมำชิกคริสตจักร นอกจำกคริสตจักรจะช่วยให้ปัญหำของเขำ
ได้รับกำรแก้ไข หรืออย่ำงน้อยก็พบแสงสว่ำงปลำยอุโมงค์แล้ว คริสตจักรควรใช้เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีสมำชิกเผชิญ ไม่ใช้เป็นกำรซ้ ำเติมหรือตรำหน้ำว่ำเป็นเพรำะควำมผิดควำมบำปของเขำ
ท ำให้เขำท่ีท ำให้ให้เขำตกอยู่สถำนกำรณ์ท่ีต้องพึ่งพำ แต่ช้ีไปท่ีควำมรักของพระเจ้ำ ควำมรักของพี่
น้องในควำมเช่ือท่ีมีต่อเขำ ดังนั้น ในระหว่ำงกำรช่วยเขำต้องได้รับพระวจนะท่ีตรงกับสถำนกำรณ์ 
คริสตจักรต้องสร้ำงบทเรียนให้มีเนื้อหำครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง (Van Dam, 2016) 

 

 ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรส ำรวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจน สำมำรถ
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จ ำแนกหลักกำรท่ีส ำคัญในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนเพื่อให้มีประสิทธิผล มี 10 ประกำร ท่ี
คริสตจักรควรน ำไปใช้ และค ำแนะน ำส ำหรับกำรท ำพันธกิจของคริสตจักรกับคนยำกจน ดังนี้ 

1) หลักกำรช่วยเหลือคนยำกจนล ำดับแรก จำกกำรส ำรวจในแต่ละวรรณกรรมมี
หลักกำรท่ีพบได้เหมือนกันท้ังหมดคือ กำรรู้จักคนยำกจน และเป็นส่ิงส ำคัญของกำรท ำพันธกิจกับ
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีคริสตจักรจ ำเป็นต้องรู้จักพวกเขำอย่ำงดี และต้องรู้จักใหค้รบทุกด้ำนท้ังด้ำนกำยภำพ
และด้ำนจิตวิญญำณ นอกจำกนี้คริสตจักรต้องจัดล ำดับของควำมสัมพันธ์กับคนยำกจน เขำอยู่ในสำย
สัมพันธ์แบบใหน เป็นสมำชิก พี่น้องในควำมเช่ือหรือเป็นคนท่ัวๆ ไป เพื่อท่ีจะได้วำงแผนกำรช่วยเหลือ 
ล ำดับต่อไปคือกำรรู้ควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของคนยำกจน ท ำให้จัดเรียงล ำดับควำมเร่งด่วนของกำร
ตอบสนอง และยังสำมำรถช่วยคนยำกจนมีประสิทธิผล 

2) คริสตจักรต้องทุ่มเทเวลำและทรัพยำกร  กำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนท่ี
คริสตจักรท ำอยู่บนพื้นฐำนของควำมรัก และตอบสนองต่อกำรทรงเรียกให้รับใช้ ด้วยปัญหำของคน
ยำกจนมีควำมหลำกหลำยและบำงคนมีควำมซับซ้อน กำรแก้ปัญหำต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ ในกรณีท่ี
เป็นปัญหำระยะยำวกำรพบกันอย่ำงน้อยสัปดำห์ละสองครั้ง ในควำมสัมพันธ์ระยะยำวคนยำกจนท่ีเขำ
เปิดใจเผยให้เห็นถึงปัญหำและควำมต้องกำรท่ีแท้จริง น ำไปสู่กำรท ำพันธกิจท่ีมีประสิทธิผลต่อไป นั้น
แสดงถึงคริสตจักรต้องใช้ทรัพยำกรท่ีเป็นตัวเงินและตัวบุคคลท่ีท ำพันธกิจ ในกรณีท่ีคริสตจักรไม่
สำมำรถให้ค่ำตอบแทนผู้ท ำพันธกิจได้ คริสตจักรควรเปิดโอกำสให้มัคนำยกหรือผู้ปกครองท่ียินดีท่ีจะ
ท ำพันธกิจนี้ โดยคริสตจักรสนับสนุนด้ำนเงินทุน และด้ำนอื่นๆ เช่น ข้อมูลของคนยำกจน แนวทำงใน
กำรท ำพันธกิจแก่ผู้ท ำพันธกิจกับคนยำกจน 

