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“Poverty and Psychology : From Global to Local Practice”   เปนหนังสือที่รวบรวมบทความตางๆ 

จํานวน 16 บทท่ีสะทอนถึงแนวคิดทางจิตวิทยา    ประกอบกับงานวิจัยเพื่อทําความเขาใจความยากจนท่ี
เผชิญอยูรอบโลก  รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการแกไขปญหาความยากจนในระดับทองถ่ิน
และระดับโลก  โดยมี Stuart C. Carr และ Tod S. Sloan ทําหนาท่ีเปนบรรณาธิการ 

โครงสรางของหนังสือเลมนีค้รอบคลุมเร่ืองความยากจนและความตองการของคนจนท่ีเผชิญกบั
วิกฤติ 3 เร่ือง ไดแก  ความไมม่ันคง (Insecurity)  พลังอํานาจ (Empowerment) และโอกาส (Opportunity) 
โดยเนื้อหาของหนังสือไดแบงออกเปน 3 ตอนเชนเดยีวกับโครงสราง โดยบทแรกของหนังสือเปนการ
กลาวถึงประวัติความเปนมาของการศึกษาทางจิตวิทยาในเร่ืองความยากจน  สวนเนื้อหาของบทตาง ๆ 
ในแตละตอน มีลักษณะตอไปน้ี 

 

ตอนท่ี 1  ความไมมั่นคง 
 

บทท่ี 2  ความยากจนและอํานาจ 
บทนี้กลาวถึงความยากจนเปนพื้นฐานของการไรอํานาจและกอใหเกิดความไมม่ันคง โดยความ

ไมม่ันคงมีหลายเร่ือง เชน  ความไมยตุิธรรมของสังคม  การขาดสุขภาวะ  การไรงานทํา และการไรท่ีอยู 
 

บทท่ี 3  ความยากจนและความไมยตุิธรรม 
บทนี้ไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคม (Social justice theory)  ใน

บริบทของความยากจน 
 

บทท่ี 4  ความยากจนและโรคทางจิต 
บทนีไ้ดมีการวเิคราะหความสมัพันธระหวางความยากจนและโรคทางจิต  โดยความยากจนสงผล

ตอลักษณะทางจิตใจ เชน  การดอยคุณคาในตนเอง  การไรเปาหมายในชีวิต  และความบอบชํ้าทางจิตใจ  
และไดเสนอวธีิการปฏิบัติท่ีจะปองกนัและรักษาโรคทางจิตเหลานี ้
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บทท่ี 5  ความยากจนและการวางงาน 
บทนี้ไดเช่ือมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการวางงาน  ตลาดแรงงาน  ความยากจน และ

สุขภาพจติ  พรอมท้ังนําเสนอการวิจยัแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research)  เกีย่วกับ
ความยากจนท่ีเกิดจากการวางงานในประเทศสกอตแลนด จากมุมมองทางจิตวิทยาชุมชน 

 

บทท่ี 6  ความยากจนและสถานท่ี 
บทนี้กลาวถึงความยากจนนิยามไดท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ความยากจนอยูระหวางชุมชนและ

เศรษฐกิจ  บทนี้ไดนําเสนอกรณีตัวอยางของชาวบราซิล และการประชุมปฏิบัติการถึงความเปนไปไดในการ
ดําเนินการท่ีจะลดความยากจน บทความนี้เนนท่ีสถานท่ีสําหรับการดําเนินการทางจิตวิทยา ไมไดพยายาม
ใชหลักการสากลทั่วไป 

 

ตอนท่ี 2  พลังอํานาจ 
 

บทท่ี 7  ความยากจนและชุมชน 
บทนี้นยิามความยากจนจากจดุยนืของจิตวิทยาสังคมชุมชน กลาวถึงการเกดิจิตวิทยาสังคมชุมชนใน

ลาตินอเมริกา  พรอมท้ังเสนอกรณีตวัอยาง  โดยอาศัยกรณีตัวอยางและการวิเคราะหจิตวิทยาสังคมชุมชน
ในการเสนอแนะแนวทางในการลดความยากจน 

 

บทท่ี 8  ความยากจนและความมีอดต ิ
บทนี้กลาวถึงแกนหลักของพลังอํานาจคือเร่ืองความมีอคติ  โดยเสนอทฤษฎีความครอบงําทาง

