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บทที่ 1
บทนำ
(Introduction)
1.1 ทีม่ ำและควำม ำคัญของปัญ ำ
ากพูดถึงคา ่า “ปัญ า” ย่อมเป็นการบ่งบอก ่า ิ่งนั้นได้ ร้างผลกระทบไม่ทางใดก็ทาง นึ่ง โดย ิ่ง
นั้ น มั ก จะยั ง คงปรากฏอยู่ แ ละไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขจั ด การ า รั บ ปั ญ า นึ่ ง ที่อ ยู่ คู่ กั บ เมื อ งใ ญ่ ๆ ทั่ โลก
นอกเ นือไปจากปัญ าการจราจร ปัญ าค ามแออัด รือปัญ าอาชญากรรม นั่นก็คือ “ปัญ าคนไร้บ้าน”
(Homeless) จากข้อมูลของ ประชาชาติ (United Nations) พบ ่าทั่ โลกมีคนเร่ร่อนไร้บ้านก ่า 10 ล้านคน
และ 5 เมืองแรกของโลกที่มีปั ญ าจาน นคนไร้ บ้านมากที่ ุ ด คือ เมืองมะนิล า ประเท ฟิลิ ปปิน ์ เมือง
นิ ยอร์กและเมืองลอ แองเจลิ ประเท รัฐอเมริกา เมืองมอ โค ประเท รั เซีย และเมืองเม็กซิโกซิตี้
ประเท เม็กซิโก ซึ่งทั้ง 5 เมืองเป็นเมืองขนาดใ ญ่ที่มีประชากรจาน นมาก ผู้คนมีค ามแตกต่างกันใน ลาย ๆ
ด้าน และเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโต ูงจนทาใ ้คนกลุ่ม นึ่ง ลุดออกไปจาก งจรของการพัฒนา
า รับปัญ าคนไร้บ้านอยู่คู่กับ ังคมไทยมานานเท่าไ ร่แล้ นั้น ยังไม่มีคาตอบที่แน่ชัด แต่เมื่อดูจาก
ผลการ าร จของโครงการ าร จ ถานการณ์คนไร้บ้านและการ ร้างการมี ่ นร่ มของภาคีเครือข่ายอย่าง
เป็ น ระบบในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพม านครที่ จั ด ท าขึ้ น ปี 2559 จะเ ็ น ได้ ่ า มี ผู้ ที่ ใ ช้ ชี ิ ต บนพื้ น ที่ าธารณะใน
กรุ งเทพม านครยา นาน จึ งทาใ ้ เราพอคาดเดาได้ ่าน่าจะมีคนไร้บ้ านในกรุงเทพม านครมาแล้ เป็ น
เ ลานาน เพียงแต่ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบใ ้เ ็นได้ชัด า รับ าเ ตุที่ทาใ ้คนจาน น นึ่งเลือกที่
จะดารงชี ิตด้ ยการอา ัย ลับนอนบนพื้นที่ าธารณะนั้นมาจาก ลาย าเ ตุด้ ยกัน ซึ่งบริบทปัญ าคนไร้
บ้านของ ังคมไทยอาจจะต่างไปจากคนไร้บ้านในต่างประเท
ประเด็นปัญ าคนไร้บ้านมีงาน ึก าในต่างประเท อย่างก ้างข างก ่า ในประเท ไทย และพบ ่าคน
ไร้บ้านในต่างประเท คือ คนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเ ร ฐกิจ มีปัญ าการ ่างงาน และไม่มีที่พักอา ัยเป็น
ของตนเอง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมา ลั บ นอนตาม ถานที่ าธารณะอย่ า ง ถานี ร ถไฟใต้ ดิ น ริ ม ถนน รื อ ตาม
น าธารณะ ่ นงาน ึก าคนไร้บ้านใน ังคมไทยยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเ ลาที่ปัญ าได้ถูก ั่ง ม
มาจนกลายเป็นค ามชาชินของผู้คน งาน ึก าทาง ิชาการเรื่องคนไร้บ้านในบ้านเราที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง คือ
งาน ึก าเรื่อง “โลกของคนไร้บ้าน” ของบุญเลิ ิเ ปรีชา ที่ช่ ยเปิดมิติเรื่องคนไร้บ้านใ ้กับ ังคมได้รู้จัก
คนกลุ่มนี้มากขึ้น งานของบุญเลิ พยายามบอกเล่า าเ ตุการเป็นคนไร้บ้านโดยการเล่าเรื่องรา ชี ิตจริงของ
คนไร้บ้านจาน น นึ่งซึ่งเป็นข้อมูลจากการ ึก าในภาค นาม ทาใ ้เ ็น ่าชี ิตที่ ันเ เลือกมาใช้ ชี ิตไร้บ้าน
ในกรุงเทพม านครไม่ได้จาก ภา ะการพัฒนาทางด้านเ ร ฐกิจเพียงอย่างเดีย แต่มาจากปัญ าครอบครั
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ซึ่งเป็นมิติทางด้าน ังคมเข้ามาร่ มด้ ย คนไร้บ้าน ลายรายยังคงมีบ้าน มีครอบครั ญาติพี่น้อง ที่พ กเขา
ามารถกลับไป า แต่เพราะรู้ ึกถึงค ามไม่ บายใจที่จะอา ัย ดัง…ที่ ่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก” จึงทาใ ้
พ กเขากลายเป็น “ผู้ลี้ภัยทาง ัฒนธรรม” ดังนั้นอาจกล่า ได้ ่า าเ ตุของปัญ าคนไร้บ้านในประเท ไทยยัง
มีค ามซ้อนทับกันอยู่ เราจึงไม่ ามารถมองเฉพาะด้านใดด้าน นึ่งได้
คนไร้บ้าน (Homeless) ถือได้ ่าเป็นคนจนเมืองรูปแบบ นึ่งที่ เกิดจากปัญ าค ามเ ลื่อมล้าอย่ าง
รุนแรงและต่อเนื่อง นอกจากจะขาดปัจจัยพื้นฐานที่ าคัญของชี ิตมนุ ย์อย่างที่พักอา ัยแล้ ปัจจัยอื่น ๆ
อย่างอา าร ยารัก าโรค เครื่องนุ่ง ่ม ก็ ามาได้อย่างจากัด การไม่มีงานทาเป็น ลักเป็นแ ล่ง ไม่มีรายได้ รือ
มีรายได้ไม่แน่นอนยังคง ะท้อนถึงการขาดโอกา ในชี ิต การจะเข้าถึงทรัพยากรที่จาเป็นนั้นทาได้ยาก คนไร้
บ้านจึงเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการยอมรับใ ้กลับเข้า ู่ ภา ะทั่ ไปของ ังคม พ กเขาเ มือนถูกผลักใ ้ต้องต่อ ู้
ดิ้นรนเอาตั รอดด้ ย ิธีการต่างกัน ซึ่งทาใ ้คนไร้บ้านกลายเป็นคนจนที่อยู่ชายขอบที่ ุดของ ังคม
ที่ผ่ านมาแน ทางการแก้ปัญ าของภาครัฐ มักจะแก้ปัญ าคนไร้บ้านที่เป็ นคนไร้ บ้านมาแล้ ชั่
ระยะเ ลา นึ่งพอ มค ร (ซึ่งกลุ่มนี้ ามารถปรับตั ดารง ิถีชี ิตแบบคนไร้บ้านได้แล้ ) รือคนไร้บ้านที่เป็นคน
ไร้บ้านมานานแล้ (กลุ่มที่เลือกจะเป็นคนไร้บ้านแล้ อย่างถา ร มีอัตลัก ณ์ที่บ่งบอก ่าตั เองเป็นคนไร้บ้าน)
ซึ่งอาจเป็นปัญ าที่ยากจะแก้ไขเมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญ าที่ต้นเ ตุที่ทาใ ้คนจาน น นึ่งกลายมาเป็นคนไร้
บ้าน ปัญ าใน ่ นเริ่มต้นก่อนที่พ กเขาจะก้า เข้า ู่เ ้นทางของคนไร้บ้านเป็นปัญ าในเชิงโครง ร้าง เช่น
ปัญ าค ามยากจน ปัญ าค ามรุนแรงในครอบครั เป็นต้น ซึ่งนับ ่าเป็นเรื่องใ ญ่ในเชิงนโยบาย าธารณะ
(Public Policy) เพราะฉะนั้นแน ทางในการแก้ไขปัญ าที่น่าจะได้ผลคือ การดาเนินนโยบายของรัฐที่ ามารถ
ตอบ นองใ ้กับกลุ่มคนที่กาลังตัด ินใจเป็ นคนไร้บ้าน เนื่องจากไม่ง่ายนักที่พ กเขาจะตัด ินใจเข้ามาเป็นคน
ไร้บ้านเลยทันที แต่น่าจะผ่านกระบ นการเปลี่ยนผ่านก่อนจะมาเป็นคนไร้บ้าน เช่น การทดลองนั่งรถไฟฟรีเข้า
มา างานทาในกรุงเทพม านคร การทดลองเข้ามา างานทาในกรุงเทพม านครอย่างไม่มีที่พัก รือ างแผน
ล่ ง น้ามาก่อน ในช่ งนี้ถือ ่าเป็นช่ งที่คนไร้บ้านจะใช้ต้นทุน ูงในการตัด ินใจรับกับค ามเ ี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นระ ่างเลือกที่จะเป็นคนไร้บ้านกับเลือกที่จะเผชิญ น้ากับปัญ าของตนเองต่อไป
จากข้อมูลเบื้องต้นที่โ ครงการ าร จ ถานการณ์คนไร้บ้ านและการ ร้ างการมี ่ นร่ มของภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพม านครได้ าร จพบ ่ามีคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ ง
เริ่ มต้น (New Homeless) คือคนที่เพิ่งจะเริ่ม ั ดเป็น คนไร้บ้ าน รือเป็นคนไร้บ้านเพี ย งชั่ ระยะเ ลา นึ่ง
ประมาณ 1-5 ปี อยู่จาน น นึ่ง จึงทาใ ้งาน ิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะค้น าคาตอบเรื่อง าเ ตุ (Cause) รือแรง
ขับ (Drive) ที่ทาใ ้คนตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้านโดย ึก าจากกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่กลุ่มนี้ นอกจากนี้จะ
ึก าแน ทางที่รัฐจะเข้าไปแก้ไขปัญ า ่ารัฐค รจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง เพือ่ ไม่ทาใ ้เกิดคนไร้บ้าน น้า
ใ ม่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็ น ต้น ทุน (Cost) ที่รั ฐ ต้องจ่าย ในขณะเดีย กันรั ฐ จะได้ ผ ลประโยชน์ (Benefit) อะไร
กลับมาบ้างเมื่อการแก้ปัญ านั้นได้ดาเนินไปจน าเร็จ นอกจากนี้เราจะดูค ามต้องการที่แตกต่างกันของพ ก
เขาที่กาลังจะก้า มาเป็นคนไร้บ้าน รือเป็นคนไร้บ้านมาแล้ ในเ ลาที่นานต่างกัน (ช่ ง 0-5 ปี) ่าแต่ละช่ งปี
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ที่เป็นคนไร้บ้าน พ กเขาต้องการอะไร ต้องการการช่ ยเ ลือเรื่อง ั ดิการจากรัฐ รือไม่ อย่างไร ซึ่งน่าจะ
เป็นตั เลือก (Exit Option) ใ ้คนกลุ่มนี้ออกจากการเป็นคนไร้บ้านแล้ กลับคืน ู่ชี ิตในรูปแบบทั่ ไปได้

1.2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1) เพื่อ ึก า าเ ตุ ค ามต้องการและทั นคติของคนไร้บ้าน น้าใ ม่
2) เพื่อประเมินผลได้ ต้นทุนของการไร้บ้านและนโยบายในการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้าน
3) เพื่อนาเ นอข้อเ นอทางนโยบายที่มีประ ิทธิผลในการไขปัญ าคนไร้บ้าน น้าใ ม่

1.3 นิยำมศัพท์
คนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ งเริ่มต้น (New Homeless) คือ คนที่มีโอกา จะตัด ินใจเป็น
คนไร้บ้าน รือตัด ินใจเป็นคนไร้บ้านมาแล้ ไม่เกิน 3 ปี ประกอบด้ ย 1) คนที่มีโอกา จะตัด ินใจเป็นคนไร้
บ้าน เช่น คนที่เดินทางเข้าเมืองแบบไม่มีการ างแผน 2) คนไร้บ้านชั่ ครา เช่น คนที่มานอนฟรีตาม มอชิต
รือ ั ลาโพง ไม่กี่ ันเพื่อ างานทา โดยอาจจะได้งาน รือไม่ก็ได้ แต่ยังคงมีค ามตั้งใจจะกลับไปที่บ้าน และ
3) คนไร้บ้านที่ตัด ินใจไร้บ้านมาแล้ ไม่เกิน 3 ปี

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
งาน ิจัยชิ้นนี้จะทาใ ้ทราบถึง าเ ตุ ค ามต้องการและทั นคติของคนไร้บ้านในช่ งเริ่มต้นน่าจะช่ ย
นาไป ู่การออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญ าคนไร้บ้านในระยะยา ได้อย่างตรงประเด็นและมี
ประ ิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ปัญ าคนไร้บ้านระยะยา ในอนาคต มากก ่าการมุ่งตอบ นองต่อ
ปัญ าในระยะ ั้น

1.5 วิธดี ำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
ใช้แบบ าร จและแบบแจงนับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ ึก าเพื่อที่จะได้ทราบจาน นคนไร้บ้าน น้า
ใ ม่ รือคนไร้ บ้ านในช่ งเริ่ ม ต้น (New Homeless) ลั งจากนั้ นจะทาการ ุ่ มตั อย่ างแบบง่า ย (Simple
Random Sampling) เพื่อติดตามคนไร้บ้านจาน น 40-60 คน โดยประมาณ ิธีการติดตาม คนไร้บ้าน น้า
ใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ งเริ่มต้น (New Homeless) จะใช้ ิธีการ ัมภา ณ์พูดคุยทั้งแบบพบปะกันต่อ น้า
(Face to Face) เพื่อทาค ามรู้จักและ ังเกตการณ์ และการติดต่อกันทางโทร ัพท์ (Mobile Contact) ซึ่ง
ค ามถี่นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย
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า รับ ิธีดาเนินการ ิจัยจะ ามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
1. ประชุมคณะ ิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ค ามรู้ ึก ากรอบการทางาน อธิบาย ิธีการ
ึก า และทาค ามเข้าใจ ัตถุประ งค์ร่ มกัน ร มทั้ง างแผนการเก็บข้อมูล า รับขั้นตอนนี้จะกา นดและ
ใ ้ นิยามค าม มายของค า ่า "คนไร้ บ้ าน น้าใ ม่ รือคนไร้ บ้านในช่ งเริ่ มต้น " (New Homeless) ด้ ย
เพื่อใ ้เกิดค ามเข้าใจคา ๆ นี้ไปในทิ ทางเดีย กัน
2. การออกแบบ อบถาม โดยออกแบบ อบถามที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูลจากคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคน
ไร้บ้านในช่ งเริ่มต้น (New Homeless) ลังจากการประชุมกันครั้งแรกจะนาแน ทางการ ึก ามาออกแบบ
ค าถาม า รั บ การ าร จที่ ค ลอบคลุ ม ประเด็ น ที่ เ ราต้ อ งการจะ ึ ก า อั น น ามาซึ่ ง ค าตอบที่ เ ป็ น ไปตาม
ัตถุประ งค์ที่ได้ างไ ้
3. การทด อบแบบ อบถาม (Pre-test) เป็นการนาชุดคาถามที่ได้ออกแบบเอาไ ้มาทด อบกับคนไร้
บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ งเริ่มต้น (New Homeless) จาน น นึ่ง เพื่อทด อบประ ิทธิภาพของชุด
คาถาม ่าคาถามมีค ามคลุมเครือ รือไม่ และคาตอบที่ได้รับมานั้น อดคล้องและเพี ยงพอกับการ ึก า ิจัย
ไ ม ซึ่งในขั้นนี้จะใช้อา า มัครคนไร้บ้านเป็นผู้นาลงพื้นที่เพื่อทาการทด อบเบื้องต้นด้ ย
4. ร้าง template เป็ น ตารางบั นทึกข้อมูลเบื้องต้นของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้ านในช่ ง
เริ่มต้น (New Homeless) ร มทั้งกิจ ัตรประจา ันที่พ กเขาทาในแต่ ละ ัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เราจะคัดออกมา
จากการ าร จ จาน นประมาณ 30 คน เพื่อเก็บข้อมูลคนไร้บ้านกลุ่มนี้ในเชิงลึกขึ้น ซึ่งกลุ่มตั อย่างนี้จะมา
จากค าม มัครใจและผู้ ิจัยเ ็น ่า ามารถจะติดตามคนกลุ่มนี้ต่อได้เพื่อใ ้ได้ข้อมูลบางประการ า รับการทา
ิจัย เช่น ิถีชี ิต เป็นต้น
5. การ าร จ (Survey) จะทาการ ัมภา ณ์คนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ งเริ่มต้น (New
Homeless) จาน นประมาณ 150 คน ผ่านชุดคาถามที่ได้ออกแบบเอาไ ้เพื่อ ึก าปัญ า (Problem) ของ
พ กเขาที่ทาใ ้เลือก รือตัด ินใจที่จะออกจากบ้านกลายมาเป็นคนไร้บ้าน อีกทั้งทั นคติ (Attitude) ของพ ก
เขาที่มีต่อการเป็นคนไร้บ้านทั้งก่อนที่จะมาเป็นคนไร้บ้านและภาย ลังจากการลองใช้ชี ิตเป็นคนไร้บ้านแล้ ่า
มีค ามเ มือน รือแตกต่างกัน รือไม่ อย่างไร ค ามต้องการ (Demand) ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้
บ้านในช่ งเริ่มต้น (New Homeless) ที่ต้องการเพื่อใ ้ตนเอง ามารถคืน ู่ ิถีชี ิตแบบปกติได้ (ไม่ ่าจะทั้ง
ครอบครั เดิม ครอบครั ใ ม่ รือมีแน ทางชี ิตของตนเอง) ซึ่งใน ่ นนี้จะนามา ู่การกา นดนโยบายที่
อดคล้องและเป็นประโยชน์กับคนไร้บ้านกลุ่มนี้
6. รุปผลการ าร จ ลังจากการลงพื้นที่ าร จคนไร้ บ้ าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่ งเริ่ม ต้น
(New Homeless) จาน นประมาณ 150 คน จะนาคาตอบที่ได้มาประม ลผลและเขียนเป็นบท รุปจากการ
ลงพื้นที่
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7. คัดเลื อก (Selection) คนไร้ บ้าน น้ าใ ม่ รื อคนไร้บ้านในช่ว งเริ่ มต้น (New Homeless) เพื่ อ
ติดตามการดาเนินชีวิตของพวกเขา
8. ติดตามและบันทึกผล ในการติดตามเราจะแบ่งคณะวิจัยจานวน 3 คนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยแต่ละ
คนจะติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น (New Homeless) จานวนเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ความถี่
ในการติดตามจะแตกต่างกันไปตามความพร้อมของกลุ่มคนที่เลือกมา เมื่อ อบถามกิจวัตรประจาวัน วิถีชีวิต
รือข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ครั้งจะบันทึกลงตาราง Template
9. รุปผลการดาเนินงานทั้ง มดที่ได้จากทั้งการ ารวจและการติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนไร้
บ้านในช่วงเริ่มต้น (New Homeless)
10. ประเมินต้นทุนของข้อเ นอแนะในการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น
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บทที่ 2
วิถีชีวิตและจุดเปลี่ยนกลับของคนไร้บ้านหน้าใหม่
(Lifestyle and Turning Point of New Homeless)
อาจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์

2.1 วิถีชีวติ ของคนไร้บ้านหน้าใหม่ (Lifestyle of New Homeless)
การ ารวจข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งวิถีชีวิตประจาวันของกลุ่มคนไร้บ้านบาง ่วนในเขตกรุงเทพม านคร
โดยมีเป้า มาย ลัก คือ กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (ไร้บ้าน 0 – 5 ปี) อย่างไรก็ตาม ระ ว่างการเก็บข้อมูลนั้น
เป็นเรื่องยากที่จะทราบตั้งแต่ต้นว่ากลุ่มตัวอย่างคนดังกล่าวเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือไม่ ซึ่ง จากการ อบถาม
พูดคุยจึงทาใ ้ทราบข้อมูลภาย ลัง ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่างบาง ่วนที่เป็นคนไร้บ้าน น้าเก่า ปะปนอยู่ด้วยและ
ได้คดั กรองข้อมูลออกไปในภาย ลัง
จากการ ารวจคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพม านครระ ว่างเดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม 2560 งานวิจัย
ฉบับนี้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ง มด 108 คน แบ่งเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ทั้ง มด 90 คน ในขณะที่ 18 คนเป็นคนไร้
บ้าน น้าเก่า โดย ามารถเก็บข้อมูลการดาเนินชีวิตประจาวัน ณ วันที่เจอกันครั้งแรกได้ 106 คน ซึง่ 3 คนที่ไม่
ระบุวิถีชีวิตประจาวันเป็นคนไร้บ้าน น้าเก่า
า รับการติดตามวิถีชีวิตประจาวันของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ครั้งต่อ ๆ ไปนั้น (Cohort Study) พบว่า
จากจ านวนคนไร้บ้ าน น้ าใ ม่ทั้ง มด 90 คนนี้มี 4 คนที่ ามารถติดตามวิถีชีวิตได้ทั้ง มด 6 ครั้ ง 5 คน
ามารถติดตามวิถีชีวิตได้ 5 ครั้ง 14 คน ามารถติดตามวิถีชีวิตได้ 4 ครั้ง 7 คน ามารถติดตามวิถีชีวิตได้ 3
ครั้ง และ 17 คน ามารถติดตามวิถีชีวิตได้ 2 ครั้ง
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเก็บผล ารวจของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ของงานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้มีลัก ณะของ
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) เพียงอย่างเดียว แต่จะมี ่วนผ มของข้อมูลที่มีความเป็นอนุกรม
เวลา (Time Series) รือที่เรียกว่า Panel Data ได้แก่ ข้อมูลวิถีชีวิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ ามารถติดตาม
ได้ตลอดระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
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ตารางที่ 2-1 ข้อมูลคนไร้บ้าน น้าใ ม่จาแนกตาม ถานที่เก็บข้อมูล (คน)
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน " ุวิทย์ วัด นู”
บ้านอิ่มใจ
(บางกอกน้อย)
40 (44.4%)
14 (15.7%)
36 (39.9%)

รวม
90

ตารางที่ 2-1 แ ดงใ ้เ ็นถึงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลคนไร้บ้าน น้าใ ม่ทั้ง มด 90 คน โดยแบ่งออกเป็น
2 ่ น ลัก ได้แก่ พื้นที่ าธารณะจาน น 40 คน และ ูนย์พักพิง (Shelter) จาน น 50 คน โดย ูนย์พักพิงที่
ดาเนินการเก็บข้อมูล ได้แก่ ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย " ุ ิทย์ ัด นู” และ บ้านอิ่มใจ
า รับพื้นที่ าธารณะนั้น ภา ังคม งเคราะ ์ ัดเจ้าอาม ถานีรถไฟ ั ลาโพง และลานคนเมือง
เป็น ถานที่พบเจอคนไร้บ้านทั้ง น้าเก่าและ น้าใ ม่มากที่ ุด โดยพบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ าร จได้ มี
ัตถุประ งค์ในการเดินทางมายัง ภา ัง คม งเคราะ ์ และ ัดเจ้าอาม เพื่อรับอา าร ในขณะที่กลุ่มที่พบเจอ
ตาม ถานีรถไฟ ั ลาโพงและลานคนเมืองนั้นจะมี ัตถุประ งค์เพื่อการนั่งพักผ่อน
จากข้อมูลทาง ถิติในการ าร จคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผ่านลัก ณะของการอยู่
อา ัย ระ ่างกลุ่มที่อา ัยตามพื้นที่ าธารณะ กลุ่มที่อา ัยอยู่ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” และกลุ่มที่
อา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจ ผ่านปัจจัยทาง ังคมและเ ร ฐกิจต่าง ๆ เช่น อายุ เพ รายได้ ุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้
จะอธิบายและ ิเคราะ ์เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ผ่ านข้อมูลที่ติดตามด้าน ิถีชี ิตประจา ัน
ทั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อที่จะเปรียบเทียบพฤติกรรม และคุณลัก ณะต่าง ๆ ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่พักอา ัย
อยู่ในพื้นที่ าธารณะกับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่พักอา ัยอยู่ตาม ูนย์พักพิง
ตารางที่ 2-2 ข้อมูลอายุปัจจุบันและอายุเมื่อตอนออกมาไร้บ้านของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (ปี)
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
อายุเฉลี่ย
47.94
50.28
48
48.34
อายุมากที่สุด
70
74
71
74
อายุน้อยที่สุด
28
33
24
24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
9.46
11.82
12.28
10.94
อายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ ออกมาไร้
46
47.85
46.7
46.6
บ้าน
อายุเมื่อออกมาไร้บ้านที่
70
74
71
74
มากที่สุด
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พื้นที่ าธารณะ

อายุเมื่อออกมาไร้บ้านที่
น้อยที่สุด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ของอายุ เ มื่ อ ออกมาไร้
บ้าน

บ้านอิ่มใจ

รวมทั้ง 3 กลุ่ม

25

ศูนย์พักคนไร้บ้าน
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
17

22

17

9.44

14.27

12.35

11.37

า รับข้อมูลทางด้านอายุจากตารางที่ 2-2 แ ดงใ ้เ ็นถึงอายุเฉลี่ยของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ ร มทั้ง
อายุของพ กเขาเมื่อครั้งที่ออกมาเป็นคนไร้บ้าน จากการ ิเคราะ ์ข้อมูลทาง ถิติเบื้องต้น พบ ่า กลุ่มคนไร้
บ้าน น้าใ ม่ทั้ง 3 กลุ่มไม่ ่าจะเป็นกลุ่มที่พักอา ัยตามที่ าธารณะ ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย รือ บ้าน
อิ่มใจ ล้ นมีค่าอายุเฉลี่ยร มทั้งค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตราฐานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง มายค าม ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่
ทั้ง ามกลุ่มมีอายุที่ใกล้เคียงกันและมีช่ งการกระจายตั ของอายุที่ไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้เมื่อมีการ อบถามย้ อน ลัง ถึงอายุของพ กเขาเมื่อตอนตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้ บ้าน
พบ ่า อายุเฉลี่ยเมื่อออกมาเป็นคนไร้บ้านของทั้ง ามกลุ่มก็ยังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย าคัญ จากกลุ่มตั อย่าง
จะพบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 48 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยเมื่อออกมาเป็นคนไร้บ้านอยู่ที่
ประมาณ 46 ปี ดังนั้นอาจจะพอพิจารณาในเบื้องต้นได้ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่ที่งาน ิจัยฉบับนี้ าร จ
ได้ คือ กลุ่ มคนที่เพิ่งกลายมาเป็ น คนไร้บ้ าน น้าได้ประมาณ 0 ถึง 2 ปี ซึ่งเมื่อทาการเปรีย บเทีย บข้อมูล
ดังกล่า กับตารางที่ 2-4 ที่แ ดงใ ้เ ็นถึงจาน นปีที่ไร้บ้านกับการเลือกที่พักอา ัย จะพบ ่า 54.4% ของกลุ่ม
ที่ าร จได้เป็นคนไร้บ้านในระยะเ ลา 0 ถึง 2 ปี (41.1% เพิ่งออกมาเป็นคนไร้บ้านได้ไม่ถึง 1 ปี และ 13.3%
ออกมาเป็นคนไร้บ้านประมาณ 1-2 ปี)
า รับ าเ ตุของการไร้บ้าน งาน ิจัยฉบับนี้ได้ตั้งข้อ มมติฐานเบื้องต้นไ ้ ่า การที่ บุคคล นึ่งจะ
ออกมาเป็น คนไร้บ้ านนั้ นจะต้องประ บกับปั ญ าทางครอบครั และปั ญ าทางเ ร ฐกิจ ขึ้นพร้อม ๆ กัน
เพียงแต่ปัญ าใดจะเป็นปัญ า ลักและปัญ าใดเป็นปัญ ารองที่ทาใ ้คนกลุ่มนี้ต้องออกมาเป็นคนไร้ บ้าน
จากการ ัมภา ณ์กลุ่มตั อย่างทั้ง 90 คน พบ ่า แม้ ่าจะมี าเ ตุทขี่ องการออกมาเป็นคนไร้บ้านที่ ลาก ลาย
แตกต่ า งไปตามเรื่ อ งรา ชี ิ ต ของแต่ ล ะคน อย่ า งไรก็ ต าม ามารถจั ด กลุ่ ม เป็ น าเ ตุ ลั ก ๆได้ องกลุ่ ม
ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ นึ่ง คือ กลุ่มที่มีปัญ าทางครอบครั เป็น ลัก กลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่มีปัญ ากับทางครอบครั ไม่
่าจะเป็นพ่อ แม่ คู่ มร ลูก รือญาติพี่น้อง กรณีนี้พ กเขา ามารถกลับไป าครอบครั เขาได้ เพียงแต่เลือก
ที่จะไม่กลับเนื่องจากเคยมีปัญ าทะเลาะ ิ าทไม่พอใจกัน ไม่ไ ้ างใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่ มกันแล้ ไม่ บายใจ
รือมีตั อย่างกรณี นึ่งที่เพิ่งพ้นโท ออกจากเรือนจา แต่ก็ไม่เลือกกลับไป าครอบครั เนื่องจากคิด ่าตนไม่
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เป็นที่ยอมรับของครอบครั คนกลุ่มนี้จึงออกมา างานทาและใช้ชี ิตเพียงลาพัง โดยในช่ งเริ่มต้นอาจจะยังมี
รายได้ไม่เพียงพอที่จะเช่าที่พักอา ัย รือปัญ าทางเ ร ฐกิจต่าง ๆ ซ้าเติมจึงทาใ ้ตอ้ งกลายมาเป็นคนไร้บ้าน
กลุ่มที่ อง คือ กลุ่มที่มีปัญ าทางเ ร ฐกิจเป็น ลักโดยมี ปัญ าครอบครั เป็นปัญ ารอง ่ นใ ญ่
แล้ คนกลุ่มนี้จะมีชี ิตตามลาพังมาตั้งแต่ต้น กล่า คือ เป็นเด็กกาพร้า พ่อแม่ รือญาติที่เคยอยู่ด้ ยเ ียชี ิต
รือแม้แต่มีญาติแต่ก็ไม่ นิท นมกัน คนกลุ่มนี้ในช่ งที่ ามารถ างานทาได้ก็จะมีรายได้ ามารถเช่าบ้านพัก
แต่ ากประ บกับปัญ าทางเ ร ฐกิจ เช่น ถูกไล่ออก ไม่ ามารถจ่ายค่าเช่าได้ เจ็บป่ ยจึงไม่ ามารถทางาน
ได้ จึงทาใ ้ต้องเลือกที่จะมาเป็นคนไร้บ้าน รือมาพานักอยู่ตาม ูนย์พักพิง
ตารางที่ 2-3 าเ ตุของการไร้บ้านจาแนกตามกลุ่มที่พักอา ัย (คน)
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
กลุ่มที่ นึ่ง กลุ่มที่มีปัญ า 15 (37.5%)
4 (28.6%)
10 (27.7%)
ครอบครั เป็น ลัก
ก ลุ่ ม ที่ อ ง มี ปั ญ า 19 (47.5%)
9 (64.3%)
20 (55.5%)
เ ร ฐกิจเป็น ลัก
ไม่ระบุ าเ ตุ
6 (15%)
1 (7.1%)
6 (16.8%)
รม
40
14
36

รวม

29 (32.2%)
48 (53.3%)
13 (14.5%)
90

มายเ ตุ: การคาน ณ % เป็นการคาน ณจากแน ตั้ง
จากการ ิเคราะ ์ าเ ตุของการไร้บ้านจ าแนกตามกลุ่มที่พักอา ัย จากตารางที่ 2-3 พบ ่ากลุ่ม
ตั อย่าง ่ นใ ญ่ (ร้อยละ 53.3) ระบุ ่าปัญ าเ ร ฐกิจเป็นปัญ า ลักที่ทาใ ้พ กเขาต้องออกมาเป็นคนไร้
บ้าน โดยถ้าทาการเปรียบเทียบในมุมของคนไร้บ้านในที่ าธารณะกับ ูนย์พักพิง จะพบ ่า กลุ่มที่ออกมาไร้บ้าน
เพราะมีปัญ ากับครอบครั จะเป็นกลุ่มที่ออกมาอยู่ในที่ าธารณะมากที่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ อยู่ใน
ูนย์ “ ุ ิทย์ ัด นู”และบ้านอิ่มใจ
จากการติดตาม ิถีชี ิตประจา ันของกลุ่มที่ระบุ ่าตนมีปัญ ากับครอบครั เป็น ลัก พบ ่า คนไร้บ้าน
กลุ่มนี้จะใช้ชี ิตอยู่ตามลาพังเป็น ่ นใ ญ่ ไม่มีการกลับบ้าน รือติดต่อกับญาติพี่น้อง โดยพ กเขาจะ นทนา
และมีปฏิ ัมพันธ์กับคนไร้บ้านที่ไปนั่งพักผ่อนแถบเดีย กัน รือเพื่อนร่ มงานเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มที่ระบุ ่า
ตนเป็นคนไร้บ้านอันเนื่องมาจากปัญ าทางเ ร ฐกิจเป็น ลัก พบ ่า ยังคงมีการติดต่อกับญาติพี่น้องบ้าง เช่น
คนไร้บ้าน น้าใ ม่ราย นึ่งที่อา ัยอยู่ ที่บ้านอิ่มใจ ซึ่งติดตาม ิถีชี ิตทั้ง มดได้ 5 ครั้ง โดยในการติดตามครั้งที่
2 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ระบุ ่า ลังตื่นนอนที่บ้านอิ่มใจ ได้เดินไปทางานกับพี่ชายที่จัง ัด มุทรปราการ โดย
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พี่ชายเป็นคนเลี้ยงอา ารกลาง ัน จากนั้นจึงเดินทางกลับมานอนที่บ้านอิ่มใจ ในขณะที่อีก 2 ครั้งที่ไม่ได้ไป า
พี่ชายก็ออกไปรับของแจกและของบริจาคแทน
รืออีกกรณี นึ่งที่พักอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจซึ่ง ามารถติดตามได้ทั้ง มด 4 ครั้ง พบ ่า ในการติดตาม
ชี ิตครั้งที่ าม คนไร้บ้านรายนี้ได้เดินทางกลับบ้านโดยไปพักยังบ้านมารดาของตนที่จัง ัดปทุม ธานี า รับ
าเ ตุที่กลับไป คือ ไปทาบุญใ ้บิดาผู้ล่ งลับซึ่ง ลังจากทาบุญเ ร็จ เขาก็ได้เดินทางกลับมาพักยังบ้านอิ่มใจ
ในขณะที่อีก ามครั้งที่ไม่ได้กลับบ้าน พบ ่า มี ิถีชี ิตที่คล้ายคลึงกัน กล่า คือ นอนตื่นที่บ้านอิ่มใจ พอถึง
ช่ งเ ลาที่ต้องลงทะเบียนออกจากบ้านอิ่ มใจก็จะออกไปท่องเที่ย เดินเล่นในช่ งกลาง ัน จากนั้นจึงกลับมา
ลงทะเบียน รับประทานอา ารเย็น และเข้านอนที่บ้านอิ่มใจ ด้านคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะที่ไร้บ้านเพราะ
ปัญ าเ ร ฐกิจ พบ ่า มี 2 รายที่ระบุ ่าได้แ ะไป าญาติพี่น้อง โดยคน นึ่งระบุ ่าไป าลูก ในขณะที่อีกคน
ระบุ ่าไปนอนพักที่บ้านเช่าของน้องชาย
ตารางที่ 2-4 จานวนปีที่ไร้บ้านของคนไร้บ้าน น้าใ ม่กับการเลือก ถานที่พักอาศัย (คน)
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
รวม
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
13 (32.5%)
6 (42.9%)
18 (50%)
37 (41.1%)
ไร้บ้าน 1-2 ปี
4 (10%)
3 (21.4%)
5 (13.9%)
12 (13.3%)
ไร้บ้าน 2-3 ปี
9 (22.5%)
4 (30.8%)
3 (8.3%)
16 (17.8%)
ไร้บ้าน 3-5 ปี
14 (35%)
1 (4.9%)
10 (27.8%)
25 (27.8%)
รม
40
14
36
90
มายเ ตุ: การคาน ณ % เป็นการคาน ณจากแน ตั้ง
นอกจากนี้ข้อมูลในตารางที่ 2-4 ามารถช่ ยใ ้เ ็นถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักอา ัยของคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ โดยพบ ่า คนที่เพิ่งออกมาใช้ชี ิตเพียงลาพังได้ไม่นาน รือไม่เกิน องปี ่ นใ ญ่จะเลือกพานักอา ัย
ตาม ูนย์พักพิงไม่ ่าจะเป็น ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย รือบ้านอิ่มใจ ในขณะที่กลุ่มที่เป็นคนไร้บ้านตั้งแต่
2 ปี ถึง 5 ปี จะมี ั ด ่ นอยู่ ในพื้น ที่ าธารณะมากที่ ุ ด ทั้งนี้ อาจจะตั้ง มมติฐ านได้ ่า การไร้บ้ านมาเป็ น
ระยะเ ลามากก ่า 2 ปี ทาใ ้คนกลุ่มนี้ ามารถรู้ถึง ถานที่ต่ าง ๆ และมีประ บการณ์ในการไร้บ้านมากก ่า
กลุ่มคนทีเ้ พิ่งเริ่มเป็นคนไร้บ้าน
นอกจากนี้ยังพบ ่าผู้ ญิงจะเลือกพักอา ัยตาม ูนย์พักพิงมากก ่าพื้นที่ าธารณะ ข้อมูลจากตารางที่
2-5 ที่พิจารณาปัจจัยในเรื่องเพ พบ ่า เพ มีผลต่อการเลือก ถานที่พักอา ัยของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดย
ัด ่ นของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ผู้ชายกับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ผู้ ญิงที่พานักอยู่ตาม ูนย์พักพิงไม่ ่าจะเป็น ูนย์พัก
คนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” รือบ้านอิ่มใจล้ นไม่แตกต่างกันมาก ในทางกลับกัน เมื่อทาการ าร จยังพื้นที่
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าธารณะ พบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่เป็นผู้ชาย โดยมีเพียงประมาณร้อยละ 19.5 เท่านั้นที่เป็นคนไร้
บ้านผู้ ญิง ดังนั้นจึงทาใ ้ ามารถตั้งข้อ ังเกตได้ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่โดยเฉพาะผู้ ญิงยังไม่นิยมพักอา ัยอยู่
ตามพื้นที่ าธารณะ แต่จะเลือกไปพักอา ัยตาม ูนย์พักพิงต่าง ๆ ทั้งนี้จากการ ัมภา ณ์เชิงลึกจากคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ที่เป็นผู้ ญิงด้ ยการถามถึง าเ ตุที่ทาใ ้เลือกพัก ตาม ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” รือบ้าน
อิ่ ม ใจ พบ ่ า กลุ่ ม ตั อย่ า ง ่ นใ ญ่ ต่ า งใ ้ เ ตุ ผ ลไปในทางเดี ย กั น คื อ การค านึ ง ถึ ง ค ามปลอดภั ย
าธารณูปโภคที่ครบถ้ น และการได้รับค ามช่ ยเ ลือต่าง ๆ จาก ูนย์พักพิง
ตารางที่ 2-5 ข้อมูลเพศกับการเลือก ถานที่พักอาศัยของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (คน)
พื้นที่ าธารณะ
ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
ชาย
32 (80.5%)
6 (42.8%)
22 (60%)
60 (66.7%)
ญิง
8 (19.5%)
6 (42.8%)
13 (37.14%)
27 (30%)
เพ ทางเลือก
0 (0%)
2 (14.4%)
1 (2.86%)
3 (3.3%)
รม
40
14
36
90
มายเ ตุ: การคาน ณ % เป็นการคาน ณจากแน ตั้ง
ตารางที่ 2-6 ความถี่ของการเข้าพักตาม ถานที่ต่าง ๆ ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (คน)
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
พั ก อา ั ย ทุ ก ั น (7 ั น )
30 (75%)
13 (92.9%)
23 (65.7%)
69 (76.7%)
ใน ัปดา ์
พั ก อา ั ย เป็ น ่ นใ ญ่
3 (7.5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
แต่ มี ไ ปพั ก ตาม ู น ย์ พั ก
พิงอื่นบ้าง
พั ก อา ั ย เป็ น ่ นใ ญ่
0 (0%)
9 (25.7%)
9 (10%)
แต่ มี ไ ปพั ก ตาม ถานที่
าธารณะบ้าง
พั ก อา ั ย เป็ น ่ นใ ญ่
7 (17.5%)
1 (7.1%)
4 (8.6%)
12 (13.3%)
แต่ มี ไ ปพั ก ตาม ถานที่
อื่ น ๆ เช่ น บ้ า นเพื่ อ น
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บ้ า นญาติ ั ด รื อ บ้ า น
เช่า
รม