3) คริสตจักรต้องหำรูปแบบที่เหมำะส ำหรับกำรท ำพันธกิจ ให้มีควำมสมดุลในกำร
ท ำพันธกิจ โดยไม่ให้พันธกิจกับคนยำกจนท่ีไม่ได้เป็นสมำชิกซึ่งเป็นพันธกิจด้ำนสังคม ใช้ทรัพยำกรใน
ด้ำนบุคคล เวลำ และด้ำนทุนทรัพย์มำกจนส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักด้ำนอื่ นๆ ของคริสตจักร 
ดังนั้นต้องหำรูปแบบท่ีเหมำะสมตำมบริบทชุมชนภำยในและภำยนอกคริสตจักร ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วกำร
ท ำพันธกิจของคริสตจักรมักจะมีคนยำกจนในชุมชนรอบๆ คริสตจักรเป็นเป้ำหมำย ท่ีคริสตจักรเข้ำใจ
สภำพผู้คนและภำวะแวดล้อมดีระดับหนึ่งแล้ว คริสตจักรอำจสร้ำงโครงกำรช่วยเหลือคนยำกจนขึ้นมำ 
จำกกำรท ำวิจัยหรือกำรรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง หรืออำจจะศึกษำจำกคริสตจักรอื่นแล้วปรับให้
เหมำะสมกับบริบทคริสตจักร 

4) เรียนรู้และพัฒนำกำรท ำพันธกิจให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในโลกยุค
ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรส่ือสำร คริสตจักรใช้ช่องทำงส่ือออนไลน์ในกำร
ประกำศพันธกิจกับคนยำกจน เป็นช่องทำงหนึ่งในกำรส่ือสำรกับสมำชิกคริสตจักรให้ทรำบ เพื่อให้
สมำชิกมีควำมยินดีในกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำพันธกิจท้ังด้ำนกำรถวำยเพื่อพันธกิจ อยำกมีส่วนร่วมใน
กำรลงมือท ำพันธกิจ และท่ีส ำคัญอีกประกำรคือค ำอธิษฐำนเผ่ือพันธกิจกับคนยำกจน และนอกจำกนี้
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แล้วส่ือออนไลน์ยังเป็นช่องทำงกำรประกำศกับคนภำยนอกคริสตจักร กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึง
ปัญหำคนยำกจนท่ีต้องร่วมมือกันในกำรช่วยเหลือพวกเขำ รวมถึงใช้ส่ือเป็นช่องทำงในกำรหำคน
ยำกจนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

5) สร้ำงสำยสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระ ด้วยปัญหำคนยำกจนเป็น
ปัญหำท่ีใหญ่และมีควำมซับซ้อน กำรใช้หลักกำรเดียวหรือคริสตจักรท ำพันธกิจเพียงล ำพังไม่อำจท ำ
พันธกิจประสบผลส ำเร็จ จ ำเป็นต้องใช้หลักกำรอื่นและร่วมมือกับองค์กรของรัฐท่ีมีทรัพยำกรและ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือคนยำกจนมำกกว่ำ โดยทรัพยำกรเหล่ำนั้นบำงอย่ำงเป็นสวัสดิกำรของรัฐ
อยู่แล้วท่ีคนยำกจนสมควรได้ เช่น สิทธิกำรรักษำพยำบำล บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ นอกจำกนี้แล้วยังมี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ในกำรประสำนกับญำติคนยำกจนท่ีเป็นคนไร้บ้ำน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวอีก
ครั้ง และบ้ำนพักคนไร้บ้ำนเป็นบ้ำนช่ัวครำวส ำหรับคนตกงำน ขำดรำยได้ รวมถึงคนท่ีใช้พื้นท่ี
สำธำรณะในกำรหลับนอน เป็นต้น  

6) บูรณำกำรพันธกิจของคริสตจักร ให้คนยำกจนมีส่วนในพันธกิจนั้นทุกพันธกิจ 
และให้ถูกต้องตำมหลักคริสต์ศำสนศำสตร์ คริสตจักรท่ีท ำพันธกิจเมตตำต้องเข้ำใจท้ังพันธกิจ 
กำรประกำศและกำรสอนพระกิตติคุณ และพันธกิจด้ำนสังคมท่ีสำมำรถท ำด้วยกันได้ ท่ีขณะท่ี
ประกำศพระกิตติคุณพร้อมช่วยเหลือคนยำกจนไปด้วย ให้ผนวกพันธกิจกำรประกำศและพันธกิจ
สังคมสงเครำะห์ในกำรช่วยเหลือคนยำกจนเข้ำด้วยกัน ในกรณีท่ีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นคนยำกจน แต่ต้อง
มีกำรตกลงท ำควำม เข้ ำ ใจกันก่อนส ำหรับ ผู้ท ำพันธกิ จ เพรำะอำจมีควำม คิดทำง ด้ ำน  
คริสต์ศำสนศำสตร์ระหว่ำงกำรประกำศกับกำรสังคมสงเครำะห์ไม่ตรงกัน ดังนั้นศิษยำภิบำลต้องมี
ควำมเข้ำใจท้ังสองด้ำนด้วยเช่นกัน เพื่อเทศนำหรือสอนสมำชิกให้มีควำมเข้ำใจ เพื่อพันธกิจจะมี
ประสิทธิผลมำกขึ้น  