สังคม (Social dominance theory) ท่ีบูรณาการแนวคิดความมีอคติและอํานาจซ่ึงกอใหเกิดการแบงแยกท่ี
ทําใหความยากจนยังคงมีอยูตอไป  ดังนั้นความยากจนเกี่ยวของกับความสัมพันธทางสังคมมาก  แนว
ทางการแกไขปญหาความยากจนในภาพรวมจึงเนนในเร่ืองความสัมพันธทางสังคมของมนุษย 

 

บทท่ี 9 ความยากจนและความมั่งคัง่ 
บทนี้ใหภาพแนวคิดทฤษฎีการอางสาเหตุ (Attribution theory)  กับงานวิจัยความยากจน เพ่ือ

ตรวจสอบดูวาคนมีการอธิบายหรือมีความเช่ือเกี่ยวกับสาเหตุของความยากจนวาเปนอยางไร  และเช่ือมโยง
แนวคิดทฤษฎีการอางสาเหตุกับพฤตกิรรมการกุศล และชวยเหลือ ตลอดจนการบรรเทาความยากจนท่ัวโลก 

 

บทท่ี 10  ความยากจนและการบรรยาย 
บทนีก้ลาวถึงทฤษฎีการบรรยายเชิงวิกฤติ (Critical discursive theory) ท่ีจะชวยสรางความตระหนัก

ถึงปญหาทางการเมืองเกี่ยวกับบทบาทขององคกร และระบบมากกวาเร่ืองของบุคคลและลักษณะจิตใจ  
ในการวิเคราะหความยากจน 
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บทท่ี 11  ความยากจนและวิกฤติเศรษฐกิจ 
บทนี้เปนการนําเสนอการทดสอบเชิงประจักษในเร่ืองความยากจน และวิกฤติเศรษฐกิจ ของ 

The Aus – Thai Project Team ซ่ึงใชทฤษฎีทางจิตวิทยากับวิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย ในชวงปลายป 
ค.ศ.1990  โดยศึกษาถึงสาเหตุและการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

ตอนท่ี 3  โอกาส 
 

บทท่ี 12  ความยากจนและเยาวชน 
บทนี้เนนความสัมพันธระหวางความยากจน ชีวิตของเยาวชนท่ีล้ีภัยและพลัดถ่ินในแองโกลา  

โดยตอนทายของบทน้ีไดเสนอวิธีการเผชญิปญหาอยางสรางสรรคคในสถานการณท่ียุงยากของเยาวชน 
กลุมนี้ 

 

บทท่ี 13  ความยากจนและธุรกิจขนาดเล็ก 
บทนี้ไดแสดงใหเห็นวาคานิยมแบบดั้งเดิมเหมาะสมสอดคลองกับเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21  

และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเพื่อขจัดความยากจน โดยชุมชนคนพ้ืนเมืองชาวออสเตรเลีย 
 

บทท่ี 14  ความยากจนและทักษะกระบวนการ 
บทนี้กลาวถึงทฤษฎีการปรับปรุงท่ีเพิ่มข้ึน (Incremental improvement) ในบริบทของการพัฒนา

และสังเคราะหชุดของทกัษะกระบวนการสําหรับงานพัฒนา พรอมท้ังเสนอการประยุกตใชทักษะ
กระบวนการเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมในอนาคต 

 

บทท่ี 15  ความยากจนและการวิจัย 
บทนี้เสนอแนะใหท้ัง 2 ฝายไดแก นักการตลาด  ฝายใหความชวยเหลือและนักวิจัย ทํางานรวมกัน

เพื่อชวยบรรเทาความยากจน โดยผูเขียนบทความน้ีเสนอแนะโครงการวิจยัตอไปที่เกี่ยวของกับผลกระทบ
ในการโฆษณาใหความชวยเหลือ 

สําหรับบทท่ี 16  เปนบทสรุปสงทายในภาพรวมท่ีกลาวถึงนิยามความยากจน  จิตวิทยาวิกฤติ 
ความลมเหลวของกลยุทธ  สิทธิมนุษยชน  การพัฒนามนุษย และวิถีทางของนักจิตวทิยาในการมีสวนรวม
ลดความยากจน 
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