พื้นที่ าธารณะ

ศูนย์พักคนไร้บ้าน
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)

บ้านอิ่มใจ

รวมทั้ง 3 กลุ่ม

40

14

36

90

มายเ ตุ: การคาน ณ % เป็นการคาน ณจากแน ตั้ง
ตารางที่ 2-7 อาชีพของคนไร้บ้าน น้าใ ม่จาแนกตาม ถานที่พักอาศัย (คน)
อาชีพ
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน บ้านอิ่มใจ
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
ไม่มีอาชีพ
20 (50%)
6 (42.9%)
12 (33.3%) 38 (42.2%)
รับจ้างทั่ ไป (งานราย ัน งาน 10 (25%)
5 (35.7%)
9 (25%)
24 (26.7%)
ไม่แน่นอน เช่น รับจ้างถือป้าย
โ บ ก ธ ง แ จ ก ใ บ ป ลิ แ จ ก
นัง ือพิมพ์ เป็นต้น)
รับจ้างประจา (งานที่ทาประจา
4 (10%)
0 (0%)
12 (33.3%) 16 (17.8%)
เช่น พนักงานทาค าม ะอาด
พ นั ก ง า น ล้ า ง จ้ า ง ต า ม
ร้ า นอา าร รั บ จ้ า งลั บ มี ด
แรงงานก่อ ร้าง ยาม พนักงาน
รัก าค ามปลอดภัย เป็นต้น)
ค้าขาย (ของเก่า พระ ฯลฯ)
3 (7.5%)
3 (21.4%)
1 (2.8%)
7 (7.8%)
มอดู
0 (0%)
0 (0%)
2 (5.6%)
2 (2.2%)
ขายบริการทางเพ
1 (2.5%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.1%)
เป็น ายใ ้ตาร จ
1 (2.5%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.1%)
ไม่ระบุ
1 (2.5%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (1.1%)
รม
40
14
36
90
นอกจากเพ ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่มีผลต่อการตัด ินใจเลือกที่พักอา ัยในแต่ละ ันแล้ ปัจจัยต่อมา
ที่ พิ จ ารณา คื อ ค ามถี่ ข องการพั ก อา ั ย ตาม ถานที่ ต่ า ง ๆ ของคนไร้ บ้ า น น้ า ใ ม่ จากการติ ด ตาม ิ ถี
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ชีวิตประจาวันของคนไร้บ้าน ทาใ ้ ามารถทราบรูปแบบของการเดินทางของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิถีชีวิตและเ ้นทางที่พวกเขาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันตลอดระยะเวลาประมาณ 2 – 5 เดือน
(ขึ้นอยู่กับจานวนครั้งที่ติดตาม) ข้อมูลจากตารางที่ 2-6 แ ดงใ ้เ ็นถึงความถี่ของการเข้าพักตาม ถานที่ทั้ง 3
ที่ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดยจากข้อมูลแ ดงใ ้เ ็นว่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่วนใ ญ่มีพฤติกรรมการยึดติดกับ
แ ล่งที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ถ้าพานักที่ใดก็จะยึดอาศัยอยู่ ณ ที่นั้นเป็น ลัก และในแต่ละวันจะเดินทางออกจาก
แ ล่งที่พักอาศัยในระยะทางที่ไม่ไกลนัก
ภาพที่ 2-1 และ 2-2 แ ดงใ ้เ ็นถึง ถานที่ที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่บ้านอิ่มใจและศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
เดินทางไปใช้ชีวิตในเวลากลางวันตามลาดับ จากภาพทั้ง องจะ ังเกตได้ว่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่วนใ ญ่จะ
เดินทางไปยัง ถานที่รอบ ๆ ถานที่พักของตน โดยจะไปไม่ไกลจาก ถานที่นอนของตน ในขณะที่ภาพที่ 2-3
ถานที่นอนและ ถานที่ใช้ชีวิตในเวลากลางวันของคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ จากภาพแม้ว่า ถานที่นอนจะ
แตกต่างกันแต่ก็พบว่า ถานที่ที่พวกเขาเดินทางไปในช่วงกลางวันก็จะไม่ ่างจาก ถานที่นอนมากนัก โดยมีบาง
รายที่อยู่ที่เดิมตลอดทั้งวัน
ภาพที่ 2-1 การเดินทางในหนึ่งวันของคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่บ้านอิ่มใจ
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ภาพที่ 2-2 การเดินทางใน นึ่ง ันของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู

ภาพที่ 2-3 ถานที่นอน และ ถานที่ใช้ชี ิตในเ ลากลาง ัน ของคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ

นอกจากนี้ จากการ าร จ พบ ่า มากก ่าร้อยละ 65 ของกลุ่มตั อย่างทั้ง 3 กลุ่มจะอา ัยอยู่ที่เดิม
ตลอดทั้ง ัปดา ์โดยไม่เปลี่ยนไปพานักอา ัยที่อื่น โดยกลุ่มที่พักอา ัยอยู่ที่ ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย เป็น
กลุ่มที่ยึดติดอยู่กับ ถานที่มากที่ ุด
อย่างไรก็ตาม พบ ่า ถานที่ที่แตกต่างกัน ทั้ง 3 ที่นั้นก็ ่งผลใ ้คนไร้บ้าน น้ าใ ม่มีลัก ณะและ
พฤติกรรมการพักอา ัยแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่อา ัยตามพื้นที่ าธารณะนั้น พบ ่า ร้อยละ 78 ของคนกลุ่มนี้จะ
ยึดอา ัยอยู่ตามพื้นที่ าธารณะตลอด ัปดา ์โดยไม่โดยไม่เลือกที่ จะไปพักตาม ูนย์พักพิง รือบ้านอิ่มใจ มี
เพียงร้อยละ 7 ที่ระบุ ่ามีไปพักที่บ้านอิ่มใจบ้าง ในขณะที่ร้อย 22 ระบุ ่านอกจากนอนตามที่ าธารณะแล้ มี
บาง ันที่ไปพักอา ัยตาม ถานที่อื่น ๆ เนื่องจากต้องไปทางาน รือเดินทางด้ ยเ ตุผลต่าง ๆ า รับแ ล่งที่
พักอื่น ๆ ที่พ กเขาไปพัก ได้แก่ บ้านเพื่อน บ้านญาติ ัด บ้านเช่า รือ ้องเช่าราย ันราคาถูก เป็นต้น ทั้งนี้
จากการ ัมภา ณ์คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่พักตามที่ าธารณะถึง าเ ตุที่พ กเขาไม่เลือกที่พักตาม ูนย์พักพิง
พบ ่า การไปเข้าพักตาม ูน ย์ พักพิง ไม่ ่าจะเป็น ูนย์พัก ุ ิทย์ ัด นู รือบ้านอิ่มใจ จะต้องปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งมีข้อ ้าม เช่น ้ามดื่ม ุรา เ พยาเ พติด รือ เล่นพนัน ซึ่งคนที่มีความรัก
ในอิ ระประกอบกับ ามารถ าที่อยู่ตามที่ าธารณะที่ เคยชิน ตลอดจนรู้จักแ ล่งอา าร ที่อาบน้า ซักเ ื้อผ้า
รวมทั้งที่ทางทามา ากิน ดังนั้ น จึงไม่เลื อกที่จ ะกลั บไปพักที่บ้ านอิ่มใจ รือศูนย์พักคนไร้ บ้าน จึงทาใ ้ ตั้ง
ข้อ ังเกตในเบื้องต้นว่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้ นที่ าธารณะจะเป็นกลุ่มคนไร้บ้านที่รักอิ ระประกอบกับพอมี
ประ บการณ์การไร้ บ้ านมาในระดั บ นึ่ ง ดังนั้น จึ งเป็น กลุ่ มที่มี ั ด ่ ว นของการไร้ บ้าน 2-5 ปี ู งที่ ุ ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับอีก องกลุ่ม (ตารางที่ 2-4)
า รับการติดตาม ิถีชี ิตของกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะ พบ ่า มีพฤติกรรมการพัก
อา ัยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่จะพักอยู่ที่เดิมเป็นประจา กลุ่มที่เปลี่ยนที่พักไปเรื่อย ๆ และ ุดท้ายซึ่งมีจาน นไม่
มากนัก คือ กลุ่มที่มีบาง ันไปพักที่บ้านอิ่มใจ า รับ ถานที่ าธารณะที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่นิยมพักอา ัย
ได้แก่ ริมคลอง ลอด ลานคนเมือง ั ลาโพง เยา ราช ริมถนนราชดาเนินกลาง ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ท่า
พระจันทร์ และอนุ า รีย์ชัย มรภูมิ นอกจากนีย้ ัง ามารถแบ่ง ิถีชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะ
ออกเป็น องกลุ่มด้ ยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ นึ่ง คือ กลุ่มคนที่ไม่ได้ทางาน และ กลุ่มที่ อง คือ กลุ่มคนที่ทางาน
ข้อมูลในตารางที่ 2-7 แ ดงใ ้เ ็นถึงอาชีพของคนไร้บ้าน น้าใ ม่จาแนกตาม ถานที่พักอา ัย โดยจากการ
าร จพบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่ยังไม่มีอาชีพ และที่น่า ังเกต คือ กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ าธารณะเป็น
กลุ่มที่ไม่มีอาชีพ รือไม่ได้ทางานมากที่ ุด (ร้อยละ 50.0) รองลงมา คือ กลุ่มที่พักอยูที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู (ร้อย
ละ 42.9) และบ้านอิ่มใจตามลาดับ (ร้อยละ 33.3) า รับอาชีพที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ทากันมากที่ ุด ได้แก่
งานรับจ้างทั่ ไป ซึ่งมีลัก ณะเป็นงานราย ัน งานไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ ่าจ้าง เช่น รับจ้างถือป้าย โบกธง แจก
ใบปลิ แจก นัง ือพิมพ์ เป็นต้น รองลงมาเป็นงานรับจ้างประจา เช่น พนักงานทาค าม ะอาด พนักงานล้าง
จ้างตามร้านอา าร รับจ้างลับมีด แรงงานก่อ ร้าง ยาม พนักงานรัก าค ามปลอดภัย เป็นต้น และ ลาดับที่
าม ได้แก่ ค้าขาย เช่น การขายของเก่า และค้าพระ เป็นต้น
า รั บ ิถีชี ิตประจา ัน ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะที่ไม่ ได้ท างานนั้น พบ ่า จะมี
ลัก ณะที่ใกล้เคียงกัน กล่า คือ ลังจากที่ตื่นนอนแล้ ่ นใ ญ่จะมุ่ง น้าเดินทางไปที่ ภา ังคม งเคราะ ์
เพื่ออาบน้าและซักเ ื้อผ้า จากนั้นจึงรอรับอา ารกลาง ันแจกที่ ภา ังคม งเคราะ ์ ในกรณีที่ไม่ได้ไป ภา
ังคม งเคราะ ์ ถานที่ที่มีแจกอา ารกลาง ันที่พ กเขานิยมเดินทางไปรองลงมา คือ ัดเจ้าอาม ัด ังฆทาน
ัดปทุม นาราม ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ และ นาม ล ง โดย ลายคนระบุ ่าจะเก็บอา าร
กลาง ันบาง ่ นไ ้รับประทานในมื้ อเย็นต่อไป ลังจากรับประทานอา ารกลาง ันเ ร็จพ กเขาก็จะออก
เดิน ทางไปนั่ ง พักผ่ อ นตาม ถานที่ ต่า ง ๆ ซึ่ง ถานที่ที่นิย มไปนั่ ง พั กผ่ อน ได้แก่ ถานี รถไฟ ั ล าโพง (มี
เครื่องปรับอากา และโทรทั น์ใ ้ชม และตอนเย็นจะมีข้า แจก) ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ท่าพระจันทร์ (มีซุ้ม
ภายในม า ิทยาลัยใ ้นั่งและนอนเล่น และ ามารถชาร์จแบตเตอรี่โทร ัพท์มือถือได้) น าธารณะ ( น
ลุมพินี นรมย์มณีนาถ ร่มรื่นและ ามารถอาบน้าได้โดยไม่เ ียค่าใช้จ่าย) และลานคนเมือง (ตอนเย็นจะมี
อา ารแจก)
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า รั บ กลุ่ มคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะที่มีงานทานั้น จากการติดตาม ิ ถีชี ิตประมาณ 3-4 ครั้ ง
พบ ่า พ กเขาเองก็มี ิถีชี ิตไม่ค่อยต่างจากกลุ่มคนที่ไม่มีงานทามากนัก กล่า คือ ในกรณีที่ตามได้ 4 ครั้งจะ
พบ ่าจะมีประมาณ 1-2 ครั้งที่เขาระบุ ่าไปทางาน ในขณะที่อีก 2 ครั้งจะใช้ชี ิตประจา ันเ มือนกับกลุ่มที่ไม่
ทางาน ทั้งนี้เนื่องจากงาน ่ นใ ญ่ที่พ กเขาทาเป็นงานประเภทรับจ้างไม่ประจา (รับจ้างโบกธง ถือป้าย แจก
แผ่นพับ) ซึ่งงานเ ล่านี้ไม่ได้ทาทุก ัน ดังนั้น ันที่ไม่ได้มีงานทาก็จะมี ิถีชี ิตใกล้เคียงกับกลุ่มคนที่ไม่มีงานทา
า รับคนที่ติดตามได้แล้ พบ ่า ิถีชี ิตประจา ันในแต่ละครั้งที่ติดตามมีการทางานเป็น ่ นใ ญ่ รือเกือบทุก
ครั้งก็จะ ได้แก่ คนที่ทางานรับจ้างประจา และกลุ่มที่ค้าขาย อย่างไรก็ตาม องกลุ่มนี้ยังนับ ่าเป็น ัด ่ นที่
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทางานรับจ้างไม่ประจา
ด้านคนที่เลือกอยู่พักอา ัย ที่ ูนย์พักพิงคนไร้บ้านบางกอกน้อย “ ุ ิทย์ ัด นู” และบ้านอิ่มใจก็มี
พฤติกรรมการพักอา ัยที่แตกต่างกันเช่นกัน กล่า คือ า รับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ทพี่ ักพิงอยู่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู
่ นใ ญ่จะพักพิงที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูตลอดทั้ง 7 ัน โดยมีเพียง ่ นน้อยเท่านั้นที่จะเลือกเปลี่ยนไปพักที่อื่น ๆ
าเ ตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการพักอา ัยที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูมีลัก ณะของเป็นการจับจองพื้นที่ ผู้ที่ได้รับโอกา ใ ้
เข้าพักก็จะได้พื้นที่ในการพานัก ากมีการย้ายออกเท่ากับ ่า ูญเ ียที่ นอนใ ้กับผู้ที่มาใ ม่ โดยที่คนไร้บ้าน
จะต้องจ่ายค่าช่ ยเ ลือใ ้กับ ูนย์เป็นรายเดือนเดือนละ 350 บาท ดังนั้นผู้ที่พักอา ัยอยู่ที่ ูนย์จึงต้องอา ัยอยู่
ใน ูนย์เป็น ่ นใ ญ่เพื่อเป็นการรัก า ถานที่พักของตน ซึ่งแตกต่างจากบ้านอิ่มใจที่อยู่ภายใต้การกากับและ
ดูแลโดยกรุงเทพม านคร โดยกรณีของบ้านอิ่มใจผู้ ที่มีค ามประ งค์จ ะเข้าพัก ามารถเข้าพักได้โ ดย ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่จะต้องลงทะเบียนเข้าพัก ันต่อ ัน ไม่มีการจับจองที่พัก รือเตียงประจาตั เมื่อเป็น
เช่นนี้กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู จึงมีลัก ณะของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ ามารถพานักในที่พัก
ราคาถูกได้
จากการติดตามวิถีชีวิตประจาวันของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู ทาใ ้ ามารถ
แบ่งวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ออกเป็น องกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มที่ นึ่ง คือ กลุ่มคนที่ไม่ได้ออกไปทางาน และ
กลุ่มที่ อง คือ กลุ่มคนที่ออกไปทางาน า รับคนกลุ่มที่ นึ่งที่ไม่ได้ไปทางานจะเป็นกลุ่มคนที่ ยัง างานทา
ไม่ได้ มีปัญ า ุขภาพ รือมีราย นึ่งเป็นแม่ที่มีลูกอ่อน ซึ่งจากการติดตามชีวิตประจาวัน พบว่า ่วนใ ญ่ล้วน
มีวิถีชีวิตประจาวันที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จะพานักยังศูนย์เป็น ลัก า รับอา ารการกินนั้นก็จะ
แบ่งออกเป็นการรับประทานอา ารที่ศูนย์ การไปรับอา ารกลางวันแจกที่วัดเจ้าอาม รือไปซื้ออา ารที่ตลาด
บางขุนนนท์ นอกจากอยู่พักผ่อนที่ศูนย์ตลอดทั้งวันแล้ว บางคนก็จะรับช่วยทางานภายในศูนย์ เช่น ทาความ
ะอาด เฝ้าเวรยาม รดน้าต้นไม้ ดูแลแปลงผัก รือ ทางานช่าง เป็นต้น และถ้า ากมีงานภายนอกที่เข้ามาก็จะ
เลือกไปทาตามกาลังความ ามารถและความ นใจของตน เช่น การไปรับพระตามต่างจัง วัด รือ การไป
รับจ้างโบกธงตามคอนโดต่าง ๆ ( ่วนใ ญ่เป็นวันเ าร์อาทิตย์ ได้รับค่าจ้างประมาณวันละ 300 บาท)
ในขณะที่กลุ่มที่ อง คือ กลุ่มคนที่ออกไปทางาน กลุ่มนี้ ลังจากที่ตื่นนอนที่ศูนย์แล้วก็จะออกเดินทาง
ไปทางานยัง ถานที่ต่าง ๆ เช่น ขายของเก่า (ของมือ อง) ขายพระ รือ รับจ้าง เช่น รับจ้างทั่วไป ถือป้าย
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โบกธง แจกใบปลิ (กลุ่มตั อย่าง 2 คนที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูระบุ ่าเป็นนักดนตรี โดยรับจ้างเล่นดนตรีตาม
ร้านอา าร รือโรงแรมเป็นอาชีพ) า รับเดินทางของคนไร้ บ้านกลุ่มนี้จะยึดรถโดย ารประจาทางเป็น ลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถประจาทาง รือรถเมล์ฟรี เมื่อออกไปทางาน คนกลุ่มนี้ก็จะ าซื้ออา ารจากแ ล่งอา าร
ราคาถูก อาทิเช่น ากไปขายของเก่าแถ ท่าพระจันทร์ก็จะมีเด็ก ัดนาข้า ัดที่เ ลือจากการฉันเพลมาขายใน
ราคา 10 บาท ประกอบด้ ยข้า 1 ถุง แกง 2 ถุงและขนมอีก 1 ่อ โดยอา ารดังกล่า ามารถรับประทานได้
ถึง 2 มื้อ รือในกรณีที่ผ่านไปทางานบริเ ณที่มีการแจกอา ารฟรีก็จะไปรับอา ารแทน ่ น ันที่ไม่ทางานก็
จะกลับมาพักผ่อนที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูเป็น ลัก า รับกิจกรรมที่คนไร้บ้าน ่ นใ ญ่ใน ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูทาใน
ยาม ่าง คือ การนั่งพูดคุยกัน การนั่งดูโทรทั น์ เล่น มากกระดาน รือนอนพักผ่อน
ในขณะที่กลุ่มที่พานักที่บ้านอิ่มใจก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างจาก ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู ืบเนื่องจากกฎและ
ระเบียบในการเข้าพักที่แตกต่างกัน โดยกรณีของบ้านอิ่มใจผู้ที่มีค ามประ งค์จะเข้าพัก ามารถเข้าพักได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่จะต้องลงทะเบียนเข้าพัก ันต่อ ัน ไม่มีการจับจองที่พัก รือเตียงประจาตั โดย
เ ลาที่เปิดใ ้ลงทะเบียนเข้าพัก ได้แก่ 15.00 น. ถึง 22.00 น. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ มายเลขเตียง โดยในเ ลา
19.00 น. จะมี อ า ารเย็ น บริ ก าร และมี อ า ารเช้ า บริ ก ารตอน 7.00 น. ลั ง จากนั้ น คนไร้ บ้ า นจะต้ อ ง
ลงทะเบียนออกจากบ้านอิ่มใจในเ ลา 9.00 น. ทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ ่งผลใ ้เ ลาตั้งแต่ 9.00-15.00 น.
คนไร้บ้านจะต้องออกไปใช้ชี ิตข้างนอกบ้านอิ่มใจ ผิดกับกลุ่มที่อา ัยอยู่ใน ู นย์ ุ ิทย์ ัด นูที่ยัง ามารถ
พักผ่อน รือดูโทรทั น์อยู่ภายใน ูนย์ได้ทั้ง ัน ดังนั้น ากพิจารณาในแง่ของค ามเป็นเจ้าของ (Ownership)
แล้ การพักที่บ้านอิ่มใจจะไม่ได้ใ ้ค ามรู้ ึกถึงค ามเป็นเจ้าของเ มือนกับที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู (เ ียค่าบารุง
รายเดือนและได้มีพื้นที่ ่ นตั ) และพื้นที่ าธารณะ ( ากพักที่เดิมซ้า ๆ ย่อมทาใ ้เกิดค ามรู้ ึกถึงค ามเป็นที่
ประจาของตน) ดังนั้นจึงตั้งข้อ ังเกต ่า คนไร้บ้านที่มาพักยังบ้านอิ่มใจจะมีลัก ณะของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่มา
พักยัง ถานที่ที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ
จาก ัมภา ณ์เจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านอิ่มใจ ทาใ ้ทราบได้ ่า บ้านอิ่มใจมีเตียงทั้ง มด 160
เตียง แบ่งเป็นเตียง า รับผู้เข้าพักชาย 80 คน และเตียง า รับผู้เข้าพัก ญิง 80 คน โดยเตียงมีลัก ณะเป็น
เตียง 2 ชั้น โดยนอกจากการบริการอา ารเย็นและอา ารเช้าแล้ ยังมีการจัดการอบรมฝึกอาชีพใ ้เดือนละ 2
ครั้ง มีการบริการตัดผมฟรีเดือนละครั้งทุก ัน ุกร์ ิ้นเดือน และยังคงมีกิจกรรมต่าง ๆ ใน ัน าคัญ
า รับด้านพฤติกรรมการพักอา ัยที่บ้านอิ่มใจ จากการ ัมภา ณ์เจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านอิ่ม
ใจ พบ ่า มีทั้งกลุ่มที่มาพานักอยู่เป็นประจาตลอด 7 ันต่อ นึ่ง ัปดา ์ และก็ยังมีกลุ่มที่พานักบ้างไม่พานัก
บ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่า อดคล้องกับการ าร จและติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดยข้อมูลจากตารางที่ 2.5 แ ดง
ใ ้เ ็น ่า ร้อยละ 65 มีพฤติกรรมการพานักอยู่เป็นประจาตลอด 7 ันต่อ นึ่ง ัปดา ์ ( นู ย์ ุ ิทย์ ัด นู ร้อย
ละ 92) ในขณะที่ร้อยละ 25.7 เปลี่ยนไปพักตามที่ าธารณะ
จากการติดตาม ิถีชี ิตประจา ันของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่อา ัยอยู่ที่ บ้านอิ่มใจ ามารถแบ่ง ิถีชี ิต
ของคนกลุ่มนี้ออกเป็น องกลุ่มด้ ยกัน คล้ายกับกลุ่ม ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ มีงานทา และกลุ่มที่มี
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งานทา า รับกลุ่มที่ไม่มีงานทาจะมี ิถีที่ชี ิตที่แตกต่างจากกลุ่มที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู กล่า คื พ กเขาไม่
ามารถน นกลาง ัน นั่งพักผ่ น รื ดูโทรทั น์ในบ้าน ิ่มใจต นกลาง ันเ มื นกับกลุ่มที่ ยู่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด
นู เนื่ งจากบ้าน ิ่มใจกา นดเ ลาลงทะเบียนเข้า ก ดังนั้นทาใ ้คนกลุ่มนี้ต้ ง กไปนั่งเล่น รื พักผ่ นยัง
พื้นที่ าธารณะตั้งแต่ช่ งเ ลา 9.00-15.00 น. โดย ถานที่ าธารณะที่เป็นที่นิ ย มข งคนไร้ บ้าน น้ า ใ ม่
ามารถแบ่ง กได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ นึ่ง คื ถานที่ที่มีแจก า ารกลาง ัน ได้แก่ พื้นที่ใกล้ ๆ ภา
ังคม งเคราะ ์ (มีแจกข้า กลาง ัน) และ ัด (ไปฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ช่ ยงาน ัด และรับ า ารเพลจาก
พระ) และกลุ่มที่ ง คื ถานที่ าธารณะทั่ ไปที่นั่งพักผ่ นได้ ย่าง ะด ก ะบาย เช่น น าธารณะ ถานี
รถไฟ ั ลาโพง และ ูนย์ า ารตาม ้าง รรพ ินค้ า เนื่ งจาก ถานที่เ ล่านี้มี ากา ที่ดี มี ้ งน้าบริการโดย
ไม่เ ียค่าใช้จ่าย และยังมีเครื่ งปรับ ากา และโทรทั น์ใ ้ดู ( ั ลาโพง กับ ้าง รรพ ินค้า) โดยในกลุ่มที่ ง
นี้บาง ่ นไม่ได้รับประทาน า ารกลาง ันแต่จะร กลับมารับประทานในช่ งเย็นที่บ้าน ิ่มใจ บาง ่ นระบุ ใน
บาง ัน ่ามีซื้ กินเ ง รื มีไปข แม่ค้าที่รู้จักกัน เป็นตัน จากการติดตามชี ิตข งกลุ่มบ้าน ิ่มใจที่ ามารถตาม
ได้ประมาณ 2 ถึง 5 ครั้ง พบ ่า ิถีชี ิตข งคนกลุ่มนี้ค่ นข้างเ มื นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง กล่า คื ถานที่
ต่าง ๆ ที่เดินทางในช่ งกลาง ันก็จะเป็นที่เดิมซ้า ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
ย่างไรก็ตาม จากกลุ่มทั้ง มดที่ติดตาม มีราย นึ่งที่น่า นใจเนื่ งจาก ิถีชี ิตมีค ามแตกต่างจากราย
ื่น ๆ ร มทั้งมีจุดเปลี่ยนที่ าคัญ ซึ่งรายนี้ ามารถติดตาม ิถีชี ิตได้ทั้ง มด 4 ครั้ง โดยในครั้งแรกระบุ ่า
ลังจากลงทะเบียน กจากบ้าน ิ่มใจในช่ งเช้า ได้ไปแถ คล ง ล ดเพื่ า ะไ ล่โทร ัพท์มาขาย (เป็นการ
ระบุถึงค ามต้ งการทางาน) ลังจากรับประทาน า ารกลาง ันแจกฟรีที่ ภา ังคม งเคราะ ์แล้ ช่ งบ่าย
จึงไปเดินเล่นที่ ้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า จากนั้นจึงกลับบ้าน ิ่มใจ ต่ มาในครั้งที่ งที่ติตตามได้ พบ ่า ลั ง ก
จากบ้าน ิ่มใจได้เดินทางไปพบแพทย์ยัง คลินิกแถ บ้ าน ิ่มใจเพื่ รับการรั ก าบาดแผลที่ขา จากนั้นจึงไป
รับประทานข้า เที่ยงที่บ้านญาติพร้ มกับข เงินจากญาติที่บางกร ย จากนั้นช่ งเ ลา 14.00-16.00 น. ได้
เดินทางไปนั่ง ่าน นัง ื ที่ มุดกรุงเทพฯ จากนั้นจึงเดินทางกลับไปพักที่บ้าน ิ่มใจ า รับ ิถีชี ิตในครั้งที่
3 และครั้งที่ 4 ที่ติดตามได้ล้ นเ มื นกัน แต่ที่น่า นใจ คื ลังจาก กจากบ้าน ิ่มใจเขาได้เดินทางไป
ทางานที่คณะ ถาปัตยกรรม า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย โดย น้าที่เป็นพ่ บ้าน จากการติดตามชี ิตข ง
คนไร้บ้าน น้าใ ม่ในบ้าน ิ่มใจ ทาใ ้เ ็นการเคลื่ นไ และ ิถีชี ิตในช่ งระยะเ ลา นึ่ง ซึ่งรายดังกล่า นี้มี
พัฒนาการจากเริ่มต้นไม่มีงานทา จนนาไป ู่การ างานซึ่งเป็นงานประจาได้
ในขณะที่กลุ่มคนที่มีงานทา ก็จะมี ิถีชี ิตที่ใกล้เคียงกัน กล่า คื เมื่ กจากบ้าน ิ่มใจก็จะไปทางาน
ข งตน ย่างไรก็ตาม ข้ มูลจากตารางที่ 2-7 แ ดงใ ้ ่ากลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่บ้าน ิ่มใจมี ัด ่ นข งคนที่
ทางานมากที่ ุด และน กจากนี้ า รับคนที่ทางาน พบ ่า มี ัด ่ นข งผู้ที่ทางานรับจ้างประจา ูงก ่า ีก 2
กลุ่ม ทั้งนี้การทางานประจาย่ มมีข้ ได้เปรียบก ่าการรับจ้างทั่ ไป เนื่ งจากจะมีรายได้ที่แน่น น
า รับประเด็นถัดมาที่จะพิจารณา ได้แก่ เรื่ งข ง ุขภาพข งคนไร้บ้าน น้าใ ม่ จากการ าร จคน
ไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะในตารางที่ 2-8 พบ ่า มากก ่าร้ ยละ 50 ข งทุกกลุ่ม ระบุ ่าตนมีปัญ า
ุขภาพ ย่างไรก็ตาม การใช้ชี ิต ยู่บนพื้นที่ าธารณะ กับการใช้ชี ิตใน ถานพักพิง ย่ มมีผลกระทบต่
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ุขภาพของคนไร้บ้านที่แตกต่างกัน เมื่อถามถึง าเ ตุที่ทาใ ้พ กเขาเจ็บป่ ยบ่อยที่ ุด รือมากที่ ุด พบ ่า
กลุ่มในพื้นที่ าธารณะระบุ ่า การพักผ่อนไม่เพี ยงพอ อันเนื่องมาจาก ถานที่ ลับนอนไม่ ะด ก บายเป็น
ลาดับแรก และติดตามมาด้ ย ฝุ่น ค ันและมลภา ะทางอากา เป็นลาดับถัดมา ในทางกลับกัน า รับกลุ่ม
ที่อยู่ใน ูนย์พักพิงจะระบุ ่า โรคประจาตั ที่แต่ละคนเป็นอยู่เป็น าเ ตุ ลักที่ทาใ ้ตนป่ ย รองลงมา คือ ฝุ่น
ค ันและมลภา ะทางอากา า รับ าเ ตุของการเจ็บป่ ยที่พบในพื้นที่ าธารณะแต่ไม่พบใน ถานพักพิง
ได้แก่ การเจ็บป่ ยอันเนื่องมาจากอา ารเ ีย รืออา ารไม่ ะอาด รือ การเจ็บป่ ยอันเนื่องมาจาก ิ่งเ พติด
อาทิ ติด ุราเรื้อรัง ซึ่งคนไร้บ้านใน ภานพักพิงจะไม่มีปัญ าเ ล่านี้เนื่องจากรับอา ารที่ทาง ูนย์จัด าใ ้
ตลอดจนต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับไม่ ามารถเ พ ิ่งเ พติดได้ ในขณะที่ าเ ตุของการเจ็บป่ ยของกลุ่มที่อยู่
ใน ถานพักพิงระบุแต่ไม่พบในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ าธารณะ ได้แก่ ค ามเครียด และการบาดเจ็บ รืออุบัติเ ตุ
จากการทางาน
ประเด็นเรื่อง าเ ตุของค ามเจ็บป่ ย ทาใ ้เ ็นข้อแตกต่างที่ าคัญข้อ นึ่งของคนไร้บ้านระ ่าง
กลุ่มที่ใช้ชี ิตในพื้น ที่ าธารณะและ ถานพักพิง ซึ่งได้แก่ ุขอนามัยและค าม ะด ก บายทางกายภาพ
กล่า คือ การเข้าพานักอา ัยตาม ถานพักพิงทาใ ้มีที่ ลับที่นอน อา ารการกิน ุขอนามัย ตลอดจนค าม
ปลอดภัยที่ดีก ่าการไปใช้ชี ิตอยู่ในพื้นที่ าธารณะ ดังนั้นจึงเป็นการลดปัจจัยเ ี่ยงที่จะก่อใ ้เกิดค ามเจ็บป่ ย
และโรคที่เกี่ย กับ ุขอนามัยและโรคติดต่อ ข้อมูลดังกล่า อดคล้องกับงานของ ชญานิ ร์ โคโนะ และคณะ
(2560) ที่ ึก าเรื่องการเ ียชี ิตของคนไร้บ้าน จากตารางที่ 2-9 จะเ ็นได้ ่า คนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะจะมี
าเ ตุของการเ ียชี ิตที่มาจากอุบัติเ ตุ โรคติดต่อ ( ัณโรค, HIV/AIDS) ร มทั้งโรคติด ุราเรื้อรัง ในขณะที่
กลุ่มที่อา ัยอยู่ใน ถานพักพิงจะเ ียชี ิตด้ ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ติดเชื้อในกระแ โล ิต โรค ั ใจล้ มเ ล
โรคชรา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ ่า กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ าธารณะมีการไปพบแพทย์ รือตร จ ุขภาพใน ัด ่ น
ที่น้อยก ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่อา ัยอยู่ใน ถานพักพิง โดยจากการติดตามชี ิตประจา ัน พบ ่า จากการ
ติดตามครั้งที่ 2 ของคนไร้บ้านที่อยู่ใน ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู พบ ่า มี 1 รายที่ระบุ ่าได้เดินทางไปตร จโรงพยาบาล
เพื่อติดต่อรอทาบัตรคนพิการ ในขณะที่มี 2 รายจากบ้านอิ่มใจระบุในระ ่างช่ งเ ลาที่ติดตามชี ิต ่า มี 1
ันที่ไป า มอที่โรงพยาบาล ในขณะที่อีก 1 รายไป า มอที่คลินิกเพื่อใ ้รัก าอาการเจ็บป่ ย
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กลุ่มของคน
ไร้บ้าน
คนไร้บ้าน
น้าใ ม่ใน
พื้นที่
าธารณะ