และท่ีส ำคัญกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนแทบท้ังหมดยังไม่สมบูรณ์ แม้ว่ำมีวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย แต่ก็พบกับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนท ำให้กำรท ำพันธกิจขำดประสิทธิผลไม่สำมำรถ
ตอบสนองต่อคนยำกจนตำมเป้ำหมำย ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำคริสตจักรหรือผู้ท ำพันธกิจควรท ำพันธกิจ
แบบเป็นระบบ มีกำรบันทึกข้อมูล พร้อมท้ังมีกำรประเมินผลหำจุดเด่นจุดด้อยแล้วพัฒนำกำร 
ท ำพันธกิจให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และคริสตจักรควรมีส่วนในกำรท ำพันธกิจกับคนยำกจนให้มำกขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรท ำกำรวิจัย กำรท ำพันธกิจปลูกคริสตจักรในชุมชนท่ียำกจน ท่ีเป็นแบบบูรณำ
กำร ท่ีมีกำรท ำพันธกิจด้ำนกำรประกำศ พร้อมกับท ำพันธกิจด้ำนสังคมสงเครำะห์ไปพร้อมกัน และ
ค้นคว้ำในด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์เรื่องควำมบำปเช่ือมโยงกับควำมยำกจนทำงเศรษฐกิจ กำรไถ่เกิดขึ้น
ท้ังทำงด้ำนจิตวิญญำณและด้ำนกำยภำพ   
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2) ควรท ำกำรวิจัย กำรท ำพันธกิจกับคนไร้บ้ำน ในด้ำนสังคมสงเครำะห์ ท่ีเป็นคน
ยำกจนสุดขีด มีควำมทุกข์ทรมำนจำกสภำพท่ีเส่ือมท้ังร่ำงกำยและจิตวิญญำณ และส่วนใหญ่ติดสุรำ
เรื้อรังและมีกำรใช้สำรเสพติดท่ีส่งผลต่อระบบประสำท ยังผลให้สมองผิดปกติในกำรรับรู้ ส่ิงท่ีผู้ท ำ
งำนวิจัยจะต้องศึกษำท้ังในด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์ท่ีพระเจ้ำทรงรักและห่วงใยคนไร้บ้ำนอย่ำงไร ศึกษำ
ข้อกฎหมำยและสิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีควรได้ในฐำนะพลเมือง รวมถึงค้นหำข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ
หรือองค์กรอิสระ ท่ีมีส่วนในกำรดูแลคนไร้บ้ำน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและร่วมมือกันในกำรท ำ 
พันธกิจ ส ำหรับพันธกิจในด้ำนคริสตจักรท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้ำน ประเด็นกำรวิจัยแยกออกเป็นสอง
กรณี คือ กำรต้อนรับคนไร้บ้ำนเข้ำสู่คริสตจักร และกำรปลูกคริสตจักรส ำหรับกลุ่มคนไร้บ้ำน
โดยเฉพำะ 

3) ควรท ำงำนวิจัย พันธกิจทุกด้ำนของคริสตจักรกับคนยำกจนท่ีเป็นสมำชิก ได้แก่ 
พันธกิจกำรนมัสกำร พันธกิจกำรสำมัคคีธรรม พันธกิจกำรรับใช้ผู้คนในสังคม พันธกิจกำรประกำศ
พระกิตติคุณ และพันธกิจกำรสร้ำงสำวก เปิดโอกำสให้คนยำกจนในคริสตจักรได้รับกำรพัฒนำชีวิตท้ัง
ทำงด้ำนชีวิตฝ่ำยวิญญำณ และชีวิตด้ำนเศรษฐกิจ ผ่ำนทำงพันธกิจเหล่ำนั้น 
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