ค น ไ ร้ บ้ า น
น้ า ใ ม่ ใ น
ถานพั ก พิ ง
(ศู น ย์ ุ วิ ท ย์
วั ด นู และ
บ้านอิ่มใจ)

ตารางที่ 2-8 ุขภาพของคนไร้บ้าน น้าใ ม่
ขุ ภาพ
โรคประจาตัว
าเ ตุที่ป่วย ตรวจ ุขภาพ ความ นใจ
(เรียงตามลาดับ) (เรียงตามลาดับ)
ตรวจ
ุขภาพ
ร้ อ ยละ 60 (24 1. ความดัน
1. พักผ่อนน้อย ร้ อ ย ล ะ 35 ร้อยละ 67.5
คนจาก 40 คน) 2. เบา วาน
2. ฝุ่นควัน/
ร ะ บุ ไ ม่ เ ค ย ระบุ ใ ้ ค วาม
ร ะ บุ ว่ า ต น มี 3. ัวใจ
ภาพอากาศ ตรวจ ุ ข ภาพ นใจที่จะเข้า
ปัญ า ุขภาพ 4. ปอด/ อบ
3. ิ่งเ พติด
รือไม่เคยไป รั บ การตรวจ
ืด/ภูมิแพ้
4. รับประทาน
า มอเลย
ุขภาพ
5. ไขข้อ/กระดูก
อา าร
ร้ อ ยละ 37.5
6. HIV
มดอายุ
ระบุ ว่ า ตรวจ
5. โรคประจาตัว ุ ข ภาพนาน
ๆ ครั้ง
ร้ อ ยละ 52 (26 1. ความดัน
1. โรคประจาตัว ร้ อ ย ล ะ 26 ร้ อ ย ล ะ 68
คนจาก 50 คน) 2. เบา วาน
2. ฝุ่นควัน/
ร ะ บุ ไ ม่ เ ค ย ระบุ ใ ้ ค วาม
ร ะ บุ ว่ า ต น มี 3. ัวใจ
ภาพอากาศ ตรวจ ุ ข ภาพ นใจที่จะเข้า
ปัญ า ุขภาพ 4. ปอด/ อบ
3. พักผ่อนน้อย
รือไม่เคยไป รั บ การตรวจ
ืด/ภูมิแพ้
4. การทางาน
า มอเลย
ุขภาพ
5. ไขข้อ/กระดูก
นัก/อุบัติเ ตุ ร้ อ ย ล ะ 30
6. ป่วยทางจิต/
จากการ
ระบุ ว่ า ตรวจ
ซึมเศร้า
ทางาน
ุ ข ภาพนาน
5. ความเครียด ๆ ครั้ง
6. ิ่งเ พย์ติด

กลุ่มของคนไร้บ้าน
คนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ

ตารางที่ 2-9 าเ ตุการเ ียชีวิตของคนไร้บ้าน
ประเภทการเจ็บป่วย
าเ ตุการเ ียชีวิต
ผู้ป่วยทางกาย

•
•
•
•
•
•

อุบัติเ ตุ
วัณโรค
HIV/AIDS
โรคตับ
โรคติด ุราเรื้อรัง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
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กลุ่มของคนไร้บ้าน

คนไร้บ้านใน ถานพักพิง ( ถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย, ถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ญิง, บ้านกึ่ง
ิถีชาย, บ้านกึ่ง ิถี ญิง)

ประเภทการเจ็บป่วย

าเ ตุการเ ียชีวิต

ผู้ป่ ยทางจิต

• อุบัติเ ตุ
• ัณโรค
• โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs)
• ติดเชื้อในกระแ เลือด (ร้อยละ
31.55)
• ระบบไ ลเ ียนโล ิต ระบบ
ายใจล้มเ ล ั ใจล้มเ ล
(ร้อยละ 24.44)
• ชราภาพ (ร้อยละ 17.33)
• ปอดติดเชื้อ ติดเชื้อทางเดิน
ายใจ (ร้อยละ 13.33)

ที่มา: ชญานิ ร์ โคโนะ และคณะ (2560)
า รับท้ายที่ ุดในเรื่องของชี ิต ค าม ุข ค ามต้องการ และค ามคาด ังของคนไร้บ้าน น้าใ ม่
(ตารางที่ 2-10) โดยเมื่อถามถึงค าม ุขซึ่งใ ้เปรียบเทียบระ ่างค าม ุขของตนกับคนทั่ ไป พบ ่า คนไร้
บ้าน น้าใ ม่ทั้ง 3 ถานที่ ่ นใ ญ่ระบุ ่าตนมีค าม ุขเ มือนกับคนทั่ ไป โดยกลุ่มที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูเป็น
กลุ่มที่มี ัด ่ นของคนที่ระบุ ่ามีค าม ุขมากก ่าคนทั่ ไปมากที่ ุด ในขณะที่กลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ
เป็นกลุ่มที่มี ัด ่ นของคนที่คิด ่าคนทั่ ๆ ไปมีค าม ุขมากก ่าตน ูงที่ ุด
เมื่อถามถึงค ามต้องการ ู ง ุด ณ ปัจจุบัน พบ ่า การมีงานทาและมีรายได้ที่เพียงพอ คือ ค าม
ต้องการ ูง ุดของทั้ง 3 กลุ่ม ในขณะที่การได้มีบ้านเป็นของตั เองเป็นถูกเลือกเป็นลาดับที่ องในกลุ่มของคน
ไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะและกลุ่มบ้านอิ่มใจ ในขณะที่กลุ่มที่พักยั ง ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูเลือกค ามต้องการด้าน
รัก าพยาบาล กับไม่ต้องการ ิ่ งใดมาเป็น อัน ดับที่ องเท่า ๆ กัน นอกเ นือจากการ อบถามในเรื่องของ
ค าม ุข และค ามต้องการแล้ เมื่อ อบถามถึงค ามคาด ังในการเป็นคนไร้บ้านของกลุ่มตั อย่างด้ ย โดย
ได้แบ่งถามออกเป็นช่ งเ ลา ได้แ ก่ ตอนครั้งแรกที่ตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้านคาด ่าจะเป็นคนไร้ บ้าน
ยา นานแค่ไ น และ ณ ปัจจุบันนี้คาด ่าจะเป็นคนไร้บ้านต่อไปอีกยา นานเพียงใด
ข้อมูลจากตารางที่ 2-10 แ ดงใ ้เ ็น ่า ในช่ งเ ลาที่ตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้าน คนไร้บ้าน ่ น
ใ ญ่ยังไม่ทราบอนาคตของตั เอง โดยไม่ทราบ ่าตนจะต้องเป็นคนไร้บ้านยา นานเท่าใด แต่พอใช้ชี ิตอยู่ได้
ักพัก พ กเขาเริ่ม ามารถที่จะระบุเป้า มายของตั เองได้มากขึ้น จากตารางจะเ ็นได้ ่า ในช่ งที่ออกมาเป็น
คนไร้บ้าน คาตอบที่ ่า ไม่ได้มีการ างแผนไ ้ รือไม่ทราบ เป็นคาตอบที่คนไร้บ้านทั้ง ามกลุ่มเลือกตอบมาก
ที่ ุด (ประมาณร้อยละ 33) แต่เมื่อเ ลาผ่านไปตั เลขของคนที่ตอบ ่า ไม่มีการ างแผนไ ้ รือไม่ทราบ ของทั้ง
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ามกลุ่มล้วนลดลงอย่างชัดเจน ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็มี ่วนที่เป็นเป้า มายที่ดีที่ชัดเจน เช่น จะเป็นคนไร้บ้าน
จนกว่าจะมีงานทา มีเงิน ตั้งตัว ได้ มีเงิน เพี ย งพอเช่าบ้านได้ รื อกลั บไป าครอบครัวได้ เป็นต้น รวมทั้ง
เป้า มายของการเปลี่ยนผ่านจากคนไร้บ้าน น้าใ ม่ไป ู่การเป็นคนไร้บ้านอย่างถาวร เช่น กลุ่มที่ตอนแรกระบุ
ตอนออกมาไม่ทราบว่าจะเป็นคนไร้บ้านยาวนานเท่าใด รือระบุว่าจะเป็นไม่นาน แต่เมื่อมาถาม ณ ปัจจุบัน
ามารถระบุได้ว่า ตนจะยังคงเป็นคนไร้บ้านต่อไป รือคิดว่าจะต้องเป็นคนไร้บ้านตลอดไป
ตารางที่ 2-10 ความ ุข ความต้องการ และความคาด วังของคนไร้บ้าน น้าใ
จาแนกตาม ถานที่พักอาศัย (คน)
พื้นที่
ศูนย์พักคนไร้บ้าน บ้านอิ่มใจ
าธารณะ
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
ความ ุขเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
มีความ ุขกว่าคนทั่วไปอย่างมาก
1 (2.5%)
1 (7.15%)
3 (8.3%)
มีความ ุขกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย
1 (2.5%)
4 (28.6%)
3 (8.3%)
เ มือน ๆ กับคนทั่วไป
15 (37.5%)
4 (28.6%)
19 (52.8%)
คนทั่วไปมีความ ุขกว่าเล็กน้อย
8 (20%)
1 (7.15%)
6 (16.6%)
คนทั่วไปมีความ ุขกว่าอย่างมาก
10 (25%)
3 (21.35%)
5 (14%)
ไม่ระบุ
5 (12.5%)
1 (7.15%)
0 (0%)
รวม
40
14
36
ความต้องการ ูง ุด
มีบ้านเป็นของตัวเอง
10 (25%)
1 (7.2%)
8 (22.2%)
ได้กลับบ้าน
2 (5%)
0 (0%)
1 (2.8%)
มีงานทา/มีรายได้เพียงพอ
20 (50%)
7 (50%)
18 (50%)
ได้รับการรัก าพยาบาล
0 (0%)
3 (21.4%)
3 (8.3%)
ไม่ต้องการ
5 (12.5%)
3 (21.4%)
4 (11.1%)
ไม่ระบุ
3 (7.5%)
0 (0%)
2 (5.6%)
รวม
40
14
36
ความคาด วั ง (ตอนที่ อ อกมา
คิดว่าจะไร้บ้านนานแค่ไ น)
เรื่อย ๆ/ตลอดไป/นาน
6 (15%)
4 (28.6%)
5 (13.9%)
ไม่ทราบ/ไม่ได้วางแผนไว้
14 (35%)
5 (35.7%)
11 (30.6%)

ม่
รวมทั้ง 3
กลุ่ม

5 (5.5%)
8 (8.9%)
38 (42.2%)
15 (16.7%)
18 (20%)
6 (6.7%)
90
19 (21%)
3 (3.3%)
45 (50%)
6 (6.7%)
12 (13.4%)
5 (5.6%)
90

15 (16.7%)
30 (33.3%)
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พื้นที่
าธารณะ
จนกว่าจะมีเงิน/งาน/หาที่พักได้/ 6 (15%)
กลับไปหาครอบครัว
ไม่นาน
7 (17.5%)
ไม่ระบุ
7 (17.5%)
รวม
40
ความคาด วัง (ปัจจุบันคิดว่าจะ
ไร้บ้านนานแค่ไ น)
เรื่อย ๆ/ตลอดไป/นาน
9 (22.5%)
ไม่ทราบ/ไม่ได้วางแผนไว้
10 (25%)
จนกว่าจะมีเงิน/งาน/หาที่พักได้/ 15 (37.5%)
กลับไปหาครอบครัว
ไม่นาน
1 (2.5%)
ไม่ระบุ
5 (12.5%)
รวม
40

ศูนย์พักคนไร้บ้าน
" ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
0 (0%)

บ้านอิ่มใจ

รวมทั้ง 3
กลุ่ม

2 (5.5%)

8 (8.9%)

4 (28.6%)
1 (7.1%)
14

12 (33.3%)
6 (16.7%)
36

(25.6%)
14 (15.5%)
90

4 (28.6%)
4 (28.6%)
4 (28.6%)

7 (19.4%)
7 (19.4%)
11 (30.6%)

20 (22.2%)
21 (23.3%)
30 (33.3%)

2 (14.2%)
0 (0%)
14

6 (16.7%)
5 (13.9%)
36

9 (10%)
10 (11.2%)
90

2.2 จุดเปลี่ยนกลับ และปัจจัย นับ นุน ใ ้คนไร้บ้าน น้าใ ม่กลับไปมีชีวติ เช่นคนทั่วไป
(Turning Point and Supporting Factor of New Homeless)
นอกจากการ ึก า าเ ตุของการไร้บ้าน ิถีชี ิต และพฤติกรรมของคนไร้บ้าน น้าใ ม่แล้ อีก นึ่ง
ประเด็น าคัญที่งาน ิจัยฉบับนี้ใ ้ค าม นใจ คือ การคาดการณ์ระยะเ ลาที่เป็นจุด กกลับ (Turning Point)
และปัจจัยที่จะเป็นจุดเปลี่ยน รือ นับ นุน (Supporting Factor) ใ ้คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ามารถกลับไปใช้
ชี ิตเ มือนกับคนทั่ ไปได้
าเ ตุ ลักที่ทาใ ้งาน ิจัยฉบับนี้ใ ้ค าม นใจ ึก า ิถีชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ เนื่องจากมีข้อ
ันนิ ฐานเบื้องต้น ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ (ไม่เกิน 5 ปี) น่าจะมีค ามต้องการกลับไปใช้ชี ิตเ มือนคนทั่ ไป
มากก ่าคนไร้บ้าน น้าเก่าที่ใช้ชี ิตอยู่อย่างเคยชินมาเป็นระยะเ ลานานแล้ รือ ากได้รับค ามช่ ยเ ลือ
กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะมีโอกา กลับไปใช้ชี ิตปกติได้ง่ายก ่ากลุ่มคนไร้บ้าน น้าเก่า
า รับจุดเปลี่ยนที่จะทาใ ้คนไร้บ้าน ามารถกลับไปใช้เช่นคนทั่ ไป ามารถพิจารณาได้ 2 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ กรณีที่คนไร้บ้าน ามารถ างานทาและมีรายได้ที่เพียงพอ ทาใ ้ ามารถเช่าที่อยู่อา ัย
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ด้วยตนเองได้ ไม่จาเป็นต้องพักค้างในที่ าธารณะ รือพึ่งพิง ถานพักพิงคนไร้บ้าน และรูปแบบที่ 2 คือ กรณี
ที่คนไร้บ้านกลับบ้านของตน อย่างไรก็ตาม จากการ ารวจ (ตารางที่ 2-10) พบว่า ร้อยละ 50 ของคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ต่างระบุว่า การมีงานทาและมีรายได้ที่เพียงพอ คือ ความต้องการ ูงที่ ุดของพวกเขา รองลงมา ร้อย
ละ 21 ระบุว่าต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ระบุว่าการได้กลับบ้าน คือ
ความต้องการ ูง ุด เมื่อเป็นเช่นนี้ทาใ ้ ามารถวิเคราะ ์ได้ว่าจุดเปลี่ยนที่เป็นที่รูปแบบที่ 1 เป็นจุดเปลี่ยนที่มี
ความเป็นไปได้มากกว่ารูปแบบที่ 2 และ ิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่ ุด คือ การมีงานทาและมีรายได้ เพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็นคนไร้บ้าน ู่การมีชีวิตปกติเฉกเช่นคนทั่วไป
ใน ่ นก่อน น้านี้ ได้จาแนก าเ ตุของการไร้บ้านออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การไร้บ้านเนื่องจาก
ปัญ าครอบครั เป็น ลัก และการไร้บ้านเนื่องจากปัญ าเ ร ฐกิจเป็น ลัก า รับกลุ่มแรก กลุ่มที่มีปัญ า
ครอบครั เป็น ลัก การกลับบ้านคงไม่ใช่แน ทางการแก้ปัญ า รือทาใ ้พ กเขา บายใจมากขึ้น (เ ้นแต่จะ
ได้รับการปรับค ามเข้าใจกัน) ดังนั้นการได้กลับบ้านทั้ง ๆ ที่เขายังคงมีปัญ าครอบครั ไม่ได้รับค ามเข้าใจ
รือการยอมรับจากที่บ้าน คงยังไม่ใช่ ค ามต้องการของพ กเขาและยังไม่ใช่ การแก้ปัญ าโดยตรง แต่ถ้า าก
เขาได้มีอาชีพ มีรายได้ จนกระทั่งไป ู่การพึ่งพาตั เองและตั้งตั ได้ เขาอาจจะ ามารถ ร้างบ้านใ ม่ ังคมใ ม่
เพื่อนใ ม่ รือครอบครั ใ ม่ของตนได้ นอกจากนี้ในบริบทของ ังคมไทย การมีอาชีพและมีรายได้ นับ ่าเป็น
การ ร้างค ามรู้ ึกที่ดีในแง่ของคุณค่า การยอมรับและ ักดิ์ รีทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้นโอกา
กลับไปปรับค ามเข้าใจกับคนในครอบครั ในช่ งเ ลาที่ตนมีงานมีรายได้ย่อมดีก ่ายามที่ไม่มีงานทา ด้านกลุ่ม
ที่ไร้บ้านเนื่องจากปัญ าเ ร ฐกิจเป็น ลัก การมีงานทามีอาชีพและมีรายได้ ย่อมตอบโจทย์ของปัญ าใ ้แก่
คนกลุ่มนี้โดยตรง
า รับการคาดการณ์ระยะเ ลาที่เ มาะ มที่จะเป็นจุด กกลับ (Turning Point) ของคนไร้บ้าน น้า
ใ ม่ งาน ิจัยฉบับนี้คาดคะเนไ ้เบื้องต้น ่า ไม่น่าจะเกิน 1 ปี โดยที่ปัจจัยที่จะ นับ นุนใ ้พ กเขากลับไปใช้
ชี ิตอย่างปกติได้ คือ การมีงานทาและมีรายได้ที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่
ช่ งระยะเ ลาเริ่มต้นนับ ่าเป็นระยะเ ลาที่มีค าม าคัญมากที่ ุด ถ้าในช่ งเ ลาดังกล่า ไม่ ามารถพบกับจุด
เปลี่ยน รือจุด กกลับ โอกา ที่เขาจะเป็นคนไร้บ้านต่อไปก็จะยิ่งเพิ่ม ูงขึ้น า รับการ ิเคราะ ์ จุด กกลับใน
งาน ิจัยฉบับนี้จะยึดการประมาณการจากข้อมูลเชิงลึกของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่เก็บได้เป็นข้อมูล ลัก
า รับจุด ังเกตแรก คือ จาน นปีที่ไร้บ้านของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ จากตารางที่ 2-4 พบ ่า มีลัก ณะ
การกระจายตั ของข้อมูล (ภาพที่ 2-4) เป็นแบบโค้งลง รือคล้ายกับกราฟตั ยู (U Curve) กล่า คือ จาน นคน
ไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ าร จได้จาน นมากมีระยะเ ลาการไร้บ้านไม่ถึ ง 1 ปี ในขณะที่อีกจาน น นึ่งจะเป็นกลุ่มที่
ไร้บ้านมานานก ่า 2 ปี โดยที่จาน นคนที่ไร้ บ้านระ ่าง 1 ปีถึง 2 ปี มี ั ด ่ นน้อยที่ ุ ด ตั เลขที่มากใน
ช่ งแรก และจาน นคนไร้บ้านในช่ ง 1-2 ปีที่ลดลงดังกล่า ามารถตั้งเป็นข้อ ังเกตได้ 2 ประการ ประการ
แรก คือ ากต้องการ าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในกรุงเทพม านคร กลุ่มคนไร้บ้านไม่ถึง 1 ปีเป็นกลุ่มที่ าพบได้
ง่ายที่ ุด ในขณะที่กลุ่มอื่นเป็นกลุ่มที่ ายาก รือ าไม่เจอ รือเก็บข้อมูลได้ไม่ทั่ ถึง อย่างไรก็ตาม ข้อ ังเกตุ
ประการที่ อง อาจจะพิจารณาได้ ่าการที่กลุ่มคนไร้บ้านในช่ ง 1-2 ปีมีจาน นน้อยและการที่ าไม่พบนั้น
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อาจจะเป็นไปได้ ่า มีคนไร้บ้าน น้าใ ม่กลุ่ม นึ่งที่ ามารถ กกลับไปเป็นคนทั่ ไปได้และช่ งระยะเ ลาที่
เ มาะ ม คือ ไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้การที่ตั เลขของกลุ่มคนที่ไร้บ้านในช่ ง 1-2 ปีน้อยก ่ากลุ่มอื่น ทาใ ้
ามารถ ันนิ ฐานได้ ่าจะต้องมีคนไร้บ้านบาง ่ นที่ ามารถกลับไปเป็นคนทั่ ไปได้ในช่ งระยะเ ลาไม่ถึง 1
ปี ในขณะเดีย กัน ากคนไร้บ้านไม่ ามารถกลับไปเป็นคนทั่ ไปได้ โอกา ที่พ กเขาจะไร้บ้านต่อไปอีก 2-5 ปี
จะยิ่งเพิ่ม ูงขึ้น ซึ่งจะมีค ามเ ี่ยงที่จะมี ภาพไร้บ้านต่อไปเกิน 5 ปีทาใ ้เปลี่ยน ถานะจากคนไร้บ้าน น้าใ ม่
ู่การเป็นคนไร้บ้านทั่ ไป รือคนไร้บ้าน น้าเก่า
ภาพที่ 2-4 ร้อยละของคนไร้บ้านหน้าใหม่กับจานวนปีที่ไร้บ้าน
45
40
35
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15
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0
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี

ไร้บ้าน 1-2 ปี

ไร้บ้าน 2-3 ปี

ไร้บ้าน 3-5 ปี

ดังนั้นเมื่อระยะเ ลาไม่เกิน นึ่งปีถูกตั้งข้อ ังเกต ่าเป็นจุด กกลับของการเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่
ผน กกับการมีงานทาและมีรายได้ที่เพียงพอ คือ ปัจจัย นับ นุนที่ าคัญที่จะใ ้เขากลับไปใช้ชี ิตเ มือนคน
ทั่ ไป เมื่อทาการ ึก าข้อมูลเพิ่มเติมโดยพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ร่ มกับระยะเ ลาที่ไร้บ้าน โดย
เริ่มต้นจากการมีงานทา ตารางที่ 2-11 แ ดงใ ้เ ็นถึงรายได้เฉลี่ย ของคนไร้ บ้าน น้าใ ม่ทั้ง 3 แ ่ง โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับจาน นปีที่ไร้บ้าน ข้อมูลดังกล่า แ ดงใ ้เ ็น ่า กลุ่มคนไร้บ้านที่มีระยะเ ลาการไร้
บ้ านไม่ถึง นึ่ งปี เป็ น กลุ่ มที่ ามารถ ารายได้ได้ ู งที่ ุด (เฉลี่ ย ประมาณ 199-200 บาทต่อ ัน ) การที่ กลุ่ ม
ดังกล่า มีรายได้ที่มากนับ ่าเป็นเป็นการเพิ่มโอกา ใ ้พ กเขา ามารถกลับไปใช้ชี ิตอย่างคนทั่ ไปได้ง่ายก ่า
กลุ่มที่ ารายได้ได้น้อย ดังนั้น ากพิจารณาในแง่ของรายได้เฉลี่ย จะพบ ่า กลุ่มที่เพิ่งไร้บ้านไม่ถึง 1 ปีเป็นกลุ่ม
ที่มีโอกา กลับมาเป็นคนทั่ ไปได้ง่ายก ่ ากลุ่มอื่น ๆ ข้อมูลในตารางที่ 2-11 จากการ าร จยังแ ดงใ ้เ ็น ่า
เมื่อไร้บ้านนานขึ้นรายได้ของคนไร้บ้านจะมีแน โน้มที่ลดลง นอกจากนี้แล้ กลุ่มคนที่ไร้บ้านในช่ ง 1-2 ปีเป็น
กลุ่มที่มีจาน นน้อยที่ ุดและยัง ารายได้น้อยที่ ุด แน่นอน ่ากลุ่มดังกล่า คือ กลุ่มที่ไม่ ามารถ ลุดพ้นจาก
การเป็นคนไร้บ้านได้ในช่ งเ ลาก่อน นึ่งปี
ข้อมูลจากตารางที่ 2-12 ยังคง นับ นุนข้อ ันนิ ฐานของงาน ิจัยชิ้นนี้ โดยเมื่อ อบถามถึงรายได้
ของพ กเขาโดยใ ้พ กเขาระบุ ่ารายได้ดังกล่า เพียงพอต่อการดาเนินชี ิตประจา ัน รือไม่ พบ ่า มีเพียง
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ร้อยละ 24.32 ของกลุ่มคนที่ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี ระบุว่ารายได้ ไม่เพียงพอแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่ า
รายได้ได้ ูงที่ ุดก็ตาม ในขณะที่ร้อยละ 40 ของกลุ่มคนที่ไร้บ้านมาเป็นเวลา 3-5 ปีซึ่ง ารายได้ได้ต่ากว่ากลับ
ตอบในทางตรงกันข้ามว่ารายได้ของตนนั้นเพียงพอต่อการดารงชีวิต
นอกจากนี้งานยังได้เปรียบเทียบข้อมูลคนไร้บ้าน น้าใ ม่กับข้อมูลคนไร้บ้าน น้าเก่า (มีระยะเวลา
การไร้บ้านยาวนานกว่า 5 ปี) กับงาน ารวจของ อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) โดยจากข้อมูลใน
ตารางที่ 2-12 แ ดงใ ้เ ็นว่า คนไร้บ้านไม่ถึง 1 ปีจะมีความรู้ ึกว่า รายได้ของตนไม่เพียงพอ ซึ่งน่าจะเป็น
ตัวแทนความรู้ ึกของความลาบาก และต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ถ้ามีประ บการณ์ชีวิตไร้บ้านที่นานขึ้น
จะมีความรู้ ึกว่ารายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจาวัน แม้ว่ารายได้นั้นจะน้อยกว่าก็ตาม และเมื่อนามูลคนไร้
บ้าน น้าเก่าของ อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) มาเปรียบเทียบ จะเ ็นได้ชัดว่า คนไร้บ้าน น้าเก่า มี
ัด ่วนของคนที่ระบุว่ารายได้เพียงพอมากกว่าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ากไร้บ้านยาวนานเกิน
10 ปี จะมี ัด ่วนของคนที่ตอบว่ารายได้เพียงพอ ูงที่ ุด
ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าในช่วงแรกคนไร้บ้านย่อมต้องประ บกับความยากลาบากของชีวิต แต่ ากอยู่นานไป
กลุ่มคนดังกล่าวก็เริ่มปรับตัว มีประ บการณ์ รู้ ัก ถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่แจกอา าร ถานที่อาบน้า ถานที่ ลับ
นอน ตลอดจนคุ้นเคยกับวิธีชีวิตการไร้บ้านมากขึ้น ดังนั้นแม้ว่าจะ ารายได้ได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ไร้บ้านไม่ถึง นึ่งปี แต่ ัด ่วนของคนที่ตอบว่ารายได้ดังกล่าวเพียงพอกลับเพิ่ม ูงขึ้น เช่นเดียวกันกับความ
ต้องการทางาน จากการ ารวจพบว่า การมีงานทา คือ ความต้องการ ูง ุดที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ระบุ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบความต้องการของคนไร้บ้าน น้าใ ม่กับคนไร้บ้าน น้าเก่าของ อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ
(2559) จะพบว่า คนไร้บ้าน น้าเก่ามีความต้องการงานน้อยลงอย่างมีนัย าคัญ (ตารางที่ 2-13)
ตารางที่ 2-11 รายได้เฉลี่ยต่อวันของคนไร้บ้านหน้าใหม่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ไร้บ้าน (บาท)
รายได้เฉลี่ยเมื่อ
พื้นที่ าธารณะ ศูนย์พักคนไร้บ้าน
บ้านอิ่มใจ
รายได้เฉลี่ยคานวณ
เทียบกับระยะเวลา
" ุวิทย์ วัด นู”
จากระยะเวลาที่ไร้
ที่ไร้บ้าน
(บางกอกน้อย)
บ้าน (3 แ ่ง)
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
131.17
158.00
265.11
199.60
ไร้บ้าน 1-2 ปี
0.00
115.87
111.11
84.52
ไร้บ้าน 2-3 ปี
166.67
168.89
130.24
159.83
ไร้บ้าน 3-5 ปี
115.15
142.86
241.17
173.69
รายได้เฉลี่ยต่อพื้นที่
122.51
148.93
231.59
รายได้เฉลี่ยของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (รวม 3 แ ่ง) = 172.73 บาทต่อวัน
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ตารางที่ 2-12 ความเพียงพอของรายได้ของคนไร้บ้านหน้าใหม่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ไร้บ้าน (คน)
พื้นที่ าธารณะ
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
ศูนย์พักคนไร้บ้าน " ุวิทย์ วัด นู”
(บางกอกน้อย)
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
บ้านอิ่มใจ
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
รวม 3 แ ่ง
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
ไร้บ้าน 5-10 ปี
(อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2559)
ไร้บ้านมากกว่า 10 ปี
(อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2559)

เพียงพอ
3 (23.08%)
0 (0%)
3 (33.33%)
5 (35.71%)

ไม่เพียงพอ
9 (69.23%)
3 (75%)
5 (55.56%)
9 (64.29%)

ไม่ระบุ
1 (7.69%)
1 (25%)
1 (11.11%)
0 (0%)

รวม
13
4
9
14

1 (16.67%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (50%)
3 (100%)
3 (75%)
1 (100%)

2 (33.33%)
0 (0%)
1 (25%)
0 (0%)

6
3
4
1

5 (27.78%)
1 (20%)
1 (33.33%)
5 (50%)

10 (55.56%) 3 (16.67%)
2 (40%)
2 (40%)
2 (66.67%)
0 (0%)
5 (50%)
0 (0%)

18
5
3
10

9 (24.32%)
1 (8.33%)
4 (25%)
10 (40%)
13 (36%)

22 (59.46%) 6 (16.22%)
8 (66.67%)
3 (25%)
10 (62.5%) 2 (12.5%)
15 (60%)
0 (0%)
22 (61%)
1 (3%)

37
12
16
25
36

57 (44%)

หมายเหตุ: การคานวณ % เป็นการคานวณจากแนวนอน

67 (52%)

5 (4%)

129
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ตารางที่ 2-13 ความต้องการงานทาของคนไร้บ้าน เปรียบเทียบกับจานวนปีที่ไร้บ้าน
จานวนคนไร้บ้านที่ระบุว่าต้องการงาน
ทั้ง มด
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
17 (46%)
37
ไร้บ้าน 1-2 ปี
5 (42%)
12
ไร้บ้าน 2-3 ปี
10 (63%)
16
ไร้บ้าน 3-5 ปี
13 (52%)
25
ไร้บ้าน 5-10 ปี
8 (22%)
36
(อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ, 2559)
ไร้บ้านมากกว่า 10 ปี
34 (26%)
129
(อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ, 2559)
มายเ ตุ: คาถามของงานวิจัยชิ้นนี้ ถามถึงความต้องการ ูง ุด ดังนั้นคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว แต่
ในขณะที่งานของ อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) เปิดโอกา ใ ้คนไร้บ้านระบุความต้องการได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนั้นจึง
ันนิ ฐานในเบื้องต้นว่า ถ้างานวิจัยฉบับนี้เปิดโอกา ใ ้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อเช่นเดียวกัน ค่าร้อยละของความต้องการงานทา
ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะ ูงขึ้นกว่าที่นาเ นอในตาราง

ตารางที่ 2-14 ความคาดหวังในการไร้บ้านของคนไร้บ้านหน้าใหม่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ไร้บ้าน (คน)
“ตอนนี้คิดว่าจะไร้บ้านนานแค่ไ น”
พื้นที่ าธารณะ
เรื่อย ๆ/ ไม่ทราบ/ จนกว่าจะมี ไม่นาน ไม่ระบุ รวม
ตลอดไป/
ไม่ได้
เงิน/งาน/ าที่
นาน
วางแผนไว้ พักได้/กลับไป
าครอบครัว
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
2
1
5
2
3
13
(15.38%) (7.69.00%) (38.46%) (15.38%) (23.08%)
ไร้บ้าน 1-2 ปี
0
1
3
0
0
4
(0.00%) (25.00%)
(75.00%) (0.00%) (0.00%)
ไร้บ้าน 2-3 ปี
2
2
3
2
0
9
(22.22%) (22.22%)
(33.33%) (22.22%) (0.00%)
ไร้บ้าน 3-5 ปี
4
7
3
0
0
14
(28.57%) (50.00%)
(21.43%) (0.00%) (0.00%)
ศูนย์พักคนไร้บ้าน " ุวิทย์ วัด นู” (บางกอกน้อย)
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
2
0
3
1
0
6
(33.33%) (0.00%)
(50.00%) (16.67%) (0.00%)
ไร้บ้าน 1-2 ปี
0
2
1
0
0
3
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พื้นที่ าธารณะ

ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
บ้านอิ่มใจ
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี
รวม
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
ไร้บ้าน 1-2 ปี
ไร้บ้าน 2-3 ปี
ไร้บ้าน 3-5 ปี

“ตอนนี้คิดว่าจะไร้บ้านนานแค่ไ
เรื่อย ๆ/ ไม่ทราบ/ จนกว่าจะมี
ตลอดไป/
ไม่ได้
เงิน/งาน/ าที่
นาน
วางแผนไว้ พักได้/กลับไป
าครอบครัว
(0.00%) (66.67%)
(33.33%)
2
1
0
(50.00%) (25.00%)
(0.00%)
0
1
0
(0.00%) (100.00%)
(0.00%)

น”
ไม่นาน

0
(0.00%)
2
(40.00%)
0
(0.00%)
5
(50.00%)

3
(16.67%)
2
(40.00%)
2
(66.67%)
0
(0.00%)

6
(33.33%)
0
(0.00%)
1
(33.33%)
3
(30.00%)

7
(38.89%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)

2
(11.11%)
1
(20.00%)
0
(0.00%)
2
(20.00%)

18

4
(10.81%)
2
(16.67%)
4
(25.00%)
9
(36.00%)

4
(10.81%)
5
(41.67%)
5
(31.25%)
8
(32.00%)

14
(37.84%)
4
(33.33%)
4
(25.00%)
6
(24.00%)

10
(27.03%)
0
(0.00%)
3
(18.75%)
0
(0.00%)

5
(13.51%)
1
(8.33%)
0
(0.00%)
2
(8.00%)

37

หมายเหตุ: การคานวณ % เป็นการคานวณจากแนวนอน

ไม่ระบุ

(0.00%) (0.00%)
1
0
(25.00%) (0.00%)
0
0
(0.00%) (0.00%)

รวม

4
1

5
3
10

12
16
25
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ตารางที่ 2-15 ความ ุขของคนไร้บ้าน น้าใ ม่เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนปีที่ไร้บ้าน (คน)
ความ ุขเมื่อเทียบกับ
มีความ ุข
มีความ ุข
มีความ ุข
ไม่ระบุ
คนทั่วไป
มากกว่าคน เ มือนๆกับคน น้อยกว่าคน
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี
5 (13.5%)
16 (43.2%) 12 (32.4%) 4 (10.8%)
ไร้บ้าน 1-2 ปี
2 (16.7%)
2 (16.7%)
7 (58.3%)
1 (8.3%)
ไร้บ้าน 2-3 ปี
3 (18.8%)
8 (50%)
5 (31.3%)
0 (0%)
ไร้บ้าน 3-5 ปี
2 (8%)
13 (52%)
9 (36%)
1 (4%)

รวม

37
12
16
25

มายเ ตุ: การคาน ณ % เป็นการคาน ณจากแน นอน
นอกจากการพิจารณาในแง่ของรายได้แล้ ได้ อบถามถึงค ามคาด ังในปัจจุบัน ่า “ในตอนนี้คิด ่า
จะเป็นคนไร้บ้านอีกนานแค่ไ น” คาตอบของคาถามดังกล่า นอกจากจะเป็นการแ ดงใ ้เ ็นถึงค ามต้องการ
และการคาดการณ์อนาคตของคนไร้บ้านแต่ละคนแล้ ยังเป็นตั แทนที่ ะท้อนถึงค ามรุนแรงของปัญ าได้
กล่า คือ ากคนไร้บ้านตอบ ่าจะไร้บ้านอีกไม่นาน รือจะไร้บ้านจนก ่า จะมีเงิน มีรายได้ มีงาน าที่พักได้
รือกลับไป าครอบครั กรณีนี้นับเป็น ัญญาณที่ดี เนื่องจากพ กเขายังแ ดงใ ้เ ็นถึงค ามต้องการและ
ค าม ังที่จะกลับไปชี ิตเช่นปกติ อย่างไรก็ตาม ากพ กเขาตอบ ่า คิด ่าจะต้องเป็นคนไร้บ้า นตลอดไป
เรื่อย ๆ อีกยา นาน รือไม่ทราบ ไม่ได้ างแผนไ ้ ก็เ มือน ่า คนกลุ่มนี้อาจไม่มีค ามคิดที่จะกลับไปเป็นคน
ทั่ ไปแล้ มีค ามเ ี่ยงและมีแน โน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านตลอดไป
จากการพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 2-14 นับ ่าเป็นข้อ ังเกต นึ่งที่เ ็นได้อย่างเด่นชัด ่า แน โน้ม
การตอบคาถามของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ทั้งจากที่ าธารณะ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู และบ้านอิ่มใจ ต่างมีทิ ทาง
เดีย กัน กล่า คือ กลุ่มที่เพิ่งไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี รือ 1-2 ปี ยังระบุถึงค ามต้องการที่จะกลับไปคนทั่ ไป แต่
ค ามต้องการดังกล่า จะลดลงเมื่อถามกลุ่มที่ไร้ บ้านมาเป็นเ ลา 2-3 ปี รือ 3-5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่
ไร้บ้านเป็นเ ลา 3-5 ปี มีมากถึงร้อยละ 68 ที่ตอบคาถามในทานองที่ ่าจะต้องเป็นคนไร้บ้านอีกนาน รื อ
ตลอดไป
เช่นเดีย กันกับกรณีที่ถามเรื่องค าม ุข (ตารางที่ 2-15) แม้ ่าในภาพร มคนไร้บ้าน ่ นใ ญ่จะระบุ
่าตนมีค าม ุขเ มือนๆกับ คนทั่ ไป แต่เมื่อทาการ ิเคราะ ์ค าม ุ ขของคนไร้ บ้านโดยเปรี ยบเทียบกับ
ระยะเ ลาในการไร้บ้าน จะพบ ่า ช่ งเ ลาที่มีค าม ุขน้อยที่ ุดของการเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ คือ กลุ่มคนไร้
บ้านที่ไร้บ้านเป็นเ ลา 1-2 ปี ซึ่งอาจ ันนิ ฐานได้ ่า คนกลุ่มนี้ คือ คนที่อยู่ใน ภาพไร้บ้านมาเป็นเ ลาเกิน
นึ่งปีและไม่ ามารถกลับไป ู่ภา ะปกติได้ จึงทาใ ้มีค ามรู้ ึกยากลาบากจึงทาใ ้ ่ นใ ญ่แล้ ระบุ ่าคน
ทั่ ไปมีค าม ุขมากก ่า
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นอกจาก 1 ปี คือ ระยะเ ลาที่เ มาะ มในการ กกลับไปใช้ชี ิตปกติ (Turning Point) และ การมี
งานทา คือ ปัจจัย นับ นุน (Supporting Factor) แล้ จากการ ิเคราะ ์พฤติกรรมการใช้ชี ิตของคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ด้ ยการแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามการพานักอา ัย ได้แก่ พื้นที่ าธารณะ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด
นู” และ บ้านอิ่มใจ ทาใ ้ ามารถประมาณการในเบื้องต้น ่า กลุ่มคนไร้บ้านที่บ้านอิ่มใจ มีปัจจัยที่ ่งเ ริมใน
การกลับไปใช้ชี ิตปกติและน่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกา กกลับไปใช้ชี ิตตามปกติได้มากก ่าอีก องกลุ่ม กล่า คือ
ประเด็นแรก ากกล่า ถึง การมีงานทา พบ ่า คนไร้บ้านที่บ้านอิ่มใจ เป็นกลุ่มที่มีงานทามากที่ ุด
และงานที่ทามี ัด ่ นของงานรับจ้างประจา ูงก ่าอีก องกลุ่ม และเป็นกลุ่มที่จากการติดตามชี ิตพบกรณีของ
คนที่ ามารถ างานทาได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแง่ของรายได้ ยังพบ ่า กลุ่มคนไร้บ้านที่บ้านอิ่มใจก็เป็น
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย ูง ุดเช่นเดีย กัน
ประเด็ น ที่ อง ค่ า ใช้ จ่ า ย จากการ ึ ก า พบ ่ า การพั ก อา ั ย ที่ บ้ า นอิ่ ม ใจแม้ ่ า ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เช่นเดีย กับการพักในพื้นที่ าธารณะ แต่การพักที่บ้านอิ่มใจ มีข้อได้เปรียบในเรื่องของ ุขอนามัย (เนื่องจาก
การพักที่บ้านอิ่มใจ ต้องอาบน้าและซักเ ื้อผ้า) ค าม ะอาดและค ามปลอดภัยในที่ ลับนอน ตลอดจนมี
อา ารที่ถูก ุขลัก ณะก ่าการไปพักยังพื้นที่ าธารณะ ดังนั้น ากพิจารณาในแง่ของการประ ยัดภาระด้าน
ค่าใช้จ่าย การมาพานักยังบ้านอิ่มใจถือ ่ามีข้อได้เปรียบก ่าการไปพักยังพื้นที่ าธารณะ และ ูนย์พักคนไร้บ้าน
บางกอกน้อย
ประเด็นที่ าม เรื่องของค ามรู้ ึกถึงค ามเป็นเจ้าของ การพักที่บ้านอิ่มจะไม่มีค ามรู้ ึกถึงค ามเป็น
เจ้าของ เนื่องจากเตียงที่ตนพักจะ ลับ มุนเ ียนในแต่ละ ัน ดังนั้นจึงมีลัก ณะของการมา า ถานที่ใ ้ค าม
ช่ ยเ ลือ เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทาใ ้มีคนไร้บ้านที่พยายาม างานทาและ ร้างรายได้ เพื่อที่จะได้มีที่พักที่มีค าม
เป็น ่ นตั และมีค ามรู้ ึกถึงค ามเป็นเจ้าของ แตกต่างกับพื้นที่ าธารณะ และ ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอก
น้อยที่คนไร้บ้าน ามารถอยู่ในที่ที่ประจาของตนได้ ดังนั้น องกลุ่ม ลังจึงมี ิถีชี ิตที่ค่อนข้างนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ากเปรียบเทียบกับกลุ่มที่บ้านอิ่มใจ
และท้ายที่ ุ ด ในเรื่องของการติ ดต่ อ ญาติ พี่ น้ อง จากการติดตาม ิ ถีชี ิ ต ของกลุ่ ม คนไร้ บ้า นเป็ น
ระยะเ ลาประมาณ 3-5 เดือน พบ ่า กลุ่มบ้านอิ่มใจ เป็นกลุ่มที่มี ัด ่ นของคนไร้บ้านที่กลับไปติดต่อกลับ
ญาติพี่น้องมากที่ ุด ซึ่งการที่คนไร้บ้านระบุ ่าได้มี การกลับไปติดต่อกับเครือญาติบ้างไม่ ่าทางใดทาง นึ่ง
นับ ่าเป็น ัญญาณที่ดีที่ ามารถบ่งชี้ใ ้เ ็น ่า ค าม ัมพันธ์ทางครอบครั ของกลุ่มคนดังกล่า ไม่เป็นปัญ าถึง
ขั้นรุนแรงถึงขั้นที่ไม่ ามารถติดต่อกับญาติและครอบครั ได้

2.3 รุปวิถีชีวติ ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่บาง ่วนในเขตกรุงเทพม านคร
งาน ิจัยฉบับนี้ได้แบ่งการ ิเคราะ ์คนไร้บ้านออกเป็น 3 กลุ่มด้ ยกัน ได้แก่ กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใน
พื้นที่ าธารณะ กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูและกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่บ้านอิ่มใจ ซึ่งใน ่ นนี้
จะเป็นการ รุป ิถีชี ิตและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้
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กลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ
จากการ าร จและติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะ ทาใ ้ ามารถ รุปพฤติกรรมและ ิถี
ชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในพื้นที่ าธารณะได้ ดังนี้ กลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ มายถึง กลุ่มคนไร้บ้าน
ที่พักอา ัยอยู่ในพื้นที่ าธารณะเป็น ลัก โดยพฤติกรรมการพานักอา ัย พบ ่า ่ นใ ญ่แล้ ตลอด 1 ัปดา ์
พ กเขาจะ ลับนอนและอา ัยอยู่ในที่ าธารณะทั้งตลอด ัปดา ์ ในภาพร มจากการติดตามประมาณ 3-4
ครั้งพบ ่า คนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะมีลัก ณะการเลือกที่นอนไม่แตกต่างกันมากนัก กล่า คือ เขาจะเลือก
พักอา ัยในพื้นที่ที่คุ้นเคย พื้นที่ที่บุคคลไม่พลุกพล่าน
บางคนแม้ ่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ถานที่นอนในแต่ละครั้งที่ติดตาม แต่ ถานที่ที่พ กเขาเลื อกไป
นอนก็จะเป็นที่เดิม ๆเพียงไม่กี่แ ่ง นเ ียน ลับเปลี่ยนกันไป (บริเ ณรอบ ๆ ั ลาโพง เยา ราช ลานคนเมือง
เ าชิงช้า นลุมพินี นรมณีนาถ และ น้าธนาคารต่าง ๆ) รือ บางคนก็เลือกที่จะนอนที่เดิมตลอด เช่น
รายแรกติดตามได้ทั้ง มด 6 ครั้ งต่างระบุทั้ง 6 ครั้ ง ่านอนที่แยก ุทธิ าร ่ นในช่ งเ ลากลาง ัน ก็จ ะ
เดินทางไปรับอา ารกลาง ันและอาบน้าที่ ภา ังคม งเคราะ ์ ลังจากนั้นในช่ งบ่ายก็เดินทางไปรับของแจก
ที่อื่น ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละ ัน เช่น มีไปรับพระที่ ัดทรงธรรม ไปรับของแจกที่โรงแรมแถ ีลม รือไปรับ
ของแจกที่ ัด ั ลาโพง เป็นต้น จากนั้นจึงกลับมาเข้านอนแถ แยก ุทธิ าร ในขณะที่อีกราย นึ่งที่ติดตามได้
ทั้ง มด 4 ครั้ง พบ ่ามี ิถีชี ิตที่เ มือนกันทั้ง 4 ครั้ง กล่า คือ ตื่นนอนที่ริมคลอง ลอด ถนนอั ฎางค์ จากนั้น
จึงเดินทางไปรับอา ารแจกและนั่งพักผ่อน รือนอนต่อที่ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ จนกระทั่งถึง
เย็นจึงเดินทางกลับมาที่ ริมคลอง ลอด ถนนอั ฏางค์ เพื่อขายของมือ องจนกระทั่งถึงดึกแล้ จึงเข้านอน
บริเ ณที่ตนขายของ รือรายที่ ามที่ติดตามได้ก็ระบุเ มือนกันในทุกครั้ง ่านอนและใช้ ้องน้าที่ใต้ ะพาน
พระปิ่นเกล้า จากนั้นจึงเดินทางไปรับอา ารและนั่งพักผ่อนในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นต้น
นอกจากนีโ้ ดยจะมีบ้างบาง ่ นทีบ่ าง ันไปพักอา ัยที่อื่น ๆ เช่น บ้านอิ่มใจ ัด บ้านเพื่อน เป็นต้น
การ ึก าพบ ่าคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ ่ นใ ญ่จะเป็นผู้ชายและก็มี ัด ่ นของคนที่มีระยะเ ลา
ในการไร้บ้านในจาน น 3-5 ปี ูง ุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ มที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู และบ้านอิ่มใจ จึงทาใ ้
ันนิ ฐานในเบื้องต้นได้ ่า การจะออกมาใช้ชี ิตในพื้นที่ าธารณะ คนไร้บ้านอาจจะต้องมีประ บการณ์ใน
ระดับ นึ่ง ามารถทราบถึง ถานที่ที่ปลอดภัยในการ ลับนอน ถานที่ที่มี ้องน้ารองรับ ร มทั้ง ถานที่ที่มี
การแจกอา าร
ถึงแม้ ่า าธารณูปโภคอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการพักอา ัยใน ูนย์พักพิง แต่ ิ่ง นึ่งที่พ กเขาทาได้
มากก ่า คือ การมีอิ ระเ รีภาพไม่ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบ จากการติดตามกลุ่มนี้ พบ ่า มีคนที่ระบุใน
ชี ิตประจา ัน ่า ไปดื่ม ุรากับเพื่อน รือบางคนก็ไม่ยอมเปิดเผยอาชีพชัดเจน เนื่องจากอาจจะมีการรับของ
รือขายของที่ผิดกฎ มาย (ยาเ พติด รือของละเมิดลิข ิทธิ์ต่าง ๆ)
า รับการดาเนินชี ิตประจา ันของคนกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้ ยกัน คือ กลุ่มที่ทางานกับกลุ่มที่
ไม่ได้ทางาน า รับกลุ่มที่มีงานทา ลังจากตื่นนอนแล้ พ กเขาก็จะออกเดินทางไปทางาน แต่อย่างไรก็ตาม
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พบ ่า ประเภทงานที่พ กเขาทากัน ่ นใ ญ่ เป็นลัก ณะของงานรับจ้างไม่ประจา ซึ่งงานดังกล่า มีรายได้ที่ไม่
แน่นอนและไม่ได้มีงานทุก ัน เช่น รับจ้างถือป้าย รับจ้างโบกธง รืองานรับพระขาย เก็บของเก่า เก็บพลา ติก
ขาย เป็นต้น ดังนั้น า รับ ันที่ไม่มีงานทาพ กเขาก็จะใช้ชี ิตคล้าย ๆ กับกลุ่มที่ไม่มีงานทา จากการติดตาม
กลุ่มที่มีงานทาในภาพร ม พบ ่า ่ นใ ญ่ไม่ ได้ทางานทุก ัน ทุกครั้งที่ติดตามได้จะมี ันที่ระบุ ่าได้ไปทางาน
และ ันที่ระบุ ่าไม่ได้ไปทางาน มีเพียง ่ นน้อยเท่านั้นที่ระบุ ่าทางานทุกครั้งที่ติดตามได้
า รับกลุ่มที่ไม่มีงานทา จากการ าร จพบ ่า กลุ่มในพื้นที่ าธารณะเป็นกลุ่มที่ระบุ ่าไม่มีอาชีพมาก
ที่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก องกลุ่ม า รับ พฤติกรรมในชี ิตประจา ัน ของพ กเขา พบ ่า ่ นใ ญ่ ลังจาก
ตื่นนอนแล้ เขาก็จะกระจายตั ออกไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่ง ถานที่เ ล่านั้น จะเป็นที่ที่มีการแจกอา าร เช่น
ภา ังคม งเคราะ ์ซึ่ง ามารถไปรับอา ารกลาง ันพร้อมทั้งไปอาบน้าและซักผ้าได้ รือ ถานที่ต่าง ๆ ที่นิยม
รองลงมา ได้แก่ ัดเจ้าอาม ัด ั งฆทาน ัดปทุม นาราม ม า ิทยาลั ย ธรรม า ตร์ ท่าพระจัน ทร์ และ
นาม ล ง ลังจากรับประทานอา ารแล้ บาง ่ นก็จะเก็บอา ารกลาง ันไ ้เพื่อรับประทานเป็นอา ารเย็น
และถ้า ันนั้นมีแจกของที่ไ นพ กเขาก็จะเดินทางไปรับของแจก แต่ถ้า ันนั้นไม่มีการแจกของในช่ งบ่ายพ ก
เขาก็จะนิยมเดินทางไปนั่งพักผ่อนตาม ถานที่ต่าง ๆ โดย ถานที่ที่ได้รับค ามนิยมของคนไร้บ้านในที่ าธารณะ
ได้แก่ (1) ั ลาโพง เนื่องจากมีที่นั่ง มีเครื่องปรับอากา มีโทรทั น์จอใ ญ่ใ ้ชม มี ้องน้า และในช่ งเย็นมี
แจกอา าร (2) ซุ้มข้าง นามฟุตบอลม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องจากมีแจกอา าร มีม้านั่งร่ม
รื่น ามารถนอนได้ มี ้องน้า และมีที่ใ ้เติมไฟแบตเตอรี่โทร ัพท์ได้โดยไม่เ ียค่าใช้จ่าย (3) น าธารณะ เช่น
นลุมพินี นรมณีนาถเนื่องจากร่มรื่น และมี ้องน้าใ ้บริการ (4) ลานคนเมือง เนื่องจากมีแจกอา าร ซึ่ง
จากการติดตาม พบ ่า บางรายก็จะไปนั่งที่เดิมซ้า ๆ บางรายมี ลับ ถานที่บ้าง แต่ข้อ ังเกตที่ าคัญ คือ
ถานทีท่ ี่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนไร้บ้านในที่ าธารณะ มักจะเป็น ถานที่ที่มที ี่นั่ง มี ้องน้า รือมีแจกอา าร
กลุ่มคนไร้บ้านที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู
จากการ าร จและติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใน ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย “ ุ ิทย์ ัด นู” ทา
ใ ้ ามารถ รุปพฤติกรรมและ ิถีชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใน ูนย์พักบางกอกน้อยได้ ดังนั้น การเข้าพักที่
ูนย์พักบางกอกน้อยนั้นมีลัก ณะของการจับจองพื้นที่ กล่า คือ เมื่อได้รับอนุญาตใ ้เข้าพักที่ ูนย์พัก คนไร้
บ้านก็จะมีพื้นที่พักที่เป็นของตั เอง โดยมีลัก ณะเป็น ้องก ้างที่มีม่านกั้นแบ่งซอยตามจาน นผู้พักคนๆไป ใน
พื้นที่พักไม่มีเตียง แต่ผู้เข้าพักจะ ามารถปูเ ื่อ รือฟูกนอนได้ ผู้ใดอยู่ประจาพื้นที่ใดก็ ามารถจับจองพื้นที่ตรง
นั้น ามารถนาข้า ของ ัมภาระต่าง ๆ ไปเก็บไ ้ในพื้นที่ของตน
จากการลงพื้นที่ าร จ คนไร้บ้านบางท่าน นึ่งอนุญาตใ ้เข้าไปชมพื้นที่พักของเขาได้ ซึ่งก็พบ ่า
นอกจากอา ารการกิน เ ื้อผ้า ัมภาระต่าง ๆ แล้ มีโทรทั น์ ิทยุ ติดตั้งไ ้ในพื้นที่ของตนด้ ย ซึ่งเขาระบุ ่า
เป็นของเก่าที่เคยมีอยู่ตอนที่ยังมีรายได้และ ามารถเช่าของพักได้ แต่เมื่อประ บกับปัญ าเ ร ฐกิจจึงทาใ ้
ต้องออกมาเป็นคนไร้บ้าน ข้า ของเ ล่านี้นับเป็นทรัพย์ ินที่ต้องนาติดมาด้ ย
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คนที่ ยู่ใน ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู ่ นใ ญ่จะพานัก ยู่ที่ ูนย์พักตล ด ัปดา ์เพื่ เป็นการรัก าที่พักข ง
ตน เพราะ ากไม่เข้าพัก ยู่เป็นประจาก็จะต้ ง ละที่ใ ้ผู้ที่มาข ยู่ใ ม่ จากการติดตามคนไร้บ้านที่ ูนย์ ุ ิทย์
ัด นูพบ ่า มีบางครั้งที่พ กเขาจะ กไปพักค้างแรมที่ ื่น เช่น ไปข พัก บ้านญาติ รื ากมีการแจกพระที่
ต่างจัง ัด พ กเขาก็จะ กเดินทางโดยรถไฟฟรีเพื่ ไปรับพระ เป็นต้น
า รับการพักที่ ูนย์พักคนไร้บ้านบางก กน้ ยจะต้ งเ ียค่าใช้จ่ายเป็นการช่ ยบารุง ถานที่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายรายเดื นประมาณเดื นละ 350 บาทต่ คน ที่ ูนย์จะมีข้า ย ุงใ ่ ม้ ใ ญ่ ่ นกลางไ ้ใ ้ (ข้า
ยนี้มูลนิธิกระจกเงานามาใ ้ทุกเดื น) ่ นกับข้า แต่ละคนต้ ง ารับประทานเ ง า รับ ิถีชี ิตประจา ัน
ข งคนไร้บ้านที่ ูนย์พักบางก กน้ ยก็ ามารถแบ่ง กเป็น 2 กลุ่ม เช่นเดีย กัน ได้แก่ กลุ่มที่ กไปทางาน
และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ กไปท างาน า รั บ กลุ่ ม ที่ กไปท างานคนกลุ่ ม นี้ ลั ง จากตื่ น เช้ า บางคนก็ ร ะบุ ่ า
รับประทาน า ารเช้า (ซื้ า ารแถ ตลาดบางขุนนนท์ บางคนก็ระบุ ่าทา า ารรั บประทานเ ง รื
บางครั้งก็ระบุ ่ามี า ารที่คนใน ูนย์ช่ ยกันทาแบ่งไ ้) บางคนถ้าต้ งไปทางานใกล้กับบริเ ณที่แจกข้า ก็จะ
ไปรับข้า แจกในช่ งเที่ยงแทน รื บางคนที่ กไปขายข งเก่าแถ ท่าพระจันทร์ก็จะมีเด็ก ัดนาข้า ัดที่
เ ลื มาขายใ ้ในราคาถูก คนไร้บ้านที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูจะเดินทางด้ ยรถเมล์ และรถไฟ โดยงานที่พ กเขาทา
ก็ยังคงเป็น าชีพค้าขาย ขายข งเก่า และขายพระ รื งานรับจ้างไม่ประจาซึ่งมีการเปลี่ยนงานไปเรื่ ย ๆ
และมีรายได้ที่ไม่แน่น น ตั ย่างเช่น คนไร้บ้านที่ ูนย์ราย นึ่งที่ติดตามได้ทั้ง มด 3 ครั้งระบุ ่าในครั้งแรกที่
พบกัน ต นกลาง ันได้ไปรับงานโบกธงที่ค นโดย่านปิ่นเกล้า ่ นครั้งที่ งที่ติดตามได้ ระบุ ่า กไปรับงาน
พิเ เป็นแม่บ้านทาค าม ะ าดที่จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย และครั้ง ุดท้ายที่ติดตามได้ ระบุ ่าไม่มีงานทาใน
ันนี้จึงต้ ง กไป างานทาบริเ ณย่านบางขุนนนท์ซึ่งเป็น ถานที่ไม่ไกลจากที่พัก
ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ทางานจะพบ ่า ลังจากรับประทาน า ารเช้าเ ร็จแล้ คนกลุ่มนี้ก็จะนั่งพัก ยู่ที่
ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูเป็น ลัก โดยไม่ค่ ยเดินทาง กไปที่ไกล ๆ ่ นใ ญ่ต นกลาง ันจะเดิน ทางไปยัง ัดเจ้า
ามเพื่ รับประทาน า ารกลาง ันที่ ัดแจก และนา า ารจาก ัดเจ้า ามกลับมารับประทานเป็น า ารเย็น
ด้ ย จากนั้นก็จะกลับมานั่งพักผ่ น ยู่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู นั่งพูดคุยกัน นั่งดูโทรทั น์ รื น นพักผ่ นเป็น
ลัก คนกลุ่มนี้มิใช่ ่าไม่ทางานเลย เพราะถ้า ากไม่มีรายได้พ กเขาก็จะไม่ ามารถจ่ายค่าบารุง ูนย์ได้ พ ก
เขาก็มีรับงานเล็ก ๆ น้ ย ๆ เพื่ ารายได้บ้าง เช่น รับทาค าม ะ าดภายใน ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู ช่ ยดูแลแปลง
ผัก นครั เฝ้าเ รยามใ ้ ูนย์ รื ่ นใ ญ่แล้ ันธรรมดาแม้จะไม่มีงาน แต่ ันเ าร์ าทิตย์ จะมีคนมารับไป
เพื่ ทางานโบกธงตามค นโดต่าง ๆ ซึ่งจะมีรายได้ประมาณ 300 บาทต่ ัน รื บางคนที่ไม่ได้ทางานก็จะระบุ
่าแฟน รื คนรักข งตนซึ่งก็เป็นคนไร้บ้านที่ า ัย ยู่ที่ ูนย์ด้ ยกันเป็นคน กไปทางานแทน น กจากนี้จาก
การลงพื้นที่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นู ได้พบเด็กทารก และเด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุตรข งคนไร้บ้านใน ูนย์ ในขณะที่ไม่พบ
คนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะและบ้าน ิ่มใจที่มีบุตรยังเล็ก ่ นใ ญ่ ากมีบุตรธิดาก็จะเติบใ ญ่แล้ รื มีบุตร
รื ธิดาก่ นที่จะมาเป็นคนไร้บ้าน
า รับการติดตาม ิถีชี ิตข งคนใน ูนย์ประมาณ 4-5 ครั้งจะพบ ่า ในภาพร ม ิถีชี ิตข งคนใน
ูนย์ ุ ทิ ย์ ัด นูจะค่ นข้างเ มื นเดิมในแต่ละ ัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ย่างไรก็ตาม เนื่ งจากจาน นคนไร้
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บ้าน น้าใ ม่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูมีจาน นไม่มากนัก จึงทาใ ้มี ข้อจากัดในการ ะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มได้
เพียงระดับ นึง่ เท่านั้น
กลุ่มคนไร้บ้านที่บ้านอิ่มใจ
จากการ าร จและติดตามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในบ้านอิ่มใจทาใ ้ ามารถ รุปพฤติกรรมและ ิถีชี ิต
ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในบ้านอิ่มใจได้ ดังต่อไปนี้ ด้านพฤติกรรมค ามถี่ในการเข้าพัก พบ ่า ่ นใ ญ่แล้ จะ
พักที่บ้านอิ่มใจตลอด ัปดา ์ จากการ าร จมีบาง ่ นระบุ ่า มีค้างในพื้นที่ าธารณะ ตามบ้านเพื่อน รือ
บ้านญาติบ้าง ซึ่งจากการติดตาม ิถีชี ิตของกลุ่มที่อยู่บ้านอิ่มใจได้ประมาณ 3-5 ครั้ง รือคิดเป็นระยะเ ลา
ประมาณ 5 เดือน พบกรณี นึ่งระบุ ่าได้กลับไปพักที่บ้านของมารดา ในขณะที่อีก องรายได้ระบุ ่ามีแ ะ
กลับมา าญาติพี่น้องเพื่อช่ ยทางานและขอยืมเงินตามลาดับ อย่างไรก็ตาม กรณีของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่พื้นที่
าธารณะและ ูนย์พักบางกอกน้อย ไม่พบกรณีที่มีการติดต่อกับญาติพี่น้อง
แม้ ่าจะพานักอยู่ใน ูนย์พักพิงเช่นเดีย กัน แต่พฤติกรรมของคนไร้บ้านที่บ้านอิ่มใจมีค ามแตกต่าง
จากที่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ืบเนื่องมาจากทั้ง อง ูนย์พักพิงต่างมีก ฎและระเบียบที่แตกต่างกัน
กล่า คือ บ้านอิ่มใจ ามารถเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพี ยงแต่มีกฎระเบียบของการลงทะเบียนเข้าและ
ลงทะเบียนออกโดยจะเปิดใ ้คนไร้บ้าน ามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ตั้งแต่ช่ งเ ลา 15.00-22.00 น. ผู้ที่มา
เป็นครั้งแรกจะต้องกรอกประ ัติและเข้ารับการ ัมภา ณ์ า รับผู้ที่เคยมาพัก รือได้รับการบันทึกประ ัติแล้
ก็จะ ามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ เมื่อได้รับการลงทะเบียนแล้ พ กเขาจะได้รับ มายเลขเตียง โดยปกติแล้
จะแจกอย่าง ุ่ม ดังนั้นคนไร้บ้านจะได้พักยังเตียงที่ไม่ซ้ากันในแต่ละ ัน ฉะนั้นในกรณีนี้เท่ากับ ่าจะไม่ ามารถ
การจับจองเตียงในบ้านอิ่มใจได้ ลังจากได้ลงทะเบียนแล้ บ้านอิ่มใจมีอา ารเย็นบริการในเ ลา 19.00 น.
และจะมีอา ารเช้าใ ้บริการอีกครั้งในเ ลา 7.00 น. โดย ลังจากที่รับประทานอา ารเช้าเ ร็จ คนไร้บ้านทุก
คนต้องลงทะเบียนออกจากบ้านอิ่มใจในเ ลา 9.00 น.
ดังนั้นจะเ ็นได้ ่าช่ งเ ลาตั้งแต่ 9.00-15.00 น. คนไร้บ้านในบ้านอิ่มใจจะต้องถูกบั งคับใ ้ออกจาก
บ้านอิ่มใจโดยไม่ ามารถนั่งเล่น พักผ่อน รืออยู่ประจาได้เ มือน ูนย์พักคนไร้บ้านที่บางกอกน้อย ดังนั้นในช่ ง
เ ลาดังกล่า ามารถแบ่งพฤติกรรมการใช้ชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ที่มีงานทาและกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ไม่มีงานทาเช่นเดีย กัน
า รับกลุ่มคนที่มีงานทา พ กเขาก็จะแยกย้ายกันไปทางานตามอาชีพของตนเองและ ิ่ง นึ่งที่น่า
ังเกต จากการ าร จ ได้แก่ กลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่บ้านอิ่มใจเป็นกลุ่มที่มี ัด ่ นของคนที่มีงานทามากที่ ุด
เมื่อเปรียบเทียบกับอีก องกลุ่ม และงานที่ทาก็มีลัก ณะเป็นงานประจามากก ่างานรับจ้างไม่ประจา
ด้านกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ไม่มีงานทา ลังจากรับประทานอา ารเช้าที่บ้านอิ่มใจแล้ ก็จะกระจาย
ไปอยู่ตาม ถานที่ าธารณะต่ าง ๆ โดยอาจจะแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่มอีกด้ ยกัน ได้แก่ นึ่ง กลุ่มที่
ออกไปตามแ ล่งที่มีอา ารกลาง ันแจก เช่น ภา ังคม งเคราะ ์ รือ ัดเจ้าอาม ซึ่งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้
จะมีลัก ณะคล้ายคลึงกับคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะที่ไม่ได้ทางาน โดย ลังจากที่รับประทานอา ารกลาง ัน
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เ ร็จก็จะ าที่นั่งพักตามจุดต่าง ๆ เมื่ ถึงระยะเ ลาลงทะเบียนพ กเขาก็จะกลับมาลงทะเบียนที่บ้าน ิ่มใจ
เ มื นเดิม โดยคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะนิยมเดินทางด้ ยรถเมล์ รื รถเมล์ฟรีเป็น ลัก น กจากนี้ยังมี งรายที่
ระบุ ่า ลังจาก กจากบ้าน ิ่มใจก็เดินทางไปที่ ัดเพื่ ปฏิบัติธรรม และช่ ยงาน ัด โดยจะรับประทาน า าร
กลาง ันที่ ัด จากนั้นเมื่ ถึงเ ลาเย็นก็จะเดินทางกลับบ้าน ิ่มใจ
ถัดมากลุ่มที่ ง ได้แก่ กลุ่มที่ ไม่ได้ไปตาม ถานที่ที่มีข้า แจก พ กเค้าก็ าจจะไปนั่งตาม ถานที่ที่
ะด ก บาย เช่น ูนย์ า ารตาม ้าง รรพ ินค้า เนื่ งจากมีโทรทั น์ใ ้ดู มีเครื่ งปรับ ากา และมี ้ งน้า
บางรายระบุ ่าแม่ค้าที่รู้จักแบ่ง า ารกลาง ันใ ้รับประทาน ซึ่งเป็นไปได้ที่เขา าจไปช่ ยงานเล็ก ๆ น้ ย ๆ
เพื่ เป็นการแลก า ารกลาง ัน ซึ่งบางรายก็ไม่ได้ระบุ ่าทาน า ารกลาง ัน แต่พ กเขาก็ ามารถร เพื่
กลับมาทาน า ารเย็นที่บ้าน ิ่มใจได้ โดย ลังจากนั่งพักผ่ นจนถึงช่ งเย็น ก็จะเดินทางกลับมายังบ้าน ิ่มใจ
เพื่ ลงทะเบียนเช่นเดิม
และกลุ่ม ุดท้าย คื กลุ่มที่ไม่มีงานแต่พยายาม างานและ ารายได้ คนกลุ่มนี้ ลังจาก กจากบ้าน
ิ่มใจ น กจากจะระบุ ่าไปรับข งแจก รื า ารกลาง ันแล้ จะมีการระบุ ่า ได้เดินทาง างานทา บางราย
ก็ระบุ ่าเดินเก็บข ด าข งเก่าเผื่ นาไปขาย จากการติดตาม ิถีชี ิตข งกลุ่มนี้ พบ ่า ราย นึ่งระบุในครั้งแรก
ที่เจ กัน ่า กิจกรรม ลังจาก กจากบ้าน ิ่มใจ คื การเดิน างานทา า รับครั้งที่ งที่ติดตามได้ ระบุ ่า
ได้ กไปทางานช่ ยเด็ดพริกที่ตลาดบางจากและรับประทาน า ารกลาง ันที่นั่ น ย่างไรก็ตาม ครั้งที่ ามซึ่ง
เป็นครั้ง ุดท้ายที่ติดตามได้ กลับระบุ ่าไม่ได้ไปทางานเด็ดพริกแล้ แต่ได้เดินทางไปรับ า ารกลาง ันแจกที่
นาม ล งแทน ซึ่งกรณีเป็นตั ย่างใ ้เ ็นถึงการได้งานทาในลัก ณะข งงานรับจ้างไม่ประจา ซึ่งมีข้ เ ียคื
การได้มาซึ่งรายได้ที่ไม่แน่น น ย่างไรก็ตาม ก็มีกรณีที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ามารถ างานประจาทาได้เช่นกัน
(เป็นพ่ บ้านทาค าม ะ าด คณะ ถาปัตยกรรม า ตร์ จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย) ดังที่เคยกล่า มาแล้ ใน
เบื้ งต้น
จากการติดตามพฤติกรรมการใช้ชี ิตประจา ันข งกลุ่มคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ไม่ได้ทางานประมาณ 3-5
ครั้ง ทาใ ้ ามารถ รุปในภาพร มได้ ่า ิถีชี ิตข งคนกลุ่มนี้จะคล้ายๆกันในแต่ละ ันไม่ค่ ยเปลี่ยนแปลง
ยกเ ้นแต่จะมีการเดินทางไปรับข งแจกในที่ต่าง ๆ รื เดินทางไปพบแพทย์เพื่ รัก า าการเจ็บป่ ย า รับ
โรงพยาบาลที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่เดินทางไปรัก าก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ตนมี ิทธิขึ้นตรง
จากการติดตาม ิถีชี ิตข งคนไร้ บ้าน น้าใ ม่ตล ดระยะเ ลาประมาณ 5 เดื น งาน ิจัยฉบั บนี้
ามารถ รุปข้ ังเกตที่ าคัญข งคนไร้บ้าน น้าใ ม่ กมาได้ด้ ยกันทั้ง มด 4 ประเด็น ดังต่ ไปนี้
นึ่ง คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่มี ิถีชี ิตเ มื นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง กล่า คื ตล ดระยะเ ลา 5
เดื นที่ติดตาม คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่จะมี ิถีชี ิตในแต่ละ ันไม่เปลี่ยนแปลง ถานที่ ลับน นตล ดจน
ถานที่ที่เดินทางก็จะเป็นที่เดิม ๆ ซ้า ๆ มีเพียงบางรายที่เป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่จากบ้าน ิ่มใจเท่านั้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ิถีชี ิต ทั้งในด้านข งการได้งานทา และการกลับไปติดต่ กับญาติพี่น้ ง

2-32

อง แม้ ่าในแต่ละ ันคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะเดินทางไปยัง ถานที่ต่าง ๆ แต่ข้อ ังเกต นึ่งที่ าคัญ คือ
ถานที่เ ล่านั้นจะอยู่ไม่ ่างจาก ถานที่ ลั บนอนของพ กเขามากนัก จึงทาใ ้ รุปได้ ่า ระยะทางที่ใช้ในการ
เดินทางจะไม่ไกลจาก ถานที่พักของตน และเป็นการเดินทางรอบ ๆ กับ ถานที่พักของตน
และ าม พบ ่า ถานที่พักมีผลต่อลัก ณะและพฤติกรรมการใช้ชี ิตของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ กล่า คือ
คนไร้บ้านในกลุ่มพื้นที่เดีย กันก็จะมีลัก ณะการดาเนินชี ิตที่คล้ายกันแต่ ากเป็นคนไร้บ้านที่อยู่ในกลุ่มต่าง
ถานที่กันก็จะมีลัก ณะตลอดจนการดาเนินชี ิตที่แตกต่างกัน าก ิเคราะ ์ในแง่ของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
พักอา ัย พื้นที่ าธารณะและบ้านอิ่มใจเป็น ถานที่ที่ ามารถเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ ูนย์พักคน
ไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” ต้องเ ียค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่ง ามารถนับเป็นต้นทุนราคาต่า ากพิจารณาในแง่ของ
ค ามรู้ ึกถึงค ามเป็นเจ้าของ (Ownership) จะพบ ่า การพักในที่ าธารณะ ามารถใ ้ค ามรู้ ึกถึงค ามเป็น
เจ้าของได้บ้าง เนื่องจากการพักอยู่ที่เดิมเป็นประจ าย่อม ่งผลต่อค ามคุ้นเคยและค ามรู้ ึกถึงค ามเป็ น
เจ้าของได้ เช่นเดีย กันกับกรณีของ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” ที่มีการจับจองพื้นที่และต้องจ่ายค่า
บารุง ถานที่ต่อเดือน แต่ในทางกลับกันกับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ไปพักยังบ้านอิ่มใจที่ต้องลงทะเบียนเข้าออกทุก
ันและมีการ มุนเ ียน ลับเตียงนอนอย่าง ุ่มจะไม่มีค ามรู้ ึก ของค ามเป็นเจ้าของ และด้าน ุดท้ายในเรื่อง
ค ามเ ี่ยงจากอันตราย ุขอนามัยและ าธารณูปโภคต่าง ๆ จะพบ ่า การพักในพื้นที่ าธารณะย่อมมีค าม
เ ี่ยงมากก ่ากลุ่มที่พักใน ถานพักพิง
เมื่อเป็นเช่นนี้ทาใ ้ ามารถพิจารณาได้ ่าพื้นที่ าธารณะ คือ ถานที่ของกลุ่มคนไร้บ้านที่ ต้องการ
ค ามเป็นอิ ระแต่ต้องมีประ บการณ์ในระดับ นึ่ง ดังนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่มี ัด ่ นคนที่ไร้บ้านในระยะเ ลา
2-5 ปีมากที่ ุด ิถชี ี ิตของกลุ่มนี้จึงค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย “ ุ
ิทย์ ัด นู ” ก็จะมีลั ก ณะคล้ ายกับ ที่พักราคาถูก ดังนั้ นกลุ่ มที่อา ัย อยู่ใน ูนย์จ ะมีพฤติกรรมอยู่ ติดกับ
ถานที่เ มือนกับบ้านพักของตน และการได้เข้าพักยัง ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูไ ด้ใ ้ค ามรู้ ึกปลอดภัยตลอดจน
ค ามเป็นเจ้าของในระดับ นึ่ง ่งผลใ ้มีการใช้ชี ิตและการทางานในระดับพอยังชีพ เช่น ทางานเพียงแค่บาง
ันเพื่อ ารายได้มาจ่ายใ ้เพียงพอกับค่าที่พักรายเดือน และท้ายที่ ุด บ้านอิ่มใจ จะถูกมองเ มือนกับ ถานที่
ของรัฐที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ เบื้องต้น ดังนั้นบ้านอิ่มใจจึงเป็น ถานที่ที่มีกลุ่มคนไร้บ้านมาพักอา ัยเนื่องจาก
ต้องการค ามช่ ยเ ลือ และกลุ่มนี้เองก็มี ัด ่ นของคนไร้บ้านที่ที่มีระยะเ ลาในการไร้บ้านไม่ถึง 1 ปีมาก
ที่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับ องกลุ่มแรก ดังนั้นกลุ่มนี้จึงมี ิถีชี ิตที่เปลี่ยนแปลงมากที่ ุด ทั้งในด้านของการ
กลับไปติดต่อกับผู้คน รือญาติพี่น้อง ตลอดจนการ างานทา และพฤติกรรมการทางาน
และท้ายที่ ุ ดข้อ ั งเกตในเรื่ องของจุ ด กกลั บและปัจ จั ย นั บ นุน ใ ้ คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ามารถ
กลับไปใช้ชี ิตเช่นคนทั่ ไปได้ งาน ิจัยฉบับนี้ตั้งข้อ ังเกต ่า ระยะเ ลาคาดการณ์ ่าจะเป็นจุด กกลับของคน
ไร้บ้าน น้าใ ม่ คือ ไม่เกิน นึ่งปี (Turning Point) และการมีงานทามีรายได้ที่เพียงพอ คือ ปัจจัย นับ นุน
(Supporting Factor) ข้อมูลจากการ าร จแ ดงใ ้เ ็น ่า ากคนคน นึ่งต้องประ บปัญ าเ ร ฐกิจและ
ั งคมจนทาใ ้ กลายเป็น คนไร้ บ้ าน ช่ งเ ลาเริ่มต้นของการเป็นคนไร้ บ้านยั งเป็ นช่ งเ ลาที่พ กเขายังมี
ค าม ังที่จะกลั บ ไปใช้ชี ิตเช่น คนทั่ ไปมากที่ ุด เป็นช่ งเ ลาที่พ กเขาพยายาม างานและ ารายได้
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นอกจากนี้ในระยะเ ลาเริ่มต้นของการเป็นคนไร้บ้าน คือ ระยะเ ลาที่พ กเขารู้ ึกถึงค ามยากลาบากที่ ุด
ดังนั้นมีค ามพยายามในการ างาน ค ามต้องการในการเปลี่ยนชี ิต ตลอดจนต้องการค ามช่ ยเ ลือมาก
ที่ ุด ังเกตได้จากกลุ่มที่มีระยะเ ลาไร้บ้านไม่ถึง 1 ปีจะเป็นกลุ่มที่เลือกไปพักยัง ถานที่ที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ
อย่างบ้านอิ่มใจ ูงที่ ุด เพราะการพักใน ถานพักพิงมีข้อได้เปรียบในด้านของ าธารณูปโภค ค ามปลอดภัย
และช่ ยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งด้านที่พักและอา าร ดังนั้นการใ ้ค ามช่ ยเ ลือแก่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ในช่ ง
เริ่มต้นด้านการ างานและอาชีพอย่างทันท่ งที จะเป็นการเพิ่มโอกา ใ ้พ กเขา ามารถกลับไปใช้ชี ิตเฉกเช่น
คนปกติได้มากขึ้น เพราะถ้า ากพ กเขาไม่ ามารถกลับไปได้ในเ ลาอัน ั้น ค าม ังที่จะกลับไปจะค่อย ๆ
ลดลง และ ากไร้บ้านนานขึ้นย่อมทาใ ้พ กเขามีประ บการณ์ในการไร้บ้านมากขึ้นซึ่งก่อใ ้เกิดค ามเ ี่ยงที่
จะทาใ ้พ กเขาต้องกลายไปเป็นคนไร้บ้านอีกยา นาน รือถา ร
เอกสารอ้างอิง
ชญานิ ร์ โคโนะ และคณะ (2560). อายุ ก ารตายเฉลี่ ย และภาวะการตายของคนไร้ บ้ า นในเขต
กรุงเทพม านคร. านักงานกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ: กรุงเทพฯ
อนรรฆ พิ ทั ก ์ ธ านิ น และคณะ (2559). การ ารวจข้ อ มู ล ทางประชากรเชิ ง ลึ ก ของคนไร้ บ้ า นในเขต
กรุงเทพม านครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง. านักงานกองทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ: กรุงเทพฯ
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บทที่ 3
การตัด ินใจไร้บ้านของคนไร้บ้าน น้าใ ม่
(Homeless Decision Making of New Homeless)
นิชาภัทร ไม้งาม

3.1 การตัด ินใจไร้บ้าน (Individual Decision Making)
มนุ ย์แม้จะมีค ามแตกต่างกันทางกายภาพ เช่น ีผิ เพ กาเนิด ่ น ูง และ ัย ฯลฯ ทาง ังคม
เช่น เชื้อชาติ า นา ภา า ัฒนธรรม รือชนชั้น ฯลฯ แต่มนุ ย์ล้ นมีค ามต้องการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ในทางจิต ิทยาได้พยายามทาการ ึก าค ามต้องการของมนุ ย์ (Human Needs) เฮนรี เมอร์เรย์ (Murray)
กล่า ่า ค ามต้องการเป็น ิ่งที่มนุ ย์ ร้างขึ้นจากแรงกระตุ้นภายในและ ภาพทาง ังคม นักจิต ิทยากลุ่ม
มนุ ยนิยม (Humanism) เชื่อ ่าแท้จริงแล้ มนุ ย์ใฝ่ดี พฤติกรรมต่าง ๆ มาจากมนุ ย์นั้นดิ้นรนตอบ นอง
ค ามต้องการพื้นฐานของตนเอง ถ้าค ามต้องการพื้นฐานได้รับการตอบ นองแล้ มนุ ย์จะทาดี อย่างมา โล ์
(Abraham H. Maslow) และโรเจอร์ (Carl R. Rogers) มอง ่า มนุ ย์ทุกคนมีค ามพึงพอใจในตนเอง ถ้า
ได้รับการตอบ นองค ามต้องการพื้นฐานทางร่างกาย เช่น อา าร การขับถ่าย ฯลฯ ทางจิตใจ เช่น ค ามรัก
ค ามปลอดภัย ฯลฯ ทาง ังคม เช่น ค ามภาคภูมิใจ การได้รับการยอมรับ เป็นต้นแล้ มนุ ย์มีแน โน้มที่จะ
พัฒนาค ามต้องการที่ ูงขึ้นต่อไป มนุ ย์จะทาค ามดีเมื่อค ามต้องการพื้นฐานของมนุ ย์ได้รับการตอบ นอง
แต่ถ้ามนุ ย์ต้องต่อ ู้ดิ้นรน รือมนุ ย์ได้กระทา ิ่งไม่ดี เป็นเพราะมนุ ย์พยายามตอบ นองค ามต้องการของ
ตนเองด้ ยการทาพฤติกรรมเพื่อใ ้ได้ตามค ามต้องการพื้นฐาน
ทฤ ฎีการจูงใจของมา โล ์ (Abraham H. Maslow) กล่า ถึงค ามต้องการของมนุ ย์อย่างค าม
จาเป็นทางกาย ่าเป็นค ามต้องการ ลักที่ทุกคนมีเ มือนกัน ถ้ามนุ ย์ยังไม่ได้รับ ค ามต้องการอื่น ๆ จะยังไม่
ปรากฏ แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุ ย์ได้รับการตอบ นองอย่างเพียงพอ ค ามต้องการใ ม่ ๆ ก็จะเกิดขึ้นแทนที่
ค ามต้องการเก่า การตอบ นองจึง เป็น ิ่ งจู งใจของพฤติ กรรมซึ่งจะเรีย งค ามต้ อ งการจากต่ าไป ู ง (A
Hierarchy of Needs) โดยเริ่มจากค ามต้องการพื้นฐานทางกายภาพ (Basic Needs) ค ามต้องการค าม
มั่นคงและปลอดภัยในชี ิตและทรัพย์ ิน (Safety Needs) ค ามต้องการทางจิตใจ (Psycho Social Needs)
การได้รับการยอมรับจากตนเองและผู้อื่น (Social Needs) มนุ ย์ไม่อาจอยู่โดดเดี่ย ต้องการเพื่อน รือกลุ่ม
ได้รับค ามอบอุ่นยอมรับไ ้ างใจช่ ยเ ลือ การได้รับการยกย่องชื่นชมจากตนเองและผู้อื่น (Self Esteem or
Ego Needs) การได้รับการนับถือ รัทธายกย่อง รรเ ริญ ค ามต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและทาตาม
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่ิงที่ใฝ่ฝัน (Self-fulfillment Needs) มุ่งใช้และพัฒนา ักยภาพของคนโดย ูง ุดทุกลาดับเ ลาเพื่อประโยชน์
ต่อตั เองและ ังคม1 เมื่อนาแน คิดทางจิต ิทยาและทฤ ฎีของมา โล ์มา ังเกตพฤติกรรมของคนไร้บ้าน เรา
อาจจะพบ ่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีค ามต้องการที่เริ่มจากขั้นพื้นฐานไปยังค ามต้องการขั้น ูง ุดทั้ง มด มีบางคน
ที่มีค ามต้องการพื้นฐานทางกายภาพ ค ามต้องการค ามปลอดภัยมั่นคงในเรื่องของการเงิน และการต้องการ
การยอมรับ ซึ่งทั้ง าม ิ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น จากการพูดคุยกับคนไร้บ้านบางคนจะพบ ่าเขาต้องการมี
งานทา มีรายได้ เพื่อที่จะเอาไปซื้อ าอา าร รือเช่าบ้านอยู่ ในขณะที่ ก็รู้ ึกมีคุณค่าเมื่อถูกไ ้ านจากเพื่อน
คนไร้บ้านด้ ยกันใ ้ไปทานั่นทานี่ใ ้ ซึ่งนับ ่าเป็น ิ่ง นึ่งที่ทาใ ้รู้ ึกถึงการมีตั ตน เป็นที่พึ่ง และเพื่อนยอมรับ
า รับคนไร้บ้าน (Homeless) เป็นกลุ่มคนกลุ่ ม นึ่งที่ค ามต้องการพื้นฐานในชี ิตไม่ได้รั บการ
ตอบ นองอย่างเพียงพอ รือไม่ ามารถ าปัจจัยต่าง ๆ เพื่อตอบ นองค ามต้องการของชี ิตได้ โดยเฉพาะใน
เรื่ องที่อยู่ อา ัย ดังนั้ น จึ งทาใ ้ คนไร้ บ้ านไม่ ามารถดาเนิ นชี ิตปกติเฉกเช่น คนทั่ ไป ข้า ล งใ ญ่ ิ ท ธิ
มนุ ยชนแ ่ง ประชาชาติ (United Nations Human Rights) 2 ได้แ ดงค ามกัง ลต่อปัญ าคนไร้บ้านที่
เกิดขึ้นใน ันนี้ซึ่ง ามารถพบเ ็น ได้ใน ลาย ๆ ประเท องค์กร ประชาชาติเรียกร้องใ ้รัฐบาลตระ นักถึง
ปัญ าการไร้บ้านซึ่งเป็น ิกฤติด้าน ิทธิมนุ ยชน และใ ้รัฐภาคีมี ัญญาร่ มกันที่จะขจัดปัญ านี้ใ ้ มดไป
ภายในปี 2030 ซึ่งเป็นไปตามเป้า มายใ ม่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ประชาชาติ (UN Sustainable
Development Goals รือ UN SDGs) Leilani Farsha ผู้แทนพิเ ด้าน ิทธิในที่อยู่อา ัยมอง ่า การไร้
บ้ านที่ขยายตั เป็ น งก ้างเกิด ขึ้น จากค ามล้ มเ ล ของรั ฐ ในการป้ อ งกัน และรับ รอง ิ ทธิมนุ ยชนของ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ค ามไม่เ ท่าเทียมกันอย่างเรื้อรัง การกระจายที่ดินและทรัพย์ ิน อย่างไม่เป็นธรรม
และปัญ าค ามยากจน ทั้ง มดล้ นเป็นปัจจัยที่ทาใ ้คนกลายเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งตามปฏิญญา ากล ่าด้ ย
ิทธิมนุ ยชนข้อที่ 25 ระบุ ่า
“ทุกคนมี ิ ทธิ ในมาตรฐานการครองชี พ อัน เพีย งพอ า รั บ ุ ขภาพและค าม
เป็นอยู่ดีของตนและครอบครั ร มทั้งอา าร เครื่องนุ่ง ่ม ที่อยู่อา ัย และการดูแลรัก า
ทางการแพทย์และบริการ ังคมที่จาเป็น และมี ิทธิในค ามมั่นคงในยาม ่างงาน เจ็บป่ ย
พิการ เป็น ม้าย ัยชรา รือปรา จากการดารงชีพอื่นใน ภา ะแ ดล้อมนอกเ นือการ
ค บคุมของตน”3

1

ที่มาจาก http://www.chatchai.ece.engr.tu.ac.th/K28.html
2
ที่มาจาก http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53360#.WXxqxcZ7FmA
3
ปฏิญญา ากล า่ ด้ ย ิทธิมนุ ยชน (Universal Declaration of Human Rights)

3-3

นอกจากนี้กติการะ ่างประเท ่าด้ ย ิทธิทางเ ร ฐกิจ ังคม และ ัฒนธรรม ข้อที่ 11 ได้บัญญัติ
ในทานองเดีย กัน ่า
“รัฐภาคีแ ่งกติกานี้รับรอง ิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพีย งพอ
า รับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอา าร เครื่องนุ่ง ่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและ
ภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง...”4
จึ งเ ็ น ได้ ่าปั ญ าคนไร้บ้ านไม่ได้ถูกจัดการใ ้ เป็ นไปตาม ลั กการ ากลที่ กา นดไ ้โ ดยรั ฐ รื อ
น่ ยงานที่เกี่ย ข้อง
ภาพยุโรป (European Commission) เป็นกลุ่มประเท นึ่งที่เล็งเ ็นค าม าคัญของปัญ านี้
่ นงานการป้องกันทาง ังคมและการร มกลุ่มทาง ังคมของ ภาพยุโรปได้กล่า ถึง าเ ตุของการเป็นคนไร้
บ้ า น ่ า เกิ ด จาก 1) การไม่ มี ง านท าและค ามยากจน 2) ผู้ อ พยพ 3) ผู้ ู ง อายุ 4) ปั ญ าทาง ุ ข ภาพ 5)
ค าม ัมพันธ์ที่เลิกรา 6) การขาดแคลนที่พักอา ัยซึ่งมีราคาไม่แพง า รับการเช่าและการซื้อ 7)การ นับ นุน
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อคนที่ออกจาก ถานดูแล โรงพยาบาล คุก รือ ถาน าธารณะอื่น ๆ
จากการ ึก าองค์ค ามรู้ ที่เกี่ย ข้องกับ าเ ตุที่ทาใ ้คนออกมาใช้ชี ิตนอกบ้านในพื้นที่ าธารณะ
รือกลายเป็นคนไร้บ้านทั้งในต่างประเท อย่างเช่น รัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤ ออ เตรเลีย และญี่ปุ่น
และในประเท ไทย พบ ่าปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ทาใ ้คนไร้บ้านตัด ินใจ (Individual Decision Making) ออกมา
ใช้ชี ิตนอกบ้านมี ลายประการด้ ยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ ภาพ ังคมและมุมมองการใ ้ค าม าคัญของปัญ าคนไร้
บ้านในประเท นั้น ๆ ในงาน ึก านี้จึงได้แบ่งการทบท นงาน ึก าถึง าเ ตุการตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตนอก
บ้านในพื้นที่ าธารณะ รือกลายเป็นคนไร้บ้านตามประเท และกลุ่มประเท เพื่อใ ้เ ็นภาพที่ชัดเจนของ
ถานการณ์ทางเ ร ฐกิจ ังคม และการเมือง ร มถึงมาตรการการจัดการบาง ่ นที่ทาใ ้ประเท ไม่ ามารถ
ที่จะโอบอุ้มคนกลุ่มนี้ใ ้ ามารถใช้ชี ิตเฉกเช่นคนปกติต่อไปได้

4

กติการะ ่างประเท ่าด้ ย ิทธิทางเ ร ฐกิจ ังคม และ ัฒนธรรม (UN International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR))
https://www.ahuri.edu.au/__data/assets/pdf_file/0015/3075/AHURI_RAP_Issue_24_Counting_the_cost_of_h
omelessness.pdf
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3.2 าเ ตุของการไร้บ้าน (Cause of Homelessness) ของประเทศต่าง ๆ
ภาพที่ 3-1 ภาพร มของ าเ ตุการไร้บ้าน

ที่มา : https://www.homeless.org.uk/facts/understanding-homelessness/causes-ofhomelessness
3.2.1 ประเทศ รัฐอเมริกา
ใน รัฐอเมริกา คนไร้บ้านเป็นปัญ าทาง ังคมที่ได้รับผลกระทบมาจากปัญ าอื่น เช่น ปัญ าคน
่างงาน ปัญ าราคาที่พักอา ัย รือปัญ าครอบครั และตั ของปัญ าเองยัง ่งผลกระทบใ ้เกิดปัญ าอื่น ๆ
ตามมา เช่น ปัญ าอาชญากรรม ปัญ ายาเ พติด ฯลฯ ูนย์กฎ มายแ ่งชาติด้านค ามยากจนและคนไร้บ้าน
ได้ระบุ าเ ตุของการเป็นคนไร้บ้านมาจากการมีรายได้ไม่แน่นอนและขาดแคลนที่พักอา ัยซึ่งมีราคาไม่แพง
ในปี ค. . 2012 ผู้เช่า 10.3 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 มีรายได้ขั้นต่ามาก5
จากการ ึก างาน “What will it take to end homelessness September 2001” พบ ่าปัจจัย
เชิงโครง ร้าง ปัจจัย ่ นบุคคล และปัจจัยทางการเมืองมีอิทธิพลต่อระดับของการไร้บ้านและกา นด ถานที่ที่
จะเกิดคนไร้บ้านขึ้น และปัจจัยเชิงโครง ร้างใน รัฐอเมริกาที่เป็นเชื้อเพลิงของปัญ าดังกล่า ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัย า รับครอบครัวที่มีรายได้ต่า และวัยผู้ใ ญ่ที่ยังไม่มีคู่จะ
ประ บปัญ าที่อยู่อาศัยราคา ูง และประชาชนจานวนมากที่มีรายได้ต่ากว่าความยากจนต้อง
ออกจากตลาดที่อยู่อาศัย

5

ข้อมูลจาก National Low Income Housing Coalition, HOUSING SPOTLIGHT: THE AFFORDABLE RENTAL
HOUSING GAP PERSIST 2 (Aug. 2014), http://nlihc.org/sites/default/files/HS_4-1.pdf.
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2. โอกา การเข้าทางานของคนที่เรียนในระดับมัธยม ึก ามีน้อยมาก รือไม่มีการกระจายงาน ทา
ใ ้เกิดช่อง ่างระ ่างคนร ยกับคนจนก ้างขึ้นเรื่อย ๆ
3. ยกเลิกการ นับ นุน ถาบัน า รับผู้ป่ ยที่มีปัญ าทาง ุขภาพจิตอย่างรุนแรง ลดการรัก าใน
ระยะยา า รับผู้ป่ ยทางจิตที่ กาลังจะออกจาก ถาน จึงทาใ ้ ลายคนไม่มีตั เลือกในที่พัก
อา ัย
4. การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และชนชั้นในที่พักอา ัย ตามการแบ่งเขตของท้องถิ่นที่จากัด
ร มถึงที่อยู่อา ัยซึ่งมีราคาแพงใน ลาย ๆ พื้นที่ จึง ่งผลกระทบต่อทางเลือก
ดังนั้น ถ้าบ้านมีราคาไม่แพงและประชาชน ามารถจ่ายเงินใ ้กับที่อยู่อา ัยราคาถูกได้ จะทาใ ้มีคน
เพียงจาน น นึ่งเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการเป็นคนไร้บ้าน แต่ในค ามเป็นจริงราคาที่พักอา ัยกาลังเพิ่ม ูงขึ้น
และใน ลาย ๆ ประเท ราคาที่พักอา ัย ูงมากจนแตะระดับบน ทาใ ้มีคนกลุ่มใ ญ่เ ี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้
บ้ าน ในขณะเดีย กัน คนที่มีการ ึก าน้อย คนที่คิด ่าการฝึ กงานเป็นเรื่ องยาก รือคนที่คิด ่าตนเองไม่
ามารถเพิ่มรายได้เ นือก ่าระดับค ามยากจนได้ แม้ ่าจะทางานเต็มเ ลาและทางานเกินเ ลาแล้ ก็ตาม ก็จะ
ประ บปัญ านี้ด้ ย
ในปี 2008 การประชุม U.S. Conference of Mayers Study ได้พบปัจจัย 3 อันดับแรกที่ทาใ ้คนที่
มีครอบครั ต้องออกมาไร้บ้านนั้นมาจากการขาดแคลนที่อยู่อา ัยราคาถูก (Lack of Affordable Housing)
ค ามยากจน (Poverty) และการไม่มีงานทา (Unemployment)
า รับในกลุ่มคนที่ไม่มีครอบครั 3 าเ ตุที่พบมากที่ ุดคือ
1. การติด ารเ พติด (Substance Abuse)
2. ขาดแคลนที่พักราคาถูก (Lack of Affordable Housing)
3. อาการป่ ยทางจิต (Mental Illness)
องค์กร Move for Hunger ได้พบ าเ ตุการเป็นคนไร้บ้านที่เ มือนกับการประชุม U.S. Conference
of Mayers Study บางประการ แต่ ่วนใ ญ่เป็นปัจจัยที่มีความแตกต่า งออกไป เพราะระบุว่า าเ ตุมาจาก
ปัจจัยใ ญ่ ๆ คือ
1. การขาดแคลนที่อยู่อา ัยราคาถูก (The Lack of Affordable House) ที่เป็นเบื้อง ลังซึ่งทาใ ้
เกิดการไร้บ้าน
2. The National Low Income Housing Coalition ครอบครั ที่มีคนทางานจะได้รับค่าแรงขั้นต่า
ไม่เพียงพอ า รับการเช่า ้องแบบ 2 ้องนอนใน รัฐอเมริกา ผู้ที่ทางานจะได้ค่าแรงขั้นต่าอยู่ที่
7.25 เ รียญ รัฐต่อชั่ โมง ซึ่งจะต้องทางาน 90 ชั่ โมงต่อ ัปดา ์ จึงจะ ามารถเข้าถึงการเช่า
บ้านแบบ 1 ้องนอนในตลาดได้ และจะต้ องทางาน 112 ชั่ โมงต่อ ัปดา ์ ถึงจะ ามารถเช่าที่
พักแบบ 2 ้องนอนได้
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3. ค ามจนเป็นปัจจัยอีก นึ่งปัจจัยที่ทาใ ้การไร้บ้านเกิดขึ้น การขาดแคลนโอกา ในการทางาน
ร มถึงค ามช่ ย าธารณะที่มีลดน้อยลง ทาใ ้ครอบครั ที่มีรายได้น้อยเมื่อต้องประ บกับการ
เจ็บป่ ย รืออุบัติเ ตุจะต้องออกจากงานมาอยู่บนท้องถนน
3.2.2 ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพ
องค์กร Shelter : The Housing and Homelessness Charity ได้กล่า ถึง าเ ตุ ่า เป็นที่น่าเ ร้า
ใจที่คนมากมายมอง ่าการไร้บ้านเป็นผลจากอารมณ์ ่ นบุคคล และพ กเขาพิจารณาเ ็น ่า ถ้าเ ร ฐกิจดี ไม่
มีเงื่อนไข รือข้ออ้างอะไรที่จะทาใ ้ไม่ได้รับค ามช่ ยเ ลือ แต่ค ามเชื่อนี้ถูกปฏิเ ธจากข้อเท็จจริง เพราะการ
ไร้บ้านมี าเ ตุที่ซับซ้อนระ ่างบริบทแ ดล้อมตั บุคคลและผลเ ียของโครง ร้าง ังคมที่อยู่นอกเ นือไปจาก
การค บคุม ดังนั้นการไร้บ้านจึงมาจาก
าเ ตุของบุคคล (Personal Factors)
1. ปัจจัย ่ นบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ ยาเ พติด แอลกอฮอล์ ค ามยากจน การขาด
คุณ มบัติที่จะเข้าเรียน ขาดแคลนการ นับ นุนทาง ังคม นี้ ินที่เกิดจากการจานองและการ
ค้างค่าเช่า ร่างกายอ่อนแอและการป่ ยด้าน ุขภาพจิต ค าม ัมพันธ์ที่เลิกรา ร มไปถึงเคยเข้าไป
เกี่ย พันกับอาชญากรรมตอนยังเด็ก
2. ภูมิ ลังของครอบครั (Family Background) เช่น ครอบครั แตกแยก มีการทะเลาะเบาะแ ้ง
ค ามรุนแรงทางเพ และค ามรุนแรงทางร่างกายในเด็กและ ัยรุ่น การมีครอบครั ที่มีปัญ ายา
เ พติด รือแอลกอฮอล์ และมีครอบครั ที่เป็นคนไร้บ้านอยู่ก่อนแล้
3. ภูมิ ลังของ ถาบัน (Institution Background) ต้องได้รับการดูแล เช่น เคยอยู่ใน ถานบาบัด
เคยอยู่ใน น่ ยงานค ามมั่นคง รือเป็นท าร รือเคยถูกจาคุก
การจะแก้ไขปัญ าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและโดยปกติจะต้องขอ นับ นุนจาก าธารณชน เพื่อน
และครอบครั ร่ มกันทางานในปัญ า ่ นบุคคล รือครอบครั การ นับ นุนจาก าธารณะ ทั้งร มไปถึงการ
ป้องกัน ใ ้คาปรึก า แนะนา ฝึกอบรม จัด าที่พักทางเลือกโดยรัฐท้องถิ่นในที่ที่เ มาะ ม
าเ ตุของโครง ร้ าง (Structural Factors) ซึ่งถือเป็ นธรรมชาติของ ั งคมและเ ร ฐกิจ และ
บ่อยครั้งเป็น ิ่งทีอ่ ยู่นอกเ นือการค บคุมของปัจเจกบุคคลและครอบครั ที่จะตระ นักได้ เช่น
- การไม่มีงานทา (Unemployment)
- ค ามยากจน (Poverty)
- การขาดแคลนตลาดที่อยู่ อา ัย (Housing Market Shortage) และการขาดแคลนที่อยู่อา ัย
ราคาถูก (Lack of Affordable Housing)
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- นโยบายในเรื่องที่อยู่อา ัย (Housing Policies) เช่น ระบบปฏิบัติการเรื่องที่พักอา ัย ของ
ประเท โครง ร้างและการบริ ารผลประโยชน์ของที่อยู่อา ัย
- กระแ ทาง ังคม เช่น การแยกทางของคู่รักที่เพิ่มมากขึ้น จาน นผู้ที่ออกมาใช้ชี ิตนอกบ้านคน
เดีย
- โครง ร้างและการบริ าร าธารณะประโยชน์ในที่อยู่อา ัย
- การปรับนโยบายในระยะยา เช่น การปิดโรงพยาบาลที่รัก าอาการจิตเ ช การเปลี่ยนแปลงใน
ระบบที่อยู่อา ัย ปัญ าทั้ง มดนี้ต้องการนโยบายที่แก้ไขปัญ าในระยะยา เพื่อใ ้เกิดประโยชน์ การ ร้างที่
อยู่อา ัยราคาถูกใ ้มากขึ้น และการใ ้ค ามมั่นใจโดยการคานึงถึงประโยชน์ใน ่ นของ ังคมนอกจากผลที่จะ
ทาใ ้เ ร ฐกิจเติบโต
า รับ 3 าเ ตุ ลัก ุดท้ายที่ทาใ ้คนตัด ินใจ ูญเ ียบ้าน ซึ่ งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ มัคร ภา
ท้องถิ่นที่ใ ้การ นับ นุนคนไร้บ้าน พบว่า 1) การมีผู้ปกครอง เพื่อน รือความ ัมพันธ์ที่ไม่ดี รือไม่ ามารถที่
จะรองรับพวกเขาได้อีกต่อไป 2) การจบความ ัมพันธ์รวมไปถึงความรุนแรงภายในครอบครัว 3) การ ูญเ ีย
การครอบครอง รือการเช่าในระยะ ั้น
อย่างไรก็ตามเ ตุผลเ ล่านี้เป็นเพียงตั เร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นใ ้คนแ ง าค ามช่ ยเ ลือ และไม่ใช่
ปัญ าพื้นฐานที่เป็น าเ ตุทาใ ้เกิด ิกฤติในข้างต้น เพราะคนเราไม่ได้มีเพียงเ ตุการณ์เดีย ที่จะ ่งผลใ ้
กลายเป็นคนไร้บ้านในทันที แต่ต้องมาจากจาน นปัญ ามากมายที่เกิดขึ้น แล้ ต้องมีการผ่านระยะเ ลาด้ ย
งาน ึก าในประเท อังกฤ มีลัก ณะการแบ่งที่คล้ายกันกับงาน ึก าใน รัฐอเมริกา แต่แตกต่าง
กันที่งานในประเท อังกฤ ไม่ได้ระบุชัดเจน ่าปัจจัยทางการเมืองเป็น ิ่งที่ก่อใ ้เกิด ภา ะไร้บ้าน จากงาน
Statutory Homeless in England กล่า ถึง าเ ตุการเป็นคนไร้บ้าน ่ามาจาก 2 ปัจจัยคือ
1. ปัจจัยเชิงโครง ร้าง ซึ่งมาจาก ลาย าเ ตุ เช่น
- การขาดแคลนบ้านราคาถูกในอังกฤ
- ภาคที่อยู่อา ัยของ ังคมลดจาน นลง ะท้อนจากการขายที่อยู่อา ัยภายใต้ ิทธิในการ
ซื้อ และการลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อา ัยทาง ังคมลดลง
- ค าม ามารถในการเป็นเจ้าของบ้านทาได้ยากขึ้น มีการค บคุมการจานอง า รับผู้ที่จะ
ซื้อบ้านเป็นครั้งแรก ธนาคารต้องการใ ้มีเงินฝากในบัญชีตามฐานที่กา นด
2. ปัจจัย ่ นบุคคล เช่น การยุติค าม ัมพันธ์ อาการป่ ยทางจิต การพ้นโท จากคุก และการออก
จากระบบดูแล า รับปัจจัยด้านนี้ การที่ครอบครั แตกแยกถือเป็น าเ ตุ าคัญ
ซึ่งเมื่อเรียง 5 อันดับแรกที่ทาใ ้เกิดการไร้บ้าน ได้แก่
31% การเช่าบ้านในระยะ ั้นมาก
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16% อื่น ๆ
15% ครอบครั ไม่ ามารถจะอาน ยค าม ะด กในระยะยา
12% ค าม ัมพันธ์กับคนอื่น รือเพื่อนไม่ดีทาใ ้ไม่ ามารถอาน ยค าม ะด กได้
11% ค ามรุนแรง รือค าม ัมพันธ์จบลง
งาน The Homelessness Monitor England 2015 (February 2015) ได้ ร ะบุ ถึ ง าเ ตุ ที่ มี ทั้ ง
ผลกระทบจากเ ร ฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากทฤ ฎีประ ัติ า ตร์และองค์ค ามรู้นานาชาติบ่งชี้
่า าเ ตุของการเป็นคนไร้บ้านมีค ามซับซ้อนและไม่ได้มีกลไกเดีย แต่จาเป็นต้องอา ัยปัจจัยอื่น ทั้งปัจจัย
่ นบุคคล บุคลิกระ ่างคน และโครง ร้าง ซึ่งทั้ง มดมีบทบาทต่อแน โน้มของตลาดที่อยู่อา ัย นโยบายถือ
เป็นผลกระทบโดยตรงที่ ุดและมีอิทธิพลต่อตลาดแรงงาน ร มถึงการจัด ั ดิการและปัจจัยอื่น ๆ
า รั บ ประเท ก็อตแลนด์ Dr. Anderson ในงานชื่อ Pathway through Homeless toward a
Dynamic Analysis ปี 2001 มีการกล่า ไ ้ ่า รายได้น้อย ไม่มีงานทา และค ามยากจนเป็นปัจจัย ากลในคน
ไร้บ้าน ซึ่งปัจจัยทั้ง มดจากัดค าม ามารถของคนในการใช้จ่าย การจานอง รือการเช่า อีกทั้งการไม่ ามารถ
ระบุที่อยู่อา ัยทาใ ้การ างานทาได้ยาก งจรที่ถูก ร้างขึ้นมาจึงยากที่จะจบ การ ึก าใน ก็อตแลนด์ช่ ง 2
ท รร ที่ผ่านมายังพบ ่า แน โน้มของการเป็นคนไร้บ้านเป็นผลมาจากปัจจัยอย่างค ามต้องการบ้านและ
จาน นบ้าน ค าม ามารถในการจ่าย และการไม่มีงานทา ร มทั้งจาน นคนที่ออกจาก ถาบัน เช่น คุก บ้าน
เด็ก และโรงพยาบาลจิตเ ช า รับครอบครั ที่ไม่มีที่อยู่อา ั ย ปัญ า ลักที่ยังค้างคาคือการอ้าง ิทธิ์ร มถึง
ค ามล่าช้าในการรับพ กเขาเข้าที่พักอา ัย ค ามขาดแคลนระ ่างการจ่ายผลประโยชน์ของที่อยู่อา ัยกับ
ราคาค่าเช่า
3.2.3 ประเทศแคนาดา
ในปีค. . 1998 Tolomiczenko และ Goering ได้ทาการ ึก า พบ ่า อัตราการเจ็บป่ ยทางจิตและ
การติดยาเ พติดที่ ูงทาใ ้คนเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งนั่นเป็นผลกระทบทางเ ร ฐกิจและปัจจัยในเรื่องของตลาดที่
อยู่อา ัยที่ ่งใ ้เกิดการไร้บ้านขึ้นมา ในขณะที่บางคนเ ็น ่าเป็นเพราะบุคลิก ่ นบุคคลของคนไร้บ้านที่เป็น
โครง ร้างของ าเ ตุ ดังนั้นการไร้บ้านเป็นผลมาจากการทับซ้อน การเ ริมกัน และค ามไม่ ามารถเข้าถึง ิทธิ
ประโยชน์จาก ังคมกระแ ลักซึ่ง ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. รายได้ การมีรายได้ต่า การไม่มีงานทา รือมีงานทาที่ไม่แน่นอน การมีโอกา ทางรายได้ที่จากัด
ตลอดจนมีการ ึก าและทัก ะที่ต่า
2. ขาดการ นับ นุนและขาดบริการต่าง ๆ ร มไปถึงการระบุปัญ าอาการป่ ยทางร่างกาย การ
ป่ ยทางจิตเ ช การใช้ยาเ พติด ค ามแตกแยกของครอบครั และเพื่อน
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3. ปัจจัยเรื่องที่อยู่อาศัย รวมไปถึงประเด็นการขับไล่ ความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยในชุมชน รือ
การไม่มีที่อยู่อาศัยราคาถูก
ข้อมูลภูมิ ลังจาก ้อง มุดรัฐ ภาแคนาดา เรื่อง Risk Factors for Homelessness ได้จัดทาขึ้นเพื่อ
เตรียม า รับ ิจัยและเป็นข้อมูลใ ้บริการแก่ มาชิกภายในรัฐ ภาและบุคคลที่เกี่ย ข้อง งานนี้ได้พยายาม
ิ เ คราะ ์ แ ยกระ ่ า ง าเ ตุ ่ นบุ ค คลและโครง ร้ า ง แต่ เ ้ น ทางของการไร้ บ้ า นมี ค ามซั บ ซ้ อ นและ
ลาก ลายในกลุ่มประชากรคนไร้บ้าน ดังนั้นในงานนี้จึงนาเ นอปัจจัยเ ี่ยง าคัญบางประการของการไร้บ้าน
การป่วยทางจิตและความรุนแรงทางร่างกาย (Mental Illness and Substance Abuse)
าเ ตุนี้เป็น ิ่งที่พบเ ็นได้บ่อย ๆ ในคนไร้บ้าน ทั้งโรคจิตเภท (Schizopharenia) ค ามกดดัน และ
การใช้ยาเ พติด เป็นตั อย่างปกติของคนไร้บ้าน มาคม ุขภาพจิตแ ่งแคนาดารายงาน ่า 1 ใน 3 ของคนไร้
บ้านทั้ง มดมีอาการเจ็บป่ ยทางจิต ค าม ัมพันธ์ระ ่างการเจ็บป่ ยทางจิต ค ามรุนแรงทางร่างกาย และ
การไร้บ้าน มีค ามซับซ้อน ในทาง นึ่งค าม ัมพันธ์ระ ่างการเจ็บป่ ยทางจิตและค ามรุนแรงทางร่างกาย
ามารถก่อใ ้เกิดการไร้บ้าน และบ่อยครั้งมีอิทธิพลต่อตั กา นดอื่น เช่น ทัก ะของบุคคลในการมีงานทาที่
ปลอดภัยและมีที่พักอา ัย อีกด้าน นึ่งการไร้บ้านก่อใ ้เกิดปัญ าต่าง ๆ มากมาย เช่น อาการป่ ยทางจิตและ
การใช้ยาเ พติด ซึ่ง ่งผลต่อเงื่อนไขทาง ุขภาพ
การจบความ ั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วาม ั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ เ มาะ ม (Marital Breakdown and Abusive
Relationship)
การจบค าม ัมพันธ์ รือการ ย่าร้างได้กัดกร่อนค ามมั่นคงด้านเ ร ฐกิจของบุคคลและก่อใ ้เกิด
ค ามเ ี่ยงในเรื่องที่อยู่อา ัย ภาย ลังการ ย่าร้างพบ ่า จากประ บการณ์ของผู้ ญิ ง 40% มีคุณภาพชี ิต
ทางเ ร ฐกิจที่ดีลดลง และมีอัตราค ามยากจนเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งเปลี่ยนแปลงใ ้บางคนเข้า ู่การเป็นคนไร้
บ้าน
คนไร้บ้านยังเป็นผลมาจากค าม ัมพันธ์ที่ไม่เ มาะ ม เพราะ นึ่ง เป็นผลจากไม่ทาตามกฎ มาย
อง ในระยะยา จะ ่งผลใ ้เกิดประ บการณ์ค ามรุนแรง ร มทั้งในเด็กและ ัยรุ่นด้ ย
ประ บการณ์ใน ัยเด็กที่ไม่ดีนั้นเพิ่มค ามเ ี่ยงที่จะทาใ ้ไร้บ้านในช่ งปลายของชี ิต จากข้อมูลพบ ่า
มีอัตรา ูงที่ค ามรุนแรงใน ัยเด็กทาใ ้เป็นคนไร้บ้านตอนโต ทั้งนี้ในการ ึก ายังแ ดง ่า ที่พักอา ัยที่มี ภาพ
ย่าแย่ ามารถนาไป ู่ค ามเครี ยดระ ่างบุคคลและค ามขัดแย้ง และการไร้บ้านยังเพิ่มค ามเ ี่ยงต่อค าม
รุนแรงทางกายและค ามรุนแรงทางเพ อย่าง าคัญ
การ ิ้น ุดด้วยการ ่งผ่านของ ถาบันที่ดูแล (Transitions out of Institutionalized Care)
การย้ายออกจาก ถาบันซึ่งทา น้าที่ในการดูแลไป ู่การอยู่อาศัยด้วยตนเอง จะเพิ่มความเ ี่ยงของ
ปัจเจกบุคคลในการไร้บ้าน คนที่ออกจาก ถานดูแล ุขภาพนั้นเ ี่ยงเนื่องจากการบริ ารและความต้องการจาก
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รัฐได้กดดันใ ้คนทางานในโรงพยาบาลจาเป็นต้องใ ้ผู้ป่ ยออกจากการดูแลเนื่องด้ ยไม่มี ิ่งอาน ยค าม
ะด กที่จะรองรับอย่างเพียงพอ บางครั้งต้องออกมา ู่ท้องถนน รือ ูนย์พัก
คนที่ออกจากกระบ นการยุติธรรมไม่ ามารถกลับคืน ู่ ังคมได้ ซึ่งจะเพิ่มค ามเ ี่ยงของการไร้บ้าน
ขณะที่อยู่อา ัยในเรือนจาได้รับการจัด รรที่อยู่อา ัยอย่างจากัด ได้รับทรัพยากรต่าง ๆ รือการ นับ นุน
เครื อข่ายเพียงเล็ กน้ อยที่จะคืน ู่ ังคม เมื่อกลั บ ู่ ั งคม มีการเลื อกปฏิบั ติจ ากผู้ใ ้ เช่าเนื่องจากมีประ ัติ
อาชญากรรมมาก่อนจึงเป็นค ามท้าทายที่ทาใ ้เกิดการไร้บ้านกระจายถึง 30% ในแคนาดา ดังนั้นคนจาน น
มากจึงกลับ ู่ระบบบ้านพักพิง ในเมือง Toronto ที่เดีย มีที่พักพิงมากก ่า 800 แ ่งที่รองรับคนที่ไม่มีที่ไปใน
แต่ละปี
ค ามคุ้มค่า (Affordability)
รายได้และปั ญ าค ามคุ้ ม ค่า ลายอย่า งเป็ น ปัจ จั ย าคั ญ ใ ้ กับผู้ ตัด ิ น ใจจะไร้ บ้ า นในแคนาดา
รายงานปีค. . 2003 พบ ่า เกือบทุกครอบครั อ้างถึงการมีรายได้ไม่เพียงพอและขาดแคลนที่อยู่อา ัยราคาถูก
เป็นปัจจัย าคัญที่ทาใ ้เกิดการไร้บ้าน องปัจจัย ามารถนามาอธิบายการมีที่อยู่อา ัยที่แพงเกินไป า รับ
ลายครอบครั ที่มีรายได้จากัด
1. การมีรายได้ไม่เป็นธรรม
การ ึก าในปี 2001 พบ ่า การลดการ งเคราะ ์ที่จัดใ ้กับผู้มีรายได้น้อยในทางเ ร ฐกิจ ด้านนึงได้
เพิ่มค ามเ ี่ยงในการมีที่อยู่อา ัย ที่มั่นคง ในอีกด้านนึงทาใ ้ ูญเ ียผลประโยชน์อันจะนาไป ู่การไร้ บ้าน
ในช่ งท รร 1990 มีคนแคนาดาจาน นน้อยที่จะได้รับการ งเคราะ ์ทาง ังคม รือการ ่งต่อของรัฐ จาก
การ ิเคราะ ์ในครั้งนั้นพบ ่ามีการเพิ่มขึ้นของจาน นคนไร้บ้าน ดังนั้นรัฐจึงอุด นุนด้ ยการ งเคราะ ์ทาง
ังคมในช่ ง ลาย ๆ ปีต่อมา ในรายงานของ the Nation Council of Welfare ในปี 2007 ระบุ ่า ั ดิการ
ในเรื่องรายได้ ่ นใ ญ่ทั่ ประเท มีค่าต่าก ่าระดับค ามยากจนอย่างมาก
2. ราคาของที่พักอา ัย
ระดับของรายได้เป็นแง่มุม นึ่งที่นามาพิจารณาราคาที่พักอา ัยในแคนาดา ในระ ่างปี 1997 ถึง
2005 พบ ่า ราคาที่พักพิง ูงก ่าการเติบโตของรายได้ ผู้ที่จะเข้าพักต้องจ่ายเงินเพื่อที่อยู่อา ัยมากก ่า 21%
ในขณะที่มีรายได้เพียง 12% เท่านั้น การ ิจัยจาก “the Canadian Centre for Policy Alternatives”
พบ ่า คนที่มีรายได้แล้ ต้องการที่อยู่อา ัยราคาถูก ต้องออกจากบ้านที่เอกชนใ ้เช่า เนื่องจากการอยู่อา ัย
ของพ กเขาไม่ได้ก่อใ ้เกิดกาไรในอุต า กรรมของที่อยู่อา ัย
เงื่อนไขทางเ ร ฐกิจ (Economic Conditions)
ในช่ งที่เ ร ฐกิจตกต่า ทาใ ้ปัจเจกต้องเผชิญกับค ามยากลาบากทางการเงินที่ ามารถก่อใ ้เกิด
ค ามเ ี่ยงต่อที่พักอา ัย ในรัฐ Alberta ได้ประ บกับ ิกฤติที่อยู่อา ัยอันเนื่องมาจากการเติบโตของเ ร ฐกิจ
ภายในรัฐ ระ ่างปี 2001 ถึง 2007 มีการบันทึกจาน นคนย้ายเข้า ู่รัฐ Alberta เพิ่มขึ้นมากก ่า 10% ด้ ย
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โอกา ทางเ ร ฐกิจที่จะได้รับ การเพิ่มขึ้นของจาน นดังกล่า ทาใ ้ค ามต้องการที่พักอา ัยและราคาของที่
พักอา ัยเพิ่มขึ้นตามไปด้ ย ่งผลทาใ ้คนในรัฐ Alberta จาน นมากไม่ ามารถที่จะจ่ายค่าที่พักแม้ในขณะที่
ตั เองจะทางานเต็มเ ลาแล้ ก็ตาม ดังนั้นทาใ ้มีจาน นคนไร้บ้านและคนที่เกือบจะเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น
Fort McMurray พบ ่ามีการเพิ่มขึ้นของจาน นประชากรคนไร้บ้านประมาณ 24% ระ ่างปี 2004 ถึง 2006
ในขณะที่ในเมือง Calgary มีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น 18% ในปี 2006 ถึง 2008
การปรับโครง ร้างทางเ ร ฐกิจนั้นเพิ่มค ามเ ี่ยงในการเป็นคนไร้บ้าน ทั้งตลาดแรงงานตอบ นอง
การแข่งขันในยุคโลกาภิ ัตน์และมีการนาเทคโนโลยีชั้น ูงมาใช้เพิ่มประ ิทธิภาพอุต า กรรม ซึ่งการปรับ
โครง ร้ า งทางเ ร ฐกิ จ เป็ น ผลท าใ ้ 1) ผู้ ที่ ข าดทั ก ะต้ อ งพบกั บ ค ามเปลี่ ย นแปลงค ามต้ อ งการใน
ตลาดแรงงานซึ่งมีค ามเ ี่ยงที่จะตกงาน รือ ตกงาน จาก ถานการณ์นั้นเ มือนจะเพิ่มจาน นครอบครั คนไร้
บ้าน 2) การเปลี่ยนแปลงโครง ร้างเ ร ฐกิจเพิ่มช่อง ่างของค่าจ้างระ ่างผู้มีทัก ะแรงงาน ูงกับผู้มีทัก ะ
แรงงานต่า รือระ ่างการทางานที่มีระดับมาตรฐานและไม่มีระดับมาตรฐาน ทาใ ้บางคนได้ค่าจ้างเพิ่ม
ูงขึ้น ซึ่ง ุดท้ายคือการเข้าถึงที่พักราคาถูก า รับผู้ที่มีรายได้น้อย
ค ามเ ี่ยงที่มาจาก ลายปัจจัย เช่น กลุ่มคนพื้นเมืองมีประ บการณ์ ูงในเรื่องค ามรุนแรงภายใน
ครอบครั มากก ่าคนทั่ ไป คนโ ด รือคนที่มีผู้ปกครองคนเดีย เผชิญกับปัญ าค ามท้าทายในการเช่าที่อยู่
อา ัยในราคาที่เ มาะ ม คนที่มีบุคลิกลัก ณะมากก ่า นึ่งอย่าง เช่น อาจมีอาการป่ ยทางจิตและเป็นโรค
เรื้อรัง ซึ่งเ ี่ยงต่อการไร้บ้าน
งาน ึก าในประเท แคนาดา ชื่อ The State of Homelessness in Canada ในปีค. . 2013 เป็น
อีกงาน นึ่งได้ระบุปัญ าการไร้บ้านเกิดจาก 3 าเ ตุ คือ
1. ปัจจัยเชิงโครง ร้าง ประเด็นทางเ ร ฐกิจและ ังคม ่งผลกระทบต่อ ิ่งแ ดล้อมทาง ังคม
โอกา เป็นกุญแจ าคัญของบุคคล ซึ่งร มถึงการขาดแคลนรายได้ที่เพียงพอ การไม่ ามารถ
เข้าถึงบ้านราคาถูก การไม่ได้รับการ นับ นุนด้าน ุขภาพ และการถูกเลือกปฏิบัติที่ทาใ ้ไม่
ามารถเข้าถึงค ามยุติธรรมและบริการค ามช่ ยเ ลือ
2. ค ามล้มเ ล ของระบบ เมื่อระบบดูแลและ นับ นุนล้มเ ล การบริการ ลักไม่ ามารถ
ป้องกันและตอบ นองค ามต้องการ ทาใ ้คนที่มีคุณภาพต้องเข้า ู่การเป็นคนไร้บ้าน เช่น
ค ามยากลาบากของการ ่งผ่านระบบ ั ดิการเด็ก ค ามไม่เพียงพอในการ างแผนเมื่อ
ประชาชนต้องออกจากโรงพยาบาล รือกรมราชทัณฑ์ ปัญ า ุขภาพจิต ิ่งเ พติด และการ
ขาดการ นับ นุนกลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
3. ปัจจัย ่ นบุคคลและค าม ัมพันธ์ เช่น เ ตุการณ์ที่กระทบกระเทือนด้านจิตใจ (บ้านไฟไ ม้
รือตกงาน) ิกฤติ ่ นบุคคล (ครอบครั แตกแยก รือค ามรุนแรงภายในครอบครั ) ปัญ า
ด้านจิตใจ ค ามท้าทายด้านยาเ พติด (ค ามบาดเจ็บทาง มอง ฯลฯ) ซึ่งปัญ าค ามรุนแรง
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ในครอบครั ่งผลใ ้คน องล้านคนในประเท แคนาดาต้องออกจากบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และผู้ ญิง โดยไม่มีที่พักรับรอง
ซึ่งจะเ ็นได้ ่าทั้งในประเท รัฐอเมริกา อังกฤ ก๊อตแลนด์ และแคนาดา มี าเ ตุร่ มกันในการ
เกิดคนไร้บ้านขึ้นในแต่ละประเท นอกจากนี้ยังมีงาน ึก าอื่น ๆ ที่มีมุมมองการเกิดคนไร้บ้านที่มีลัก ณะไป
ในทิ ทางเดีย กัน เช่น งานเรื่อง Causes of Homelessness and Policy Response โดย า ตราจารย์
Krishna Pendakur ระบุ ่ามาจากการติดยาเ พติด ปัญ าป่ ยทางจิต ครอบครั แตกแยก ค ามยากจน ค่า
เช่าบ้าน ูง และการเป็นคนพื้นเมือง งาน Housing is not Enough Helping Homeless Families Achieve
Self-Sufficiency โดย Jenni Weinreb ระบุ ่า าเ ตุของการเป็นคนไร้บ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ที่
ปัญ าได้รับการระบุขึ้นมา ประมาณร้อยละ 5 – 50 ของคนไร้บ้านจัดอยู่ในกลุ่มผู้ติด ารเ พติด ปัญ าทาง
ุขภาพจิตมีอยู่ประมาณร้อยละ 8 – 30 และเกี่ย ข้องกับการจัดการพึ่งพิงบริการของรัฐ นอกจากนี้จะเป็น
ปัญ าเรื่องการตั้งครรภ์ รือการเกิดของเด็ก ค ามรุนแรงภายในครอบครั ( ังเกตจากการเพิ่มขึ้นของรายงาน
เกี่ย กับค ามรุนแรงภายในครอบครั ) การขาดการ นับ นุนทาง ังคม การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของ
โครง ร้างครอบครั ประ ัติการเคยจาคุก ปัจจัยจากเ ตุการณ์ต่าง ๆ เช่น าเ ตุภายนอกอย่างการปลด
พนักงานและรูปแบบอื่นของค ามทุกข์ทางเ ร ฐกิจ การขาดแคลนที่พักอา ัยราคาไม่แพง ซึ่งทั้ง มดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของปัญ าจากเดิมที่เป็นเพียงปัญ า ่ นบุคคล เช่น เรื่อง ุขภาพจิต ซึ่งต่อมากลายเป็น
ปัญ าทางเ ร ฐกิจ เช่น ไล่ออกจากงานและลดขนาดองค์กร
3.2.4 ประเทศญี่ปุ่น
งานของ Yoshihiro Okamota และคณะ จากม า ิทยาลัย Chukyo กล่า ่าการไร้บ้านในญี่ปุ่นเป็น
ปัญ า ังคมที่เกิดมาตั้งแต่ท รร 1990 จาน นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่ ง ลัง ิกฤติเ ร ฐกิจฟอง
บู่ ในญี่ปุ่นไม่มีคา ่าคนไร้บ้าน (homeless) ในภา า ลัง งครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลกลางญี่ปุ่นจึงได้ าคา
ที่เรียกคนไม่มีบ้าน ่า Furou รือ Runpen มายถึงคนพเนจร (vagrant) รือคนขี้เกียจ (loafer)
งานของ Tamara Swenson และ Brad Visgatis เรื่ อ ง Changing Representations of
Homelessness in Japanese Newspaper ได้กล่า ถึงเ ้นทางคนไร้บ้านในญี่ปุ่น ่ามาจากการขาดแคลนตา
ข่ายค ามปลอดภัยทาง ั งคม า รับคนไร้บ้าน รือลูกจ้างราย ัน รือคนที่มีอาชีพเ ริม ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่
อา ัยอยู่ชายขอบของแรงงาน จากงานนี้ได้ระบุข้อเท็จจริงบางประการ ่าคนไร้บ้าน 2 ใน 3 ของญี่ปุ่นมีอายุ
มากก ่า 58 ปี จาน น 55% เคยทางานก่อ ร้าง ซึ่ง ่ นมากเป็นแรงงานราย ัน 97% และ ่ นใ ญ่เป็นผู้ชาย
ที่ต้องการทางาน ่ นผู้ ญิงมีจาน น นึ่งที่เป็นคนไร้บ้านเนื่องจากแรงกดดันทาง ังคมและการเข้าถึงอาชีพ
เ ริม ทาใ ้จากัดจาน นคนไร้บ้านผู้ ญิงมีไม่มาก
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งานเรื่อง Homeless People in Japan: Characteristics, Processes and Policy Response
ของ Yusuke KAKITA ได้นาเ นอกระบ นการที่ทาใ ้คนเข้า ู่การเป็นคนไร้บ้าน โดยการ ิเคราะ ์อาชีพและ
เงื่อนไขในเรื่องที่อยู่อา ัย
1. ภาพแวดล้อมในการทางานก่อนที่จะไร้บ้าน
โดยใช้การประเมินจากประเภทของงาน ช่ งระยะเ ลาในการทางานที่ยากลาบากที่ ุด ร มไป
จนถึง ถานการณ์การทางาน พบ ่ าการทางานที่ย า นานที่ ุดอยู่ในช่ งที่ทางานก่อ ร้ างในภาคธุรกิจถึง
42.6% ในโรงงาน 17.2% ในภาคบริการ 11.7% า รับงาน ุดท้ายก่อนที่จะเป็นคนไร้บ้านคืออาชีพก่อ ร้าง
55.1% งานในโรงงาน 10% งานภาคบริการ 8.9% เมื่อดู ถานะการทางานพบ ่าเป็นลูกจ้างทั่ ไป 56.7%
เป็นลูกจ้างราย ัน 23.3% เป็นลูกจ้างราย ัน รือทางานอาชีพเ ริม 13.9% ถานะการทางานทาใ ้คนย่าแย่
ลงและมีค ามไม่มั่นคง จากการ าร จพบ ่าคนไร้บ้านจาน นมากครั้ง นึ่งเคยทางานก่อ ร้างในภาคธุรกิจ
และ ่ นใ ญ่มี ถานะการทางานในภาคอุต า กรรมแบบลูกจ้างราย ันมาก่อน ประมาณ 1 ใน 3 ของคนไร้
บ้านครั้ง นึ่งเคย างานในตลาดแรงงานที่เรียก ่า Yoseba
2. การลงทะเบียนประกัน ังคมและเงื่อนไขที่อยู่อาศัยก่อนมาเป็นคนไร้บ้าน
เป็ น ที่ ท ราบ ่ า ระบบประกั น ั ง คมในญี่ ปุ่ น ก่ อ ตั้ ง โดยบริ ั ท ที่ ท าการจ้ า งงาน ประเภทของการ
ประกัน ังคมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ถานะของแรงงานและขนาดของบริ ัท งานที่มีลัก ณะแบบงานราย ัน
งานชั่ ครา และงานเ ริม บ่อยครั้งไม่ได้ถูกร มภายใต้ระบบประกัน ังคมของญี่ปุ่น ประกัน ังคมจะร ม
ประกั น ุ ข ภาพและประกั น การ ่า งงานเข้ า มาด้ ย ซึ่ ง ระบบประกั น นี้ จ ะมี บ ทบาทปกป้ อ งคนจาก ิ กฤติ
เ ร ฐกิจ ซึ่งพบ ่า จาน นคนไร้บ้ านที่ไม่เคยลงทะเบียนในระบบประกัน ังคมของญี่ปุ่นมีมากก ่า 50% จาก
จาน นทั้ง มดที่เก็บข้อมูล เมื่อดูตาม ถานะการทางานพบ ่าคนที่ไม่ลงทะเบียนมากที่ ุดเป็นลูกจ้างราย ัน
70.5% ลูกจ้างทั่ ไป 69.2% ซึ่งแ ดง ่ามีที่ไม่ได้เข้า ู่ระบบประกัน ังคมในอัตรา ูงในกลุ่มที่ทางานไม่มั่นคง
คนไร้บ้านจึง ลุดออกจากระบบประกัน ังคมก่อนที่จะมาเป็นคนไร้บ้าน
า รับเงื่อนไขของที่พัก พบ ่า 37.5% เช่าที่พักอา ัยอยู่ด้ ยตนเอง ตามมาด้ ย 13.9% เป็นที่พัก
อา ัยของแรงงาน 13.8% เป็น อพักและที่พักของบริ ัทที่จัดไ ้ใ ้ จึงเ ็นได้ ่าก่อนที่จะเป็นคนไร้ บ้านนั้นไม่มี
ที่อยู่อา ัยที่มั่นคงมาก่อน อีกข้อค้นพบ นึ่งพบ ่า 70% เป็นคนจากต่างจัง ัดที่มา างานทาและอา ัยอยู่ใกล้
ที่พัก ซึ่งไม่ได้มีลัก ณะอพยพจากที่ นึ่งไปยังอีกที่ นึ่ง
3. ฉนวนที่ทาใ ้คนถูก ่งออกมาเป็นคนไร้บ้านและเป็นช่วง ุดท้าย
ปัจจัยทั้งธุรกิจเติบโตช้า 35.6% บริ ัทล้มละลายและไม่ ามารถ างานใ ม่ 32.9% การป่ ย อาการ
บาดเจ็ บ และอายุที่มากขึ้น ท าใ ้ เกิ ดค ามยากล าบากในการทางาน 18.8% ร มทั้งการ ู ญเ ี ย งาน ได้
ก่อใ ้เกิดค ามเครียดจนนาไป ู่การไร้บ้าน
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บทบาทการช่ ยเ ลือของ าธารณะในช่ ง ุดท้ายถือ ่ามีค าม าคัญมาก ข้ อเท็จจริงพบ ่าระบบ
ประกัน ังคมของญี่ปุ่นและ านักงาน ั ดิการในท้องถิ่นไม่ ามารถทา น้าที่เป็นตาข่ายทาง ังคมในการ
ป้องกันคนที่จะเข้า ู่การไร้บ้านได้
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านบางงานที่ ไ ด้ ึ ก าในบริ บ ทของการเปรี ย บเที ย บ เช่ น งานของ Yoshihiro
Okamoto เรื่ อ ง A Comparative Study of Homelessness in United Kingdom and Japan เป็ น งาน
นึ่งที่แ ดง าเ ตุของการเป็นคนไร้บ้านโดยเปรียบเทียบจากประเท ทางฝั่งตะ ันตกและตะ ันออกที่มีค าม
ต่างทาง ังคมและ ัฒ นธรรม จากงานดังกล่า เ ็นได้ ่า ประเท ในท ีปยุโรป กลไกทาง ังคม เ ร ฐกิจ
การเมือง ร มทั้งกลไกของบุ คคล ถูกโต้เถียง ่าเป็ น าเ ตุของการไร้ บ้าน ยกตั อย่ างบางประเท มีการ
เปลี่ ย นแปลงโครง ร้า งทางเ ร ฐกิ จ มี เ รี ภ าพในการแลกเปลี่ ย นทุ น และแรงงาน ฯลฯ ร มไปถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทาง ังคมและโครง ร้างประชากร เช่น การมีอายุยา นานขึ้น การเพิ่มขึ้นของจาน นคนที่พัก
อา ัยคนเดีย และการเพิ่มขึ้นของอัตราการ ย่าร้าง และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทาง ังคม เช่น การลด
กฎระเบีย บ การลดรัฐ ั ดิการลง และการเพิ่ม ขึ้น ของช่ อ ง ่า งทางเ ร ฐกิจ ระ ่ างคนร ยกับ คนจน
เช่นเดีย กันกับญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงทางเ ร ฐกิจ ประชากร และนโยบายมีผล าคัญเพิ่มขึ้ นต่อการเป็นคน
ไร้บ้าน ญี่ปุ่นมีการระบุไ ้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 25 ถึงการที่ประชากรต้องมีคุณภาพชี ิตที่ดี แต่ในทางปฏิบัติรัฐ
ไม่ได้จัดระบบค ามปลอดภัยเช่นนี้ไ ้เช่นในยุโรป รัฐเพียงแต่มุ่งเป้าที่ค ามเจริญเติบโตทางเ ร ฐกิจแล้ ละทิ้ง
นโยบายทาง ังคมจาน นมาก บริ ัทขนาดใ ญ่เป็นผู้ทา น้าที่จ่ายเงินใ ้มากที่ ุด
ใน ังคมเอเชียและญี่ปุ่น ครอบครั จะทา น้าที่ดูแล ั ดิการของบุคคล ครอบครั และบริ ัทในญี่ปุ่น
จะ นับ นุนระบบค ามปลอดภัยทาง ังคม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเ ร ฐกิจจะ ่งผลกระทบต่อโครง ร้าง
ของอุต า กรรม ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางโครง ร้างของคนทางาน มีคนตกงาน ซึ่งนั้นเป็น นึ่งปัญ าที่
คนทางานอายุเกิน 50 ปีมีโอกา น้อยลง โครง ร้างของครอบครั มีอัตราการ ย่าร้างที่เพิ่มขึ้น การลดลงของ
ขนาดครอบครั เป็นไปอย่างร ดเร็ มาก ทั้ง มด ่งผล าคัญมากต่อการเป็นคนไร้บ้านในญี่ปุ่น ดังนั้นปัจจัย
การเกิดคนไร้บ้านในญี่ปุ่นมีค าม ัมพันธ์กับเรื่องนโยบายทางเ ร ฐกิจ ังคม และการเมืองของประเท ด้ ย
งาน ึก าเปรียบเทียบที่ ึก านโยบายใน 3 พื้นที่ คือ ยุโรป รัฐอเมริกา และออ เตรเลีย เรื่อง
Approaches to Homelessness Policy in Europe, the United States and Australia ข อ ง John
Minnery และ Emma Greenhalgh เ ็ น ่ า การไร้ บ้ า นเป็ น ปั ญ าที่ ถู ก ถกเถี ย งกั น ในชุ ม ชนของนั ก ิ จั ย
(Research Community) และกลุ่มนโยบาย (Policy Community) ในอดีตเป็นการถกเถียงบน าเ ตุที่น่าจะ
เป็น อย่างโครง ร้าง ังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ค ามยากจน ระบบที่อยู่อา ัย ธรรมชาติ
ของรัฐ ั ดิการ และค ามชอบเป็นปัจเจก ฯลฯ ปัจจัยทางจิต ิทยา เช่น การพึ่งพาแอลกอฮอล์ และระดับ
พฤติกรรมและ ังคม แต่ในตอนนี้ าเ ตุมีค ามชัดเจนขึ้น ่าเป็นค ามคาบเกี่ย กันระ ่างประเด็นทาง ังคม
และประเด็น ่ นตั

3-15

ตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบ
ประเท รัฐอเมริกา
ประเท อังกฤ และ
ในเครือจักรภพ
1 ขาดแคลนที่ พั ก ราคา 1. ปั จ จั ย เชิ ง โครง ร้ า ง
ถูก
เช่ น ขาดแคลนที่ พั ก
2. ค ามยากจน
ราคาถูก ไม่มีงานทา
3. ไม่มีงานทา
2. ปัจจัย ่ นบุคคล เช่น
3. อาการป่ ยทางจิต
ค ร อ บ ค รั แ ต ก แ ย ก
4. ติด ารเ พติด
อาการป่ ยทางจิต

าเ ตุการไร้บ้านใน 4 ประเท
ประเท แคนาดา
1. ปั จ จั ย เชิ ง โครง ร้ า ง
เช่ น ขาดแคลนรายได้
เพี ย งพอ เข้ า ถึ ง บ้ า น
ราคาถูก
2. ค ามล้ ม เ ล ของ
ระบบ เช่น บริ การ ลั ก
ไม่ ามารถตอบ นอง
รือดูแลค ามต้องการ
3. ปัจจัย ่ นบุคคลและ
ค าม ั มพันธ์ เช่น การ
ย่าร้าง ค ามรุนแรงใน
ครอบครั

ประเท ญี่ปุ่น

1. การขาดแคลนตาข่าย
ค า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
ังคม
2. ผลกระทบจาก
เ ร ฐกิจ

จากตารางข้างต้น ประเท รัฐอเมริกา ประเท แคนาดา ประเท อังกฤ และในเครือจักรภพ ซึ่ง
เป็นประเท ทางฝั่งตะ ันตกจะมีมิติการมอง าเ ตุการไร้บ้านที่คล้ายคลึงกัน ามารถ รุปได้คือ การไร้บ้านที่
เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยทางด้านโครง ร้างอย่างการไม่ ามารถเข้าถึงที่พักอา ัยและการเป็นเจ้าของทั้งการเช่า
และการซื้อได้ นโยบายในเรื่องที่อยู่ การขาดการ นับ นุนและบริการต่าง ๆ ค ามยากจน เป็นต้น ในขณะที่
อีกปัจจัย นึ่งคือ ปัจจัย ่ นบุคคล เช่น ค าม ัมพันธ์ในครอบครั ที่แตกแยก ค ามรุนแรงทางร่างกายและ
จิตใจ ปัญ ายาเ พติด ร มทั้งปัญ า ุขภาพจิตด้ ย ในขณะที่ประเท ญี่ปุ่นจะมี าเ ตุการไร้บ้านที่ ค าม
แตกต่างออกไป ด้ ยปัจจัยทางด้านเ ร ฐกิจก่อใ ้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และการขาดมาตรการ
รองรับที่ ร้างค ามปลอดภัยทาง ังคม ทั้ง มดเป็นปัจจัยเกื้อ นุนใ ้เกิดคนไร้บ้านขึ้นในญี่ปุ่น
3.2.5 ประเทศไทย
งาน ิชาการในประเท ไทยมีเพียงจาน น นึ่งเท่านั้นที่ทาการ ึก าเรื่องคนไร้บ้าน และงานที่เป็นที่
กล่า ถึงและเปิดมุมมองเรื่องคนไร้บ้านในประเท ไทยคืองานทางมานุ ย ิทยาของบุญเลิ ิเ ปรีชา เรื่อง
โลกของคนไร้บ้าน ซึ่งกล่า ถึงประเด็นเรื่อง าเ ตุซึ่งมีการถกเถียงกันอย่างก ้างข าง ่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจ รุป
ได้ ่า “ทาไมคนจึงเป็นคนไร้บ้าน” เนื่องจากมี ลายปัจจัยที่ซับซ้อนซ้อนทับกัน ไม่อาจระบุ ่าเป็นเพราะ าเ ตุ
ใด าเ ตุ นึ่ง
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ค ามเปราะบางของ ถาบัน ครอบครั ถือเป็น าเ ตุร่ มที่พบในคนไร้ บ้านมากที่ ุด ตั้งแต่ค าม
ขัดแย้งกับญาติพี่น้องจนถึงการไม่ได้รับการ นับ นุนจากครอบครั ในยาม ิกฤติ ครอบครั แตกแยก เป็นต้น
อาจารย์บุญเลิ เ ็น ่า าเ ตุนี้ “ทาใ ้มีแน โน้มจะเป็นคนไร้บ้านยา นานก ่าคนที่มีญาติพี่น้อง” และกลุ่มคน
ที่มีค ามบกพร่องของ ถาบันครอบครั มักจะกลายมาเป็นคนไร้บ้าน เช่น กลุ่มคนชรา เพราะไม่ ามารถเลี้ยง
ตั เองได้ อาจารย์บุญเลิ กล่า ่า “คนชราที่เป็นคนไร้บ้านเพราะอยู่กับครอบครั ไม่ได้จะมีชี ิตที่เ งาก ่าคน
ที่เที่ย ตั้งแต่ นุ่มยันแก่” ่ นกลุ่ม ัยรุ่น มีข้อกัง ลคือกลุ่มนี้เ ี่ยงที่จะเกี่ย ข้องกับยาเ พติด ดังนั้นถ้า ถาบัน
ครอบครั เปราะบางจนไม่ ามารถที่จะทา น้าที่ประคับประคอง มาชิกที่ประ บปัญ าได้ มาชิกรู้ ึกขาดที่
พักพิงทางจิตใจและยากที่จะตั้ง ลักได้
ปัจจัยอีกประการคือ การตกงานเรื้อรัง อาจารย์บุญเลิ กล่า ่า การเป็นคนไร้บ้านไม่ได้ ัมพันธ์กับ
ภา ะ ิกฤติทางเ ร ฐกิจโดยตรง ่ นใ ญ่จะทางานในอาชีพที่ไม่มีค ามมั่นคงแน่นอน เมื่องานลดน้อยลงทา
ใ ้เ ี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้านทั้งมีปัจจัยแทรกซ้อนระ ่างที่ตกงานเพิ่มเข้ามา ชี ิตจึง ิกฤติมากขึ้น รือมองเ ็น
ช่องทางในชี ิตที่ไม่ต้องมีบ้าน ปัจจัยอีกประการที่พบคือ มีประ ัติที่ ังคมไม่ยอมรับ เคยต้องโท ตามกฎ มาย
คดีที่พบมาก ุดคือ คดียาเ พติด ประการ ุดท้ายคือ ค ามพิการของร่างกาย ซึ่ งเป็นอุป รรคทาใ ้ไม่ ามารถ
ทางาน าเลี้ยงชีพได้ คนไร้บ้านมักจะมีทั้งคนที่พิการตั้งแต่เกิด รือเกิดค ามพิการขึ้นระ ่างดาเนินชี ิต เช่น
ประ บอุบัติเ ตุ ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้จะมีกลุ่มที่ มัครใจเป็นคนไร้บ้าน เพราะรักอิ ระชอบเที่ย ิถีชี ิต
ของคนไร้บ้านจึง อดคล้องกับอาชีพ เช่น ขายของเก่าและขายของมือ อง คนไร้บ้านมีลัก ณะร่ มกันคือ 1)
ขาดญาติ นับ นุน โดดเดี่ย ไร้ที่พึ่ง 2) ุฒิการ ึก าต่า 3) ขาดทัก ะฝีมือ ไม่มีค ามชานาญ นับเป็นแรงงาน
ขาดทัก ะ 4) ไม่มีทุนทางเ ร ฐกิจที่จะยกฐานะของตั เองได้
งาน ึก าอีกชิ้น นึ่งเป็น งานที่ทาค ามเข้าใจ ถานการณ์คนไร้บ้านในประเท ไทยในมิติของ ิทธิ
มนุ ยชน นั้นคืองาน ิทธิมนุ ยชนกับกระบ นการต่อ ู้ของคนไร้บ้านในเขตพระนคร (Human Rights and
the Struggles of the Hom in Phra-Nakorn District) ของเ มพรร บุญย้อย ยัด กับเพิ่ม ักดิ์ มกราภิรมย์
ซึ่งงานชิ้นนี้ได้เน้นไปที่กระบ นการต่อ ู้ของคนไร้บ้าน บาง ่ นของงานได้ชี้ ่าคนไร้บ้านเป็นผลมาจาก ิกฤติ
เ ร ฐกิจ ในช่ งปี 40 ที่เ ร ฐกิจตกต่ามีอัตราการขยายตั ของคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งต่างไปจากงานของ
อาจารย์บุญเลิ ที่มอง ่าปัจจัยเ ร ฐกิจไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการทาใ ้ค นกลายเป็นคนไร้บ้าน งานเล่มนี้ยังได้
ใ ้รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็น าเ ตุอีก เช่น การได้รับผลกระทบจากโลกาภิ ัตน์ การอพยพแรงงาน และการ
่างงาน การประ บกับปัญ าครอบครั ไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน ตกงาน ถูกโกงค่าแรง มีค ามผิดแผก
ไปจากครอบครั รื อที่ดิน ถูกยึ ด ล้ นแล้ แต่เป็น ปัญ าที่ทาใ ้ คนไร้บ้านขาดโอกา ที่จ ะมีบ้ าน และไม่
ามารถเข้าถึง ิทธิพื้นฐานร มทั้ง ั ดิการต่าง ๆ ได้ เช่น บริการ าธารณะ การรัก าพยาบาล การมีงานทา
การ ึก า และค ามมั่นคงในเรื่องที่อยู่ด้ ย
งานต่อมาที่ได้กล่า ถึงประเด็นคนไร้บ้านคืองานเรื่อง คน(ทาไม)ไร้บ้าน ของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน และ
ข ัญประชา เชียงไชย กุลไทย เป็นการรายงาน ถานการณ์ค ามไม่เป็นธรรมใน ังคมไทย พบ ่าคนไร้บ้านมัก
เป็นกลุ่มคนที่เคยทางานเป็นแรงงานนอกระบบมาก่อน เช่น อาชีพรับจ้างทั่ ไป แรงงานก่อ ร้างในเขตเมือง
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ใ ญ่และกรุงเทพม านคร แล้วต่อมาต้องประ บกับ ภาพปัญ าความไม่มั่นคงในชีวิตและรายได้ ความยากจน
ภาวะทาง ุขภาพ ทาใ ้ไม่ ามารถทางานได้ ขาดการเข้าถึง วั ดิการทาง ังคมและการว่างงาน รวมทั้งใน
บางรายมีปัญ าครอบครัวด้วย ่วนคนไร้บ้านที่พบ ่วนใ ญ่จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่จะประ บกับปัญ า
ุขภาพและต้องแข่งขันในตลาดแรงงาน
า รับงานวิจัยของอัจฉรา รักยุติธรรม เรื่อง การเดินทาง ู่ความโดดเดี่ยว ได้กล่าวถึงปัญ าของคนไร้
บ้านเป็นปัญ าร่วมกันกับคนทั่วไป ซึ่งต่างกันที่ความ นักของปัญ า เพราะคนทั่วไป ามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย
มีทางเลือกในชีวิตและทางออกของปัญ าที่มากกว่าคนไร้ บ้าน ในขณะที่คนไร้บ้านขาดที่พึ่ง และบางรายไม่มี
ครอบครัว งานของอัจฉราจึงได้พยายามฉายภาพ นึ่งใ ้ชัดเจนซึ่งแตกต่างจากงาน ลาย ๆ ชิ้นก่อน น้านี้ใน
ังคมไทยคือ ปัจจัยเรื่องแรงกดทับทางวัฒนธรรมที่ทาใ ้คนเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้าน เช่น การตั้งครรภ์
โดยไม่มี ามี ติดพนัน เป็นนักเลง รือเคยติดคุก ครอบครัวไม่ได้ทา น้าที่เป็นที่พักพิงใ ้กับผู้คนทั้งยังตอกย้า
ปัญ าและผลักใ ้คนต้องออกจากครอบครัว ซึ่งการออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่ าธารณะกลายเป็นทางออกของ
ปัญ าแบบ นึ่ง
งาน ึก าเรื่องคนไร้บ้านใน ังคมไทยได้ข้อ นับ นุนงาน ึก าในเรื่องเดีย กันของต่างประเท ในแง่ที่
เกี่ย ข้องกับทุนทางเ ร ฐกิจ (Economic Capital) ที่เป็นปัจจัย าคัญที่ก่อใ ้เกิด ภา ะการไร้บ้านขึ้น เมื่อ
คนต้องพบกับ ภา ะการมีงานทาที่ไม่มั่น คง มีรายได้ไม่เพีย งพอ ขาดค าม ามารถในการเช่าที่อยู่ อ า ัย
รือไม่ ามารถเข้าถึงที่พักราคาถูก ทั้ง มดถือเป็นปัจจัยที่ ่งผลใ ้คนเ ี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้บ้าน รือต้อง
เผชิญกับ ภา ะการไร้บ้าน แต่ า รับในบริบทของ ังคมไทยมีอีกมิติ นึ่งที่มีค าม าคัญอย่างมากนั้นคือมิติ
ทาง ังคม ัฒนธรรม งาน ึก าของไทยก่อน น้านี้ ลายงานได้กล่ า ถึงมิตินี้ ร มถึงงาน ึก าในครั้งนี้ก็พบ
ค าม ัมพันธ์ระ ่างปัญ าการไร้บ้านกับมิติทาง ังคม ัฒนธรรมด้ ย เพราะการไร้บ้านใน ังคมไทยนั้นมี
ค ามแตกต่างกับ ังคมตะ ันตก ด้ ยเพราะพื้นฐาน ังคมไทยเป็น ังคมที่มี ัฒนธรรมแบบเน้นค ามเป็นกลุ่ม
(Collectivism) ใ ้คุณค่ากับการร มกลุ่ม ค ามเป็นชุมชน ครอบครั ซึ่งต่างไปจาก ังคมตะ ันตกที่เน้นค าม
เป็นปัจเจกนิยม (Individualism) เน้นค ามเป็น ่ นตั อิ ระ มีค ามเป็นตั ของตั เอง ูง ดังนั้นทาใ ้การทา
อะไรใน ังคมไทยจะต้องทาตามบรรทัดฐาน (Norm) ที่คน ่ นใ ญ่ยึดถือ เช่น การมี น้าที่การงานที่ ดีและ
มั่นคง การ ามารถ างานทาเลี้ยงดูตั เองและครอบครั ได้ เป็นผู้นาครอบครั ที่ดี ฯลฯ การดาเนินชี ิต รือ
กระทาใน ิ่งที่ผิดแผกแตกต่างออกไปทาใ ้ถูก ่ากล่า ตักเตือน ตา นิ ดูถูก ไม่ได้รับการยอมรับ จนกระทั่งถึง
ขั้นถูกกีดกันออกจาก ังคม
จากการ ึก าพบ ่าจะมีคนไร้ บ้านบาง ่ นที่เคยประ บกับเ ตุการณ์เช่นนี้ทาใ ้เลือกที่จะออกมา
จาก ังคมเดิม รือครอบครั เดิมของตั เอง ดังนั้นการต้องออกจากบ้านถือเป็นเรื่องใ ญ่และเป็นการตัด ินใจที่
ต้องใช้การไตร่ตรองมากพอ มค ร เพราะบุคคลจะต้องเลือกที่จะเดินออกจากครอบครั ซึ่งถือเป็นกลุ่มก้อน
ทาง ังคมที่ทุกคนพึงมีและต่างใ ้ คุณค่าในการดาเนิ นชี ิต ในอีกด้าน นึ่งครอบครั ถือเป็นทุนทาง ั ง คม
(Social Capital) และเป็น ถาบัน ลักของชาติที่ ร้างทุนมนุ ย์ (Human Capital) เพราะครอบครั ทา น้าที่
ผลิ ต เลี้ ย งดู อุ้มชู ประคับ ประคอง และเป็ นเกราะคุ้มกันภัยใ ้ กับ มาชิ กทุกคน เมื่อครอบครั เกิดค าม
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บกพร่องไม่ ามารถทา น้าที่ (Imfunctional) ได้ เช่น ทาใ ้ มาชิกรู้ ึกขาดค ามรักขาดค ามอบอุ่น รู้ ึก ่า
ตนเองไม่ได้เป็น ่ น นึ่งของครอบครั เกิดการทะเลาะเบาะแ ้ง โดนดูถูกเ ยียด ยาม ไม่ได้รับการ นับ นุน
จาก มาชิกในครอบครั ไม่มีที่ปรึก าเมื่อเกิดปัญ า เป็นต้น ทาใ ้ มาชิกไม่ บายใจที่จะอยู่อา ัย รู้ ึกตั เอง
เป็นคนนอก รู้ ึกขาดที่พึ่งเมื่อต้องต่อ ู้กับ ภา ะค ามยากลาบากที่เกิดขึ้นเพียงลาพัง ไม่มีที่ยึดเ นี่ย ทาง
จิตใจ จึงไม่ ามารถที่จะใช้บ้านเป็นที่พักพิงเพื่อ ยุดพัก ปรับตั และเตรียมค ามพร้อมก่อนออกไปเผชิญ
ปัญ าอีกครั้งได้
ในการ ึก าครั้งนี้ พบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่เพิ่งออกมาใช้ชี ิตนอกบ้านได้ไม่นานประมาณ 0 – 5 ปี
ตามการนิยามของงาน ิจัย มีเ ตุผลในการตัด ินใจ (Individual Decision Making) เลือกที่จะไม่ใช้ชี ิต
แบบเดิมแล้ ออกมาใช้ชี ิตข้างนอกมาจากการประ บกับปัญ าในชี ิตที่แตกต่างกัน ซึ่ง าเ ตุในลาดับต้นคือ
ปัญ าด้านครอบครั และปั ญ าทางเ ร ฐกิจ รือเป็นค ามซ้อนทับกันของทั้ง องปัญ าที่เกิดขึ้น มาใน
ช่ งเ ลาไล่เลี่ยกัน จนทาใ ้ไม่ ามารถแบกรับกับ ภาพปัญ าที่ต้องเผชิญ รือไม่ ามารถ าทางออกใ ้กับ
ปัญ าได้ ประกอบกับต้นทุนในชี ิต โอกา และทางเลือกในการแก้ไขปัญ าของคนไร้บ้านมีไม่มากนัก ซึ่งต่าง
จากคนอื่นใน ังคมที่ยังมีครอบครั เพื่อน รือเครือข่ายแ ด งทาง ังคมใ ้ค ามช่ ยเ ลือ มี ถานภาพทาง
เ ร ฐกิจและ ังคม (Socio-economic Status) ที่จะประคับประคองชี ิตใ ้ก้า ต่อไปได้ จึงทาใ ้การไร้บ้าน
เป็น ิธีแก้ปัญ าในค ามรู้ ึกนึกคิด และการตัด ินใจเช่นนี้น่าจะเป็นทางออกของปัญ าที่ดีที่ ุดในช่ งเ ลานั้น
การตัด ินใจออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเนื่องมาจากปัญ าครอบครัว าเ ตุมักเกิดจากการ ย่าร้าง ทา
ใ ้ฝ่าย นึ่งฝ่ายใดขาดที่ยึดเ นี่ยว ไม่ มีภาระ รือรู้ ึกโดดเดี่ยว ความขัดแย้งใน มู่ญาติพี่น้อง การ ูญเ ีย
บุคคลอันเป็นที่รัก ความรู้ ึกไม่ บายใจที่จะอยู่ที่บ้าน ฯลฯ ซึ่ง ลาย ๆ าเ ตุนับเป็นความรุนแรงทางจิต จาก
การเก็บข้อมูลติดตามชีวิตของคนไร้บ้านจานวน นึ่ง จะพบ าเ ตุการไร้บ้านมาจากปัจจัยด้านครอบครัว เช่น
กรณีของลุงอั๋นเริ่มจากการ ูญเ ียพ่อแม่ ขาดที่พักพิงทางจิตใจ ตามมาด้วยความขัดแย้งกับญาติ และเลือกที่
จะไม่ไปอยู่เป็น ่วน นึ่งกับครอบครัวใ ม่ของน้อง “เมื่อเ า ลักทั้ง องคนของลุงอั๋นจากไป ถานการณ์ความ
กดดันภายในครอบครัวก็เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อป้าผู้ใ ้ยืมเงินพยายามจะครอบครองบ้านของลุงอั๋น
และบีบบังคับใ ้ลุงอั๋นออกจากบ้าน โดยใ ้ติดตัวเพียง 2,000 บาท และเ ื้อผ้าบาง ่วน นับจากนั้น (ปี พ.ศ.
2557) ลุ ง อั๋ น และน้ อ งต่ า งมารดาก็ย้ า ยออกจากบ้ า นที่ ระยอง โดยน้ อ ง าวย้ า ยไปเชีย งใ ม่ พ ร้ อ มกั บตั้ง
ครอบครัวใ ม่ทนี่ ั้น ปัจจุบันมีลูก าว 1 คน อายุ 6 ขวบ ที่ลุงอั๋นรับไว้เป็นพ่อบุญธรรมด้วย และน้องชายย้ายไป
ทางานที่จัง วัดอุบลราชธานี ่วนตัวลุงอั๋นย้ายเข้ามากรุงเทพฯ และเริ่มต้นชีวิตเป็นคนไร้บ้านนับตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา”
รือในกรณีของตี๋ที่มีปัญ าครอบครัว เนื่องจากพ่อแต่งงานใ ม่ และถูกแม่เลี้ยงว่ากล่าวเพราะไม่ชอบ
ตนเอง จนทาใ ้ตนเองรู้ ึกไม่ บายใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว จึงตัด ินใจที่จะออกจากบ้านมา างานทา
เลี้ยงดูแลตัวเอง “ตี๋เป็นลูกชายในครอบครัวคนจีนแถวเยาวราช เมื่อพ่อแต่งงานใ ม่ ตี๋ก็จะถูกพูดจากระทบ
กระเทียบ รือว่ากล่า วที่ไม่มีงานดี ๆ ทา ต้องทางานช่วยที่บ้าน ซึ่งพ่อของตี๋ก็ไม่ได้ปกป้องอะไร จน ร้าง
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ค ามรู้ ึกอึดอัดใจในการอยู่อา ัยที่บ้าน ตี๋จึงตัด ินใจออกมาทางานรับจ้าง และกลายมาเป็นคนไร้บ้านอา ัย
บ้านอิ่มใจเป็นที่นอน”
าเ ตุ ลัก าเ ตุ นึ่งที่ทาใ ้เกิดคนไร้บ้าน น้าใ ม่ขึ้น คือ ปัญ าเ ร ฐกิจ ซึ่ง ่ นใ ญ่จะพบ ่า
ก่อน น้าที่จะไร้บ้าน ลายคนมักมีอาชีพการงานที่ไม่มั่นคง อย่างการทางานรับจ้างราย ัน รือทางานที่ไม่ใช่
งานประเภทที่ต้องอา ัย ทัก ะแรงงานขั้น ูง เช่น แม่บ้านทาค าม ะอาด พนักงานรัก าค ามปลอดภัย
(รปภ.) แรงงานก่อ ร้าง งานช่าง พนักงานในร้านอา าร เป็นต้น เมื่อไม่มีงานใ ้ทา รือไม่ ามารถยอมรับกับ
ภาพเงื่อนไขการทางานที่ไม่เป็นธรรมได้ ทาใ ้ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ผลที่ตามมาคือไม่มีเงินในการใช้จ่ายใน
ชี ิตและเข้าถึงที่พักได้ ในบางรายเมื่อทางานที่มีค่าจ้างไม่ ูง ทางานไปจนถึงช่ งระยะเ ลา นึ่งแล้ เกิดเงื่อนไข
แทรกซ้อนอย่ างอาการบาดเจ็ บ รื อมีอายุ มากขึ้น ทาใ ้ ไม่ ามารถที่จ ะทางานเดิมได้ การจะ างานใ ม่
กลายเป็นเรื่องยาก จึงต้องเผชิญกับ งจรการไร้บ้านเช่นเดีย กัน อีกทั้งการมีรายได้ที่พอแค่การใช้ชี ิตไป ัน ๆ
ไม่มีเงินเก็บ ทาใ ้เมื่อประ บปัญ าก็ขาดต้นทุนในการดารงชี ิตต่อไป
กรณีของลุงแดงและป้าละเอียดมาจากการทางานที่มีรายได้ไม่ ูงและไม่มั่นคง เมื่อประ บกับอุป รรค
ในการประกอบอาชีพ รือมีเงินไม่เพียงพอกับการเช่า ้อง ทั้ง องจาเป็นต้องเลือกใช้ชี ิตเป็นคนไร้ บ้านแทน
“ลุงแดงเบื่อ น่ายการเป็น รปภ. จึงมาขายของจาพ กเ ื้อผ้าและเครื่องพระประดับมือ องตลอดจนพระเครื่อง
เนื่องจากรายได้ไม่ดี ลุงแดงจึงไม่มีเงินเช่า ้องอยู่ จนกลายเป็นคนไร้บ้านจนถึงทุก ันนี้ ” รือในกรณีของป้า
ละเอียด “ป้าละเอียดอา ัยอยู่ในจัง ัดนคร รรค์มีอาชีพขายของชา แต่ต่อมาเมื่อเ ร ฐกิจไม่ดีร้านขายของ
ชาที่บ้านก็ปิดตั ลงไป ป้าละเอียดจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเช่าบ้านอยู่ร่ มกับเพื่อน และมีอาชีพเป็น
แม่บ้านทาค าม ะอาดและเลี้ยงเด็กราย ัน จนเมื่อ 2 ปีที่แล้ (พ. . 2558) เพื่อนของป้าละเอียดที่เช่า ้องอยู่
ด้ ยกันได้ย้ายออกไป ค่าเช่า ้องที่เคย าร องก็ตกอยู่ที่ป้าคนเดีย ป้าจ่ายไม่ไ เป็นเ ตุใ ้ออกมาใช้ชี ิต
นอกบ้านเป็นครั้งแรก” รือในรายของชาย (นาม มมติ) ซึ่งแต่เดิมทางานรับจ้าง เมื่อ ่างงานแล้ ไม่ยอมกลับ
บ้าน เลือกที่จะมาพักที่บ้านอิ่มใจแทน ซึ่งก็เ มือนกับ ินัย (นาม มมติ) ที่ ่างงาน มีเงินไม่พอ ไม่เลือกที่จะกลับ
บ้าน แต่เข้ามาพักที่บ้านอิ่มใจ
ใน ลายกรณีเป็นการซ้อนทับกันของปัญ ามากก ่า นึ่งปัญ าซึ่ง ่งผลกันและกัน การไม่ ามารถ
าทางออกในชี ิตได้นาไป ู่การตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้าน เช่น “ าเ ตุการไร้บ้านของจุก มาจากการที่จุก
ไม่มีที่ทากินและไม่มีครอบครั จุกเล่า ่าเขาเคยมีแฟน 2-3 คน และมีลูกอีก 2 คน แต่ไม่ได้ติดต่อกันแล้
กอปรกับการทางานเก็บข ดพลา ติกขายทาใ ้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเช่า ้องอยู่จึงกลายเป็นคนไร้บ้าน
จนถึงปัจจุบัน” และในกรณีของบั “ครอบครั ของบั เป็นคนมีฐานะเป็นทุนเดิม ทาใ ้เธอพอมีเงินเก็บถึง ลัก
แ นและช่ งนี้เองที่เป็นจุดพลิกผันของชี ิตเธอ ช่ งปี 2554 เธอเลือกที่จะเดินทางไปประเท เพื่อนบ้านเพื่อ
ร้างรายได้โดยการเล่นการพนัน
เธอเล่า ่าเธอและเพื่อนถือเงินแ นไปเล่นในบ่อน เล่นกันอยู่ 7 ัน 7 คืน มีแ น มดแ น และไม่ได้คืน
เลยแม้แต่บาทเดีย ลังจาก มดตั เธอตัด ินใจกลับบ้านและพบ ่าระ ่างที่เธอไปเล่น พนันแม่ของเธอ
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เ ียชี ิตด้ ยโรคประจาตั ต่อมาไม่นานพ่อของเธอเ ียตามไป ่ นพี่ชายก็แยกไปมีครอบครั เธอจึงอา ัยอยู่
กับน้องชายที่พิการช่ งล่า ง น้องชายของเธอทางานพอที่จะเลี้ยงตั เองได้แต่ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตั เธอด้ ย
เธอจึงตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตคนเดีย ”
การขาดค ามมั่นคงในเรื่องของรายได้และอาชีพ ค่าแรงที่ได้แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพียง ันต่อ ัน
เท่ากับแ ดงการขาดเ ถียรภาพทางเ ร ฐกิจของคนไร้บ้านก่อนที่จะออกมาใช้ชี ิตนอกบ้าน ซึ่งเมื่อไม่ ามารถ
กลับไป ู่ครอบครั เดิม รือไม่ต้องการกลับไป ู่ ภาพ ังคมเก่าก็เท่ากับการไม่มีตาข่ายทาง ังคมรองรับบุคคล
นั้นไ ้อีกชั้น นึ่งด้ ย นับ ่าการพบกับ ถานการณ์ปัญ าที่ไม่คาดคิดอีกเรื่อง นึ่งซึ่งจะยิ่งท ีค ามรุนแรงของ
ปัญ าใ ้เพิ่มมากขึ้นก ่าการพบเจอ ถานการณ์ปัญ าอันใดอัน นึ่งเพียงอย่างเดีย แล้ เมื่อการเผชิญกับ
ถานการณ์ทางเ ร ฐกิจเพียงอย่างเดีย อาจมีระดับค ามรุนแรงที่น้อยก ่า เนื่องจากยังมีครอบครั ที่ทา
น้าที่ นับ นุน ช่ ยเ ลือ และเป็นที่พักพิงทั้งทางกายและทางจิตใจอยู่
นอกจากนี้ยังพบ ่าการไร้บ้านเกิดขึ้นมาจาก าเ ตุอื่น ๆ อย่างเช่น การไร้บ้าน ามารถช่ ยลดต้นทุน
ชี ิต เมื่อต้องการจะแ ง าโอกา ในชี ิตที่ดีขึ้น จึงเลือกเดินทางเข้ามาในเมืองใ ญ่ และใช้ชี ิตแบบเป็นคนไร้
บ้าน เพราะ นึ่ง ิถีแบบการไร้บ้านจะช่ ยลดค่าใช้จ่ายในการกิน เนื่องจากมีอา ารแจกฟรีตามที่ต่าง ๆ อย่าง
ภา ังคม งเคราะ ์ ัดเจ้าอาม ัด ังฆทาน บ้านอิ่มใจ ลานคนเมือง งานเท กาล เป็นต้น อง ไม่ต้องเ ีย
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักอา ัย เนื่องจากมีบ้านพักพิงใ ้นอน รือ ามารถนอนในที่ าธารณะได้ รูปแบบนี้จึง
ช่ ยใ ้เกิดการประ ยัดและเพิ่ มช่องทางใ ้กับผู้ที่มีต้นทุนในชี ิตน้อย เช่นกรณีของการุณ “เ ตุที่ทาใ ้การุณ
ไร้บ้านคือการเดินทางเข้ามาเ ี่ยงด งในกรุงเทพฯ มายมุ่งจะเรียนทัก ะช่างซ่อมโทร ัพท์มือถือ การนอนใน
ที่ าธารณะจึงเป็น ิธีที่เขาเลือกใช้เพราะประ ยัดเงินที่ ุด ” และในกรณีของกร “เมื่อเดือนที่แล้ (กรกฎาคม
พ. . 2560) กรถูกบริ ัทยกเลิกจ้างเ ลือเพียงภรรยาคนเดีย ที่ทางาน กรจึงตัด ินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ
เพื่อ างานและเข้าพักในบ้านอิ่มใจจากคาแนะนาของผู้โดย ารใน ถานี ั ลาโพง และคาด ่าจะอยู่ างาน
ประมาณ 1 เดือน ากไม่ได้ก็จะกลับ ไปที่อยุธยา” ร มทั้งในกรณีของกุ้งด้ ย “กุ้งเข้ามา างานทาเพราะเงิน
ค่าแรงจากการท างานที่ล าพูน ไม่ เ พีย งพอต่ อ การใช้ชี ิ ตและจุ น เจื อ ครอบครั ก่อน น้ าที่จ ะเดิ น ทางมา
กรุงเทพฯ เธอทางานโรงงานในจัง ัดลาพูน ลังจากเดินทางมากรุงเทพฯ เธอมุ่ง น้ามายังบ้านอิ่มใจเพราะมี
เพื่อนเคยบอก ่าทีน่ ี่ ามารถมาอา ัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”
่ นเงื่อนไขทาง ุขภาพกายและ ุขภาพจิต การออกจาก ถานคุ้มครอง เรือนจา โรงพยาบาลทางจิต
เ ช พบ ่ามีบ้างแต่มีจาน นไม่มากนัก เช่นกรณีของติ๋มที่เริ่มการเข้า ู่ ภา ะไร้บ้านจากปัญ า ุขภาพ “ติ๋มมี
าเ ตุไร้บ้านเป็นเพราะ ่ามีปัญ า ุขภาพและไม่ได้ทางานจึงไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ้องและกลายเป็นคนไร้บ้านที่
เข้าพักบ้านอิ่มใจมาตลอด นึ่งปีเต็ม ่ นอนาคตเธอบอก ่าเมื่ออายุประมาณ 65 ปี บ้านอิ่มใจอาจจะต้องใ ้
ออก เธอจึง างแผน ่าอาจจะไปขออยู่กับ ลานในต่างจัง ัดระ ่างเพชรบุรีและอุบลราชธานี แต่ในช่ งนี้ขอ
อยู่แบบนี้ไปก่อน” รือในรายของป้ าอังด้ ยค ามที่ป้าป่ ยด้ ยอาการทางจิตเ ช เมื่อเข้ารับการรั ก าที่
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โรงพยาบาล มเด็จเจ้าพระยา ญาติก็ไม่รับกลับไปอยู่บ้านด้ ย ทาใ ้ป้าต้องไร้บ้านและป้า าที่อยู่ใ ม่ใ ้กับ
ตั เองด้ ยการเข้าพักที่บ้านอิ่มใจ
ดังนั้นอาจกล่า ได้ ่า าเ ตุการไร้บ้าน รือการที่บุคคลกลายเป็นคนไร้บ้านมีปัจจัย ลักมาจากปัญ า
ทางเ ร ฐกิจ เพราะเมื่อไ ร่ก็ตามที่บุคคลได้รับผลกระทบทางเ ร ฐกิจ ไม่ ่าจะเป็นปัญ าการไม่มีงานทา
การถูกเลิกจ้างงาน การขาดรายได้ รือมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ จะก่อใ ้เกิด ภา ะที่ไม่ ามารถประคั บประคอง
และเลี้ยงดูตั เองได้ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การที่บุคคลต้องตัด ินใจเลือกรูปแบบ ิถีการดาเนินชี ิตใ ม่ และ
ิถีชี ิตแบบคนไร้บ้านกลายเป็นทางออกของปัญ า ทั้งนี้ด้ ยค ามจาเป็นและการไม่มี นทางอื่นในชี ิตอย่าง
ในกรณีของลุงแดงและป้าละเอียดที่แม้จะมีงานทา แต่เ มื่อมีรายได้ไม่เพียงพอจนไม่ ามารถเช่าบ้านอยู่ได้ ก็
เลือกที่จะเป็นคนไร้บ้าน รือในกรณีของชายไร้บ้าน น้าใ ม่ 2 คนที่เมื่อตกงานไม่เลือกที่จะกลับบ้าน แต่เข้า
มารับบริการของบ้านอิ่มใจแทน นอกจากนี้ในบางรายได้เลือก ิถีชี ิตการไร้บ้านเป็น นทางในการแ ง า
โอกา และลดต้นทุนในการดาเนินชี ิต เนื่องจากตั เองขาดปัจจัยทางเ ร ฐกิจ รือมีอยู่อย่างจากัด โดย ัง ่า
ตนเองจะ ามารถกลับมาดูแลตนเองได้อีกครั้ง นึ่ง เช่น ในกรณีของการุณและกร ผลจากการ าเร็จเก็บข้อมูล
ในคาถามเกี่ย กับ ค ามต้องการพบ ่า มีคาตอบ อดคล้องกันคือ คนไร้บ้าน น้าใ ม่ก ่ าครึ่ง นึ่ ง (50%)
ต้องการที่กลับไปมีงานทา รือมีรายได้ที่เพียงพอ ซึ่งเท่ากับเป็นบันไดขั้นแรกของการพึ่งพาตั เองและตั้ง ลัก
ชี ิตใ ม่อีกครั้ง นึ่ง า รับครอบครั นั้นเป็นเ มือนเบาะรองรับคนที่ประ บปัญ าใ ้พ กเขา ามารถยืนได้
เร็ ขึ้น และเป็นเ มือนตาข่ายทาง ังคมที่ทาใ ้คนที่ประ บปัญ าไม่ ลุดเข้า ู่การเป็นคนไร้บ้านทั้ง มด
สรุป
จากการ ึก าในข้างต้นพบ ่า าเ ตุการไร้บ้านของแต่ละประเท ที่มีค ามเ มือนและค ามต่าง โดย
ประเท ในแถบยุโรป รัฐอเมริกา และแคนาดา มีลัก ณะของ าเ ตุที่ทาใ ้คนตัด ินใจไร้บ้านคล้ายคลึงกัน
โดยมาจากปัจจัยเชิงโครง ร้างและปัจจัย ่ นบุคคล ่ นประเท ญี่ปุ่นจะลัก ณะที่เป็นเอกลัก ณ์เฉพาะของ
ตนเอง ซึ่งเป็น าเ ตุที่ อดคล้องกับปัญ าของประเท อย่างปัญ าเ ร ฐกิจที่ก่อใ ้เกิดปัญ าในภาคแรงงาน
และการไม่มีค ามปลอดภัยทาง ังคมที่จะมารอบรับ า รับการตัด ินไร้บ้านในประเท ไทย มาจากปัจจัยทาง
เ ร ฐกิจและปัจจัยครอบครั โดยปัจจัยทางเ ร ฐกิจเป็นปัจจัย ลักที่ทาใ ้เกิดคนไร้บ้านขึ้น เมื่อคนไม่
ามารถที่จะเลี้ยงดูและช่ ยเ ลือตั เองต่อไปได้ ในขณะที่ปัจจัยครอบครั เป็นปัจจัย ่งเ ริมใ ้ปัญ ายิ่งท ี
ค ามรุนแรง
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3.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการใช้ชีวิตประจาวันของคนไร้บ้านหน้าใหม่ (Comparative
Daily Cost of New Homeless)
เงิน า รับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ถือเป็นตั แปรที่ าคัญที่ ุดอันดับแรก เพราะเงิน ามารถทาใ ้พ กเขา
ซื้อ าอา าร ของใช้ รือ ิ่งอื่นตามค ามต้องการได้ แต่การเข้าถึงเงิน า รับคนไร้บ้านนั้นมีข้อจากัด ลาย
ประการ ประการแรก คนไร้บ้าน น้าใ ม่ก่อนที่จ ะออกมาใช้ชี ิตนอกบ้าน ่ น นึ่งจะประ บปัญ าทาง
เ ร ฐกิจมาก่อนแล้ ทาใ ้เมื่อเข้า ู่ ภา ะการไร้บ้าน การ าเงินเพื่อใ ้มีรายได้ที่เพียงพอนั้นยิ่งมี ค าม
ยากลาบาก จากการ าร จเก็บข้อมูลพบ ่า ก่อนที่คนไร้บ้ าน น้าใ ม่จะเกิดจุดเปลี่ยนของชี ิตมักประกอบ
อาชีพที่ไม่ได้มีค ามมั่นคง ได้รับค่าจ้างที่ต่า มักเป็นงานที่ไม่ต้องอา ัยทัก ะพิเ และใช้กาลังแรงงานเป็น ลัก
มากก ่า เช่น งานรับจ้างประเภทต่าง ๆ ทา น ทาไร่ ทาประมง ค้าขาย งานก่อ ร้าง เป็นต้น ่งผลใ ้คนไร้
บ้าน น้าใ ม่ไม่มีเงินเก็บ ารอง ไม่ ามารถ างานที่ต่างจากเดิมและมีรายได้ที่มากขึ้นได้ งานที่คนไร้บ้าน น้า
ใ ม่พอจะ าทาได้ในช่ งแรกคือ เก็บข ดขาย าของเก่า รับจ้างก าดขยะ ล้างจาน ถือป้ายคอนโด แจกแผ่น
พับใบปลิ แจก นัง ือพิมพ์ ขายพระ งานก่อ ร้าง ขายบริการทางเพ จะเ ็นได้ ่าเป็นงานที่ไม่ต้องอา ัย
ต้นทุน ประการที่ อง จากรูปลัก ณ์ของคนไร้บ้าน ระดับการ ึก า ทัก ะค ามรู้และทัก ะแรงงาน ทาใ ้คน
ไร้บ้านถูกปฏิเ ธจากนายจ้างที่จะรับเข้าทางาน รือเมื่อเข้าไปทางานแล้ ประ บกับเ ตุการณ์ถูกเอารัดเอา
เปรียบ เช่น ไม่ได้รับค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างแต่น้อยก ่าที่ตกลงกันไ ้ ลอกใ ้ไปทางานผิดประเภท รือมีเงื่อนไข
การทางานที่ไม่เ มาะ ม ทาใ ้พ กเขาต้องออกจากงานและเปลี่ยนงานบ่อย ประการที่ าม ในรายที่มีโรค
ประจาตั เช่น โรค อบ ืด โรค ั ใจ โรคค ามดันโล ิต ูง คนไร้บ้านไม่ ามารถที่จะทางาน นักและเ นื่อย
มากได้ นี่จึงเป็นข้อจากัด นึ่งในการทางานของคนไร้บ้าน ประการ ุดท้าย คนไร้บ้าน น้าใ ม่บางรายมีค าม
ผิดปกติทางร่างกาย รือพิการ ทาใ ้ไม่ ามารถทางานบางอย่าง งานที่จะ ามารถเข้าไปทาได้จึงมีลดน้อยลง
นับเป็นอุป รรคทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับคนไร้บ้าน
จากข้อมูลการ ึก าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ยังพบอีก ่า เงินที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่ใช้จ่ายเงินเป็น
ค่าอา ารและค่าเดินทางในกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ รือไม่มีรายได้จะดาเนินชี ิตด้ ยการไปรับ อา ารยัง
ถานที่ต่าง ๆ เช่น ภา ังคม งเคราะ ์ นาม ล ง ัดเจ้าอาม ลานคนเมือง รือตามงานที่มีการแจกของ
่ นการเดินทางนั้นจะใช้บริการของรถเมล์ฟรี รือการเดินเท้า ซึ่งเท่ากับ ่าไม่ต้องใช้จ่ายเงินใด ๆ เลย ่ น
คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ทางาน รือพอจะมีรายได้จะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละ ันอยู่ที่ประมาณ ันละ 70 บาท ราคา
ค่าอา ารต่อมื้อประมาณอยู่ที่ 30 ถึง 50 บาท นอกนั้นคนไร้บ้านจะใช้เงิน า รับเป็น ค่าเดินทาง ซึ่งอยู่ที่ครั้ง
ละประมาณ 9 บาท เมื่อนามาเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ทางานและได้รับค่าจ้างขั้นต่า ันละ 300 บาท แ ดงใ ้
เ ็น ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่มีการใช้จ่ายที่น้อยก ่าถึง 4.29 เท่า เมื่อลองเปรียบเทียบค่าจ้างขั้นต่าของแรงงาน
ปกติที่ 300 บาทต่อ ันคิดเป็นค่าจ้างรายเดือนที่ 9,000 บาทต่อเดือน า รับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในรายที่ไม่
ประกอบอาชีพจะมีรายได้เท่ากับ 0 บาทจะพบค ามแตกต่างระ ่างกัน ูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ คนไร้บ้าน
น้าใ ม่โดยทั่ ไปที่ประกอบอาชีพรับจ้างจะมีรายได้ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนเท่ากับในแต่ละ
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ันคนไร้บ้านจะ ามารถ ารายได้ได้เท่ากับ 100 ถึง 200 บาท ยังถือได้ ่า มีรายได้น้อยก ่าแรงงานรับจ้าง
โดยทั่ ไปที่รัฐกา นดไ ้ถึงใน 2 รือ 3 เท่า จะมีบ้างเป็น ่ นน้อยมากที่ ามารถทางาน าเงินได้ถึง 10,000
บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นงานในลัก ณะที่มีค ามมั่นคงระดับ นึ่ง เช่น อาชีพแม่บ้านในบริ ัท
ถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไร้บ้านจึงเป็นการ ะท้อนลัก ณะการดาเนินชี ิตที่ต่างกัน ค ามเ ลื่อมล้า
ของโอกา และคุณภาพชี ิตที่ไม่เท่าเทียม ร มถึงการที่มนุ ย์ นึ่งคนไม่ ามารถที่จะดารงชี ิตด้ ยค ามมี
ักดิ์ รี ได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเพียงพอในฐานะพลเมืองที่จะมีชี ิตค ามเป็นอยู่ที่ดี มี ภาพชี ิตและจิตใจที่
ามารถจะค้าจุนดูแลตั เองและใ ้ค ามช่ ยเ ลือบุคคลอื่นใน ังคมได้
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บทที่ 4
ต้นทุนและผลได้ของการไร้บ้าน
(Cost and Benefit of Homeless and Homeless Policy)
อาจารย์รัฐวิชญ์ ไพรวัน
เมื่ อ บุ ค ลใดบุ ค คล นึ่ ง เปลี่ ย น ภาพจากคนทั่ ไปกลายเป็ น คนไร้ บ้ า น พ กเขาเ ล่ า นั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใน ลาก ลายมิติ อาทิ ด้านรายได้ ด้านกายภาพ รือด้านจิตใจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่า
นาไป ู่ต้นทุนที่เกิดขึ้นแก่ตั คนไร้บ้านเองและ ังคม งาน ิจัยชิ้นนี้ได้พยายามคาน ณต้นทุนจากการเป็นคนไร้
บ้านเ ล่านั้นในรูปต้นทุนที่เป็นตั เงิน (Financial Cost) ได้แก่ 1) ต้นทุน ่ นบุคคล (Individual Cost) และ
2) ต้นทุนทาง ังคม (Social Cost) จากการเป็นคนไร้บ้าน นอกจากนี้ งาน ิจัยยังได้ ิเคราะ ์ 3) ต้นทุนด้าน
อื่น ๆ จากการไร้บ้านที่ไม่ ามารถคาน ณในรูปตั เงินได้ (Non-financial Cost) อีกด้ ย
การคานวณต้นทุนของเป็นคนไร้บ้านแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

4.1 ต้นทุนส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน (Individual Cost of Homelessness)
ใน ่วนแรกนี้ เป็นการวิเคราะ ์ถึงต้นทุน ่วนบุคคล (Individual Cost) รือต้นทุนเอกชน (Private
Cost) ที่บุคคลใดบุคคลคน นึ่งต้องแบกรับเมื่อ พวกเขาเ ล่านั้นกลาย ภาพจากคนทั่วไปมาเป็นคนไร้บ้าน นั้น
คือ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ตลอดช่วงชีวิต ซึ่ง ามารถอธิบายในรายละเอียด ได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงของรายได้ตลอดชีวิต
จากผลการ ึก าครั้งนี้ พบ ่า าเ ตุ าคัญของการที่บุคคล นึ่งตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้านจะต้อง
ประ บปัญ าทางครอบครั และปัญ าทางเ ร ฐกิจพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะปัญ าทางเ ร ฐกิจที่ าคัญ นั้น
คือ การตกงาน รือ ูญเ ียงานประจา ปัจจัยดังกล่า ย่อม ่งผลกระทบต่อพ กเขาโดยตรง ากพ กเขาไม่
ามารถ างานทาได้ภายในระยะเ ลาอันร ดเร็ ประกอบกับภา ะค ามบีบคันทางเ ร ฐกิจ และค าม
เปราะบางเฉพาะบุคคล ปัจจัยเ ล่านี้จะทาใ ้พ กเขาจาเป็นต้องตัด ินใจกลายเป็นคนไร้บ้านในที่ ุด
่ นแรกนี้งาน ิจัย พยายาม ิเคราะ ์เปรี ยบเทีย บรายได้ตลอดชี ิต (Lifetime-Income Earning)
ระ ่างคนไร้บ้านกับคนทั่ ไป ซึ่ง“ ่ นต่าง”ของรายได้ดังกล่า เป็นต้นทุน ่ นบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล นึ่ง
กลาย ภาพจากคนทั่ ไปเป็นคนไร้บ้าน
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การคาน ณรายได้ของคนไร้บ้านและคนทั่ ไป ใ ้ ลักคิดของการคาน ณรายได้ตลอดชี ิต (LifetimeIncome Earning) โดยใช้ ลักการคาน ณค่าที่แท้จริง (The Present Value) เป็นพื้นฐาน ซึ่ง ามารถเขียน
เป็นรูป ัญลัก ณ์อย่างง่าย ดังต่อไปนี้
LTE = ∑ni=1
โดยที่ LTE

Wji
(1+r)

∑𝑚
𝑖=1
i−1 +

𝐶𝑖
(1+r)i−1

คือ รายได้ตลอดชี ิต (Lifetime-income Earning)

Wi

คือ รายได้แต่ละช่ งเ ลา i ของแต่ละประเภทงาน j

r

คือ อัตรา ่ นลด (Discount Rate)

i

คือ ระยะเริ่มต้น

n

คือ ระยะเ ลา ุดท้าย

j

คือ ประเภทของงาน (j=1 มีงานประจา และ j=2 เป็นคนไร้บ้าน)

C

คือ ต้นทุนทางการ ึก า

m

คือ ระยะเ ลาที่เรียน นัง ือ

ซึ่งใน ่ นของรายได้แต่ละช่ งเ ลานั้น ามารถแบ่งประเภทได้เป็น 2 กรณี ลัก ดังนี้
กรณีที่ 1 มีงานประจา มีลัก ณะการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนในแต่ละช่ งเ ลาถัดไปด้ ยอัตราคงที่
(gk) นั้นคือ
𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 (1 + 𝑔𝑘 )
โดยที่ gk คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ของงานประจา
กรณี ที่ 2 เป็ น คนไร้ บ้ า น มี ลั ก ณะรายได้ ค งที่ ใ นแต่ ล ะช่ งเ ลาที่ พิ จ ารณา และไม่ มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตของเงินเดือนแตกต่างจากรายได้จากการประกอบงานประจา (กรณีที่ 1) จากข้อมูลปฐมภูมิของทีม
ิจัย พบ ่า คนไร้บ้าน ่ น นึ่งไม่มีงานทา และบาง ่ นที่มีงานทาซึ่ง ่ นใ ญ่เป็นงานไม่ประจา แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลดังกล่า ามารถคาน ณรายได้โดยเฉลี่ยของคนไร้บ้านเท่ากับ 172.73 บาทต่อ ัน รือ 5,181.90
บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ ในการ ึก าได้กา นดข้อ มมติของแบบจาลองไ ้ ดังต่อไป
1. ข้อ มมติด้านรายได้และอายุการทางาน เนื่องจากกลุ่มตั อย่างคนไร้บ้าน ่ นใ ญ่มี ุฒิการ ึก า
เพียงระดับประถม ึก าและมัธยม ึก าตอนต้น ดังนั้น จึง มมติใ ้เงินเดือนแรกบรรจุตามอัตรา
เงินเดือนแรกของพนักงานราชการที่มี ุฒิการ ึก ามัธยม ึก าตอนต้น รือตอนปลาย รือเทียบ
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ซึ่งเท่ากับ 9,110 บาท1 โดยมีอายุแรกบรรจุเมื่ออายุ 15 ปี อายุเก ียณ 60 ปี คิดเป็นอายุทางาน
ทั้ง ิ้น 46 ปี และ ลักจากที่เก ียณอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพคนชราตามอัตราที่รัฐกา นด2 คือ
- อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
- อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
- อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
2. อัตราการเพิ่มของเงินเดือนของอาชีพแบบปกติ (Wage Growth: gk) เท่ากับร้อยละ 1.02 รือ
0.0102 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) ของอัตราเงินเฟ้อในช่ ง 10 ปีที่ผ่าน
มา3 (ปี 2550-2559)
3. อัตรา ่ นลด (Discount Rate: r) เท่ากับร้อยละ 2 รือ 0.02 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจา 12 เดือนในช่ ง 10 ปีที่ผ่านมา4 (ปี 2550-2559)
4. ต้นทุนทางการ ึก า เนื่องด้ ย ่ นใ ญ่แล้ คนไร้บ้านจะมี ุฒิการ ึก าประถม ึก า รือมัธยม
ต้น ซึ่งเป็นการ ึก าภาคบังคับ โดยทางกฎ มายการ ึก าระดับดังกล่า เป็นการ ึก าภาคบังคับ
จึงไม่เ ียค่าเล่าเรียน ดังนั้นเพื่อค ามง่ายในแบบจาลองนี้จึง มมติใ ้ไม่มีต้นทุนการ ึก า (C=0)
5. อายุเฉลี่ยเมื่อออกมาไร้บ้านเท่ากับ 46.6 ปี รือประมาณ 47 ปี ซึ่งเป็นผลการคาน ณจากข้ อมูล
ปฐมภูมิ
6. อายุเฉลี่ยที่เ ียชี ิตของคนไร้บ้านเท่ากับ 59.02 รือประมาณ 59 ปี ซึ่งอ้างอิงจากงาน ิจัยของ
ของชญานิ ร์ โคโนะและคณะ (2560) 5 และอายุ ค าดเฉลี่ ย ของคนไทยเท่ า กั บ 75.6 6 รื อ
ประมาณ 76 ปี
เมื่อนาตั เลขและข้อ มมติทั้ง มดมาคาน ณรายได้ตลอดชี ิตตามแบบจาลอง ได้แ ดงรายได้ร มที่
แท้จริงตลอดช่ งชี ิตของคนทั่ ไปและคนไร้บ้าน และลัก ณะ ัฏจักรรายได้ (Life Cycle Income) ของแต่ละ
กรณี ึก า ดังต่อไปนี้
1

ประกา คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ. . 2556 (ฉบับที่ 6)
กระทร งการพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์ : https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=15283
3
ธนาคารแ ่งประเท
ไทย:https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/EconomicIndices/Pages/StatMacroEconom
icIndicators.aspx#
4
ธนาคารแ ่งประเท ไทย:http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=223
5
อายุเฉลี่ยที่เ ียชี ิตและการเ ยี ชี ิตของคนไร้บ้านในกรุงเทพม านคร
6
World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables:
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
2
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ตารางที่ 4-1 รายได้รวมที่แท้จริงตลอดช่วงชีวิตของคนทั่วไปและคนไร้บ้าน
กรณี ึก า
รายได้ร มที่แท้จริงตลอดช่ งชี ิต ( น่ ย: บาท)
(1) กรณีคนทั่ ไป
4,122,958
(2) กรณีคนไร้บ้าน
3,405,966
่ นต่างระ ่างกรณี ึก า
716,992
มายเ ตุ: เป็นค่า Real Income (The Present Value)
ตารางที่ 4-2 รายได้รวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุที่ 47 ของคนทั่วไปและคนไร้บ้าน
กรณี ึก า
รายได้ร ม* ( น่ ย: บาท) รายได้ร มที่แท้จริง** ( น่ ย: บาท)
(1) กรณีคนทั่ ไป
2,387.59012
2,070,988.18
(2) กรณีคนไร้บ้าน
808.37640
719,787.13
่ นต่างระ ่างกรณี ึก า
1,579.21372
1,351,201.05
มายเ ตุ: * เป็นค่า Nominal Income
** เป็นค่า Real Income (The Present Value)
ภาพที่ 4-1 รายได้แต่ละปีตลอดช่วงอายุของคนทั่วไปและคนไร้บ้าน
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จากตารางที่ 4-1 แ ดงใ ้เ ็นว่ารายได้รวมที่แท้จริงตลอดช่วงชีวิตของกรณีแรกของคนทั่วไปเท่ากับ
4,122,958 บาท ่วนรายได้รวมที่แท้จริงตลอดช่วงชีวิตของกรณี องของคนไร้บ้านเท่ากับ 3,405,966 บาท
ซึ่งรายได้รวมที่แท้จริงตลอดช่วงชีวิตของคนทั่วไปมากกว่ารายได้รวมที่แท้จริงตลอดช่วงชีวิตของกรณีคนไร้บ้าน
เท่ากับ 716,992 บาท ซึ่งคิดในมูลค่าปัจจุบัน (Real Value)
นอกจากนี้ ากพิจารณาเฉพาะช่วงอายุตั้งแต่ที่ 47 ตามตารางที่ 4-2 รายได้รวมของกรณีแรกของคน
ทั่วไปมากกว่ารายได้รวมของกรณี องของคนไร้บ้านเท่ากับ 1,579.21372 บาทในกรณีคิดเป็นมูลค่าแบบ
nominal value รือ 1,351,201.05 บาทในกรณีที่คิดแบบมูลค่าปัจจุบัน (Real Value) ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
ะท้อนถึงความแตกต่างของรายได้ที่มากพอ มควรระ ว่างคนทั่วไปและคนไร้บ้าน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลัก ณะวัฏจักรรายได้ (Life Cycle Income) ของทั้ง องกรณีตามภาพที่ 4-1
พบว่าช่วงแรกรายได้แต่ละปีมีลัก ณะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเ มือนกันทั้ง องกรณี จนถึงอายุ 47 ปี กรณี
ที่ อง คนดังกล่าวได้ตกงานกลายเป็นคนไร้บ้าน รายได้แต่ละปีของเขาจะลดลงอย่างมากและมีรายได้แต่ละปี
คงที่จนถึงอายุ 59 ปี และไม่มีรายได้เมื่ออายุ 60 ปีเนื่องด้วยข้อ มมติใ ้คนไร้บ้านมีอายุเ ียชีวิตเฉลี่ยที่ 59 ปี
และเมื่อพิจารณารายได้ต่อปีตอนอายุ 47 ปี ตามตารางที่ 4-3 กรณีที่ นึ่งคนทั่วไปจะมีรายได้ต่อปีเท่ากับ
151,264 บาท และรายได้ต่อปีของกรณีที่ องของคนไร้บ้านจะเท่ากับ 62,183 บาท ่วนต่างรายได้ของคน
ทั่วไปมากกว่าคนไร้บ้านเท่ากับ 89,081 บาท ซึ่ง ่วนต่างของจานวนเงินดังกล่าว ามารถเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmark) ของเงินช่วยเ ลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ของรัฐได้ เมื่อรัฐบาล
ต้องการ นับ นุนเงินอุด นุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านรายได้ของคนไร้บ้านใ ้เท่ากับคนทั่วไป
ตารางที่ 4-3 รายได้ต่อเดือนของคนทั่วไปและคนไร้บ้านในช่วงอายุ 47- 60 ปี (บาทต่อปี)
ช่วงอายุ
กรณีคนทั่วไป
กรณีคนไร้บ้าน
่วนต่างของรายได้
47
151,264
62,183
89,081
48
152,807
62,183
90,624
49
154,365
62,183
92,183
50
155,940
62,183
93,757
51
157,531
62,183
95,348
52
159,137
62,183
96,955
53
160,761
62,183
98,578
54
162,400
62,183
100,217
55
164,057
62,183
101,874
56
165,730
62,183
103,547
57
167,421
62,183
105,238
58
169,128
62,183
106,945
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ช่ งอายุ
59
60

กรณีคนทั่ ไป
170,853
172,596

กรณีคนไร้บ้าน
62,183
-

่ นต่างของรายได้
108,671
-

มายเ ตุ: เป็นค่า Nominal Income

4.2 ต้นทุนทางสังคมของคนไร้บ้าน (Social Cost of Homelessness)
เมื่อบุคคล นึ่งตัด ินใจกลายเป็นคนไร้บ้าน ไม่เพียงแค่พ กเขาที่จะต้องแบกรับต้นทุน ่ นบุคคลจาก
ค ามยากลาบากในการดารงชี ิต แต่ ังคม รือ ่ นร มจาต้องแบกรับต้นทุนบางประการที่เกิดขึ้นจากการเป็น
คนไร้บ้านของพ กเขาเ ล่านั้น ใน ่ นที่ องนี้ งาน ึก าพยายาม ิเคราะ ์ถึงต้นทุน ังคม (Social Cost) ที่รัฐ
ต้องจ่ายเพื่อบรรเทาปัญ า รือดูแลคนไร้บ้านเ ล่านั้น ซึ่งต้นทุนทาง ังคม ามารถพิจารณาได้ใน ลาก ลาย
มิติ แต่อย่างไรก็ ใน ่ นนี้จะคาน ณต้นทุนทาง ังคมในประเด็นดังต่อไปนี้ 4.2.1) ต้นทุนการ ูญเ ีย ักยภาพ
แรงงาน 4.2.2) ต้นทุนการดาเนินคดี (Criminal Justice Cost) 4.2.3) ต้นทุนค่ารัก าพยาบาล (Health Care
Cost) และ 4.2.4) ต้นทุนของบ้านพักพิง (Shelter Cost) ซึง่ ามารถอธิบายในรายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้
4.2.1 ต้นทุนการสูญเสียศักยภาพแรงงาน
การคาน ณต้นทุนใน ่ นนี้เป็นการพิจารณาถึงค่าเ ียโอกา (Opportunity Cost) ที่ภาครัฐ ูญเ ีย
ไปจากการรายได้ที่ลดลงจากการทางานเมื่อบุคคลใดบุคคล นึ่งกลายเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งจากการ ึก าพบ ่า
าเ ตุทางเ ร ฐกิจที่ าคัญที่ ่งผลต่อการเป็นคนไร้บ้าน นั้นคือ การตกงาน รือการ ูญเ ียงานประจา และ
เนื่องด้ ยบุคคลเ ล่านี้มีระดับการ ึก าที่ต่าก ่าโดยเปรียบเทียบและมีค ามเปราะบางในทุนทาง ังคม าก
พ กเขาไม่ ามารถ างานประจาได้ ทาใ ้พ กเขาจาเป็นต้อง าเลี้ยงชีพในลัก ณะงานชั่ ครา อาทิ การเก็บ
ของเก่า และการรับจ้างแบบไม่ประจา เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่มีรายได้ที่ต่าก ่าเดิม
ดังนั้น การที่คนไร้บ้านไม่ ามารถเข้า ู่ตลาดแรงงานตามปกติได้ ทาใ ้ประเท ูญเ ียมูลค่าทาง
เ ร ฐกิจอันเกิดจากกิจกรรมการผลิตที่ต่าก ่า ักยภาพเดิมของกาลังแรงงาน ซึ่งจากการคาน ณตามตารางที่
4-3 พบ ่า ่ นต่างของรายได้ต่อปีของคนไร้บ้านต่าก ่าคนทั่ ไปเท่ากับ 89,081 บาท และ ากใช้จาน นคนไร้
บ้านจากประชากรจากการแจกนับคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) ซึ่งเท่ากับ 1,307 คน
จะ ามารถคาน ณต้นทุนการ ูญเ ีย ักยภาพแรงงานจากการไร้บ้านเท่ากับ 116,428,867.00 บาทต่อปี
(89,081 บาท คูณด้ ย 1,307 คน)
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4.2.2 ต้นทุนการดาเนินคดี (Criminal Justice Cost)
ต้นทุนการดาเนินคดี ามารถแยกย่อยได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนที่เกิดจากการฟ้องร้องคดีค าม
ที่ าล (Court Cost) และต้นทุนที่เกิดจากการดาเนินคดีโดยเจ้า น้าที่ตาร จ (Police Cost)
จากรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 104 มิถุนายน 25577 ได้ทาการ ึก านิติเ ร ฐ า ตร์ของระบบ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย ซึ่งได้จัดทาแบบจาลองเพื่อประมาณการต้นทุนของรัฐในกระบ นการยุติธรรมทาง
อาญาตั้งแต่ขั้นพนักงาน อบ น พนักงาน าลอัยการ าลชั้นต้น าลอุทธรณ์ าลฎีกา และขั้น ลังการ
พิจารณาคดีที่เป็นต้นทุนของ น่ ยงานราชทัณฑ์ คุมประพฤติ และ ถานพินิจ ด้ ยคาน ณต้นทุนเฉลี่ยจาก
งบประมาณของแต่ละ น่ ยงานในปีงบประมาณ 2557
โดยต้นทุนเฉลี่ยต่อคดีในแต่ละขั้นตอน = งบประมาณในขั้นตอน ารด้ ย จาน นคดีในขั้นตอนนั้น
และ ามารถ รุปต้นทุน ได้ดังนี้
- ขั้นพนักงาน อบ น ต้นทุนเฉลี่ยต่อคดีเท่ากับ 15,798 บาท
- ขั้นพนักงานอัยการ ต้นทุนเฉลี่ยต่อคดีเท่ากับ 8,325 บาท
- าลชั้นต้น ต้นทุนเฉลี่ยขั้นต่าต่อคดีเท่ากับ 6,833 บาท
- ขั้น ราชทัณฑ์และคุมประพฤติ ลั งการพิจ ารณาคดีในทุกชั้น าล ต้นทุน เฉลี่ ย ขั้นต่าต่อคดีของ
ราชทัณฑ์เท่ากับ 55,704 บาทต่อปี และงานคุมประพฤติ เท่ากับ 9,573 บาทต่อปี
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้ ยในปัจจุบันยังไม่มีระบบการลงทะเบียน รือบันทึกข้อมูลแจกแจงจาน นคน
ไร้บ้านที่เกี่ย ข้องกับคดีค ามอย่างเป็นรูปธรรม งาน ึก าจึงพยายาม าต้นทุนใน ่ นนนี้โดยอา ัยข้อมูลจาก
อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) ซึ่ง ามารถคาน ณร้อยละของคนไร้บ้านที่ ขอค ามช่ ยเ ลื อจาก
เจ้า น้าที่ตาร จได้เท่ากับร้ อยละ 4.48 รือคิดเป็น จาน นคนไร้บ้านโดยประมาณ 59 คนที่ร้องขอค าม
ช่ ยเ ลือจากเจ้า น้าที่ตาร จ ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่เกิดในชั้นพนักงาน อบ น แต่กระนั้น จาน นคนไร้บ้าน
ดั ง กล่ า มี โ อกา ต่ าก ่ า ค ามเป็ น จริ ง เนื่ อ งจากคนไร้ บ้ า นมี โ อกา ตอบข้ อ มู ล ต่ าก ่ า ค ามเป็ น จริ ง จึ ง
จาเป็นต้องตั้งข้อ มมติ ่า ตั เลขดังกล่า เป็นจาน นคนไร้บ้านที่เกี่ย ข้องต่อการดาเนินคดีต่อปี
ต้นทุนการดาเนินคดีของคนไร้บ้านคาน ณได้เท่ากับ 932,082 บาทต่อปี (15,798 บาทคูณด้ ย 59
คน)
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ที่มาจาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/09/TDRI-Report-June-web-preview.pdf
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4.2.3 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (Health Care Cost)
เมื่อเปรียบเทียบการเข้ารัก าพยาบาลของคนทั่ ไปกับคนไร้บ้าน คนไร้บ้านมีแน โน้มที่มีต้นทุนการ
รัก าพยาบาลและการดูแล ุขภาพที่ ูงก ่า เพราะ ภาพการดารงชี ิตของคนไร้บ้านเต็มไปด้ ยค ามเ ี่ยง อีก
ทั้ง ภาพแ ดล้อมของที่นอนไม่ได้เอื้อต่อการพักอา ัยอย่ างแท้จริง (Sleep Rough) เช่น นอนบริเ ณป้ายรถ
ประจาทาง บน ะพานลอย ทางเท้าริมถนน ซึ่งมีผู้คน ัญจรผ่านไปมา มีเ ียงรบก น ไม่ ามารถกาบังแดดและ
ฝน กปรก กลั การลักขโมย ิ่งของ และ าดระแ งที่จะเผชิญค ามรุนแรงต่อร่างกาย ซึ่ง ่งผลใ ้คนไร้บ้าน
เกิดอาการนอน ลับไม่ นิทจนกระทั่งนอนไม่ ลับ เ ี่ยงที่จะเจ็บป่ ยด้ ยโรคต่าง ๆ ตามมา อีกปัจจัย นึ่งคือ
การรับประทานอา ารที่ไม่ถูก ุขลัก ณะ รือเป็นไปตาม ลักโภชนาการ อย่างการกินอา ารกึ่ง าเร็จรูป
อา ารที่มีไขมัน ูง ไม่ค่อยรับประทานอา ารจาพ กผักและผลไม้ ฯลฯ ด้ ยคนไร้บ้านไม่มีเงิน รือมีเงินใน
จาน นจากัด ดังนั้นการบริโภคอา ารจึงไม่ได้เลือก เพราะการบริโภคเป็นไปเพื่อบรรเทาค าม ิ และช่ ยใ ้
ตั เอง ามารถดารงชี ิตต่อไปได้เท่านั้น นอกจากนี้ คนไร้บ้านมีพฤติกรรมการกินเ ล้าและ ูบบุ รี่ที่มากก ่า
คนปกติจึงเป็น นึ่งปัจจัยที่ ่งผลเ ียต่อ ุขภาพ (อนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ, 2559)
นอกจากนี้ ผลจากการ ึก าพบ ่าคนไร้บ้านไม่ได้ออกกาลังกาย ่ นใ ญ่มีโรคประจาตั ที่จะต้อง
รัก าอาการอย่างต่อเนื่อง โดยโรคที่พบมาก ุดคือ ค ามดัน เบา าน และ ั ใจ และบางรายป่ ยมากก ่า
นึ่งโรค การเจ็บป่ ยที่เกิดขึ้นของคนไร้บ้านนับ ่าจะยิ่งท ีค ามรุนแรงมากขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ได้ดูแล
ุขภาพ ภาพแ ดล้อมยังคงไม่เ มาะ ม คนไร้บ้านไม่ได้รับประทานอา ารที่มีประโยชน์ ไม่รับประทานยา
ตามแพทย์ ั่งอย่างต่อเนื่อง รือถ้าเกิดค ามผิดปกติของร่างกาย รือเริ่มเจ็บป่ ยเล็กน้อย คนไร้บ้านจะเลือก
การซื้ อ ามารั บ ประทานเองมากก ่ า จนอาจจะก่ อ ใ ้ เ กิ ด ต้ น ทุ น การเ ี ย ชี ิ ต ก่ อ น ั ย อั น ค ร (Cost of
Premature Mortality) ที่ ม ากก ่ า คนโดยทั่ ไป จากเ ตุ ผ ลข้ า งต้ น จึ ง ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ่ า ต้ น ทุ น ค่ า
รัก าพยาบาลและดูแล ุขภาพ า รับคนไร้บ้าน ูงก ่าคนทั่ ไป
เนื่องด้ ยระบบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของโรงพยาบาลในปัจจุบันไม่ได้จาแนกประเภทคนไข้ ่าเป็นคน
ไร้บ้าน รือไม่ เ มือนในประเท ในยุโรป จึง ่งผลใ ้ไม่ ามารถ าต้นทุนการรัก าพยาบาลแบบทางตรงได้ แต่
อย่ า งไรก็ ต าม งาน ิ จั ย พยายามค าน ณต้ นทุ น ของการรั ก าพยาบาลของคนไร้บ้ า นด้ ยการใช้ ลั กคิด
ดังต่อไปนี้
จากข้อมูลทางปฐมภูมิของทีม ิจัยพบ ่าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ได้ลงพื้นที่เก็บ าร จแทบจะไม่พบคน
ป่ ยทางด้านจิตเภท แต่ในทางกลับกันจากข้อมูลแจกนับประชากรของคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานินและ
คณะ (2559) พบ ่ามีคนไร้บ้านที่มีปัญ าทางจิตอย่างชัด เจนร้อยละ 9.64 รือคิดเป็น 126 คนจากคนไร้บ้าน
ทั้ง มด 1,307 คน แ ดงใ ้เ ็น ่าการไร้บ้าน ่งผลต่อการเกิดปัญ าทางจิตได้
นอกจากนี้ จากข้อมูลจากการ ัมภา ณ์ มอผู้เชี่ย ชาญกล่า ่า ค่ารัก าพยาบาลของคนไร้บ้าน มี
แน โน้ ม ู ง ก ่ า ค่ า รั ก าพยาบาลของคนทั่ ไปโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 20 และจากข้ อ มู ล งบประมาณกองทุ น
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ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติปี 25608 งบเ มาจ่ายราย ัวอยู่ที่ 3,109.87 บาทต่อคน ดังนั้น จึงประมาณการ
ว่าค่ารัก าพยาบาลคนไร้บ้านแบบปกติจะเท่ากับ 3,731.84 บาทต่อคน และ ่วนในกรณีคนไร้บ้านที่มีปัญ า
ทางจิตชัดเจนนั้นได้อ้างข้อมูลต้นทุนทางตรงของการรัก าผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบผู้ป่วยในโดยเฉลี่ยประมาณ
20,157.10 บาทต่อครั้ง จากวาทินี ุขมากและจารี ทองคา (2556) โดยงานวิจัย มมติใ ้ผู้ป่วยจิตเภทต้องเข้า
รัก าที่โรงพยาบาลเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง
จากข้อมูลและข้อ มมติดังกล่า จึง ามารถแจกแจงจาน นและต้นทุนค่ารัก าพยาบาลของคนไร้บ้าน
แบบปกติและคนไร้บ้านที่มีปัญ าทางจิตอย่างชัดเจนตามตารางที่ 4-4 ดังนี้
ตารางที่ 4-4 จานวนคนไร้บ้านแต่ละประเภทและค่ารักพยาบาล
ประเภท
จาน น (คน)
ค่ารัก าพยาบาล
คนไร้บ้านปกติ
1,181
3,731.84
คนไร้บ้านมีปัญ า ขุ ภาพจิตที่เ ็นได้อย่างชัดเจน
126
20,157.10
ดังนั้น จากข้อมูลตามตารางที่ 4-4 ามารถคาน ณต้นทุนค่ารัก าพยาบาลของคนไร้บ้านได้เท่ากับ
6,947,097.64 บาทต่อปี
4.2.4 ต้นทุนของบ้านพักพิง (Shelter Cost)
บ้านพักพิง รือ Shelter เป็นเครื่องมือ าคัญของภาครัฐในการบริ ารจัดการดูแลคนไร้บ้าน งาน
ึก าชิ้นนี้พยายามคาน ณต้นทุนต่อ น่ ย (Unit Cost) ของบ้านอิ่มใจซึ่งเป็นตั แทนของการบริ ารจัดการ
บ้านพักพิงโดยภาครัฐ และ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” บางกอกน้อยซึ่งเป็นตั แทนของการดูแลใน
ลัก ณะของมูลนิธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บ้านอิ่มใจบริ ารจัดการด้ ยภาครัฐ (กรุงเทพม านคร) มีลัก ณะเป็นที่พักค้างคืนชั่ ครา (Shelter)
ใ ้แก่คนไร้บ้าน ามารถได้มาพักในช่ งระยะเ ลากลางคืนและมีอา ารใ ้รับประทาน 2 มื้อ ได้แก่ มื้อเย็น และ
มื้อเช้าของ ันรุ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของการใช้งบประมาณในปีงบประมาณปี 2560 ตามตารางที่ 4-5 เท่ากับ
25,812,068.41 บาท ซึ่งจากข้อมูล พบ ่ามีจาน นคนไร้บ้านมาพักค้างคืนในปีงบประมาณปี 2560 ทั้ง ิ้น
42,787 คน ซึ่ ง ามารถค าน ณต้ น ทุ น ต่ อ น่ ยของการเข้ า พั ก ต่ อ คนต่ อ คื น ได้ เ ท่ า กั บ 603.27 บาท
(25,812,068.41 บาท ารด้ ย 42,787 คน)
่ น ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” บางกอกน้อยดาเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่
บริ ารจัดการกันเองระ ่างคนที่พักอยู่ใน ูนย์ทาใ ้ไม่เจ้า น้าที่ประจาแบบบ้านอิ่มใจ มีเพียงอา า มัครจาก

8

ข้อมูลจาก https://www.hfocus.org/content/2016/08/12596
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คนไร้บ้านดูแลซึ่งกันและกัน โดยแรกเริ่มมูลนิธิได้ ร้างอาคารมูลค่าประมาณ 3,000,000 บาท และปรับปรุงตั
อาคารอีกประมาณ 2,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่าอาคารประมาณ 5,00,000 บาท มีจาน น 39 ้อง ใ ้คนไร้
บ้าน ามารถจับจองที่พักเช่าพื้นที่ในราคาถูกในลัก ณะ Supporting Housing โดยการเก็บค่าบารุงรายเดือน
เดือนละประมาณ 350-400 บาทจากคนไร้บ้านที่เข้าพัก และไม่มีอา ารใ ้บริการเ มือนบ้ านอิ่มใจ เมื่อ
พิจารณาถึงรายละเอียดของ ูนย์ พักดังกล่า ตามตารางที่ 4-6 พบ ่ามีต้นทุนต่อ น่ ยต่อ ้องต่อปีเท่า กับ
13,589.74 บาท รือ1,132.48 บาทต่อเดือน
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ตารางที่ 4-5 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบ้านอิ่มใจ
ประเภทค่าใช้จ่าย
จาน นเงิน (บาท)
1. ค่าเช่าที่ดินและอาคาร9
1.1 ค่าเช่าที่ดิน
6,876,450.000
1.2 ค่าเช่าอาคารและพื้นที่
5,744,292.000
2. ค่าใช้จ่ายบริ ารจัดการ
2.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าจ้างอา า มัครตามโครงการ
2,887,431.39
(2) ค่าอา ารทาการนอกเ ลา
393,460.00
2.2 ค่าใช้ อย
(1) ค่าเจ้า น้าที่รัก าค ามปลอดภัย
1,151,820.00
(2) ค่าทาค าม ะอาด
695,160.00
(3) เงิน มทบประกัน ังคม
144,373.00
(4) ค่าภา ีโรงเรือนและที่ดิน
3,616,180.57
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงประกันภัย
76,802.46
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
92,722.50
2.3 ค่า ั ดุ
(1) ค่าอา ารผู้เข้ารับริการ
2,990,890.00
(2) ค่า ั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
480,522.00
2.4 ค่า าธารณูปโภค
(1) ค่าน้าประปา
142,379.43
(2) ค่าไฟฟ้า
503,080.37
(3) ค่าโทร ัพท์
16,504.69
รวม
25,812,068.41

9

คานวณค่าเช่าที่และอาคารเป็นครึ่ง นึ่งจากค่าเช่าจริงเนื่องจากมีพนื้ ที่บาง ่วนกรุงเทพม านครกาลังใช้ประโยชน์ในด้านอื่น
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ตารางที่ 4-6 รายละเอียดของต้นทุนของ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ทิ ย์ ัด นู” บางกอกน้อย
จานวนเงิน (บาท)
ค่าเช่าที่ดินขากการรถไฟ
24,000
ค่าเช่าตึก10
350,000
ค่าน้าค่าไฟ
156,000
รวม
530,000
มายเ ตุ: ข้อมูลประมาณการจากการ อบถามอา า มัครในศูนย์
แต่อย่างไรก็ตาม ากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องจ่ายเพื่อบริ ารจัดการบ้านพักพิงเพื่อใ ้
คนไร้บ้าน นึ่งคนมาพักที่บ้านอิ่มใจเป็นระยะเ ลา 1 ปี (365 ัน) ต้นทุนต่อ น่ ยจะเท่ากับ 220,193.17 บาท
ซึ่งบ้านอิ่มใจมี ักยภาพรองรับคนไร้บ้านได้ 160 คน ดังนั้น ต้นทุนของนโยบายในปัจจุบันเพื่อคนไร้บ้านจาน น
160 คนเท่ากับ 35,230,907.20 บาท (220,193.17 บาท คูณด้ ย 160 คน)
นอกจากนี้ เมื่อใช้จาน นคนไร้บ้านจากประชากรจากการแจกนับคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน
และคณะ (2559) ซึ่งเท่ากับ 1,307 คน และ ากรัฐต้องการใ ้คนไร้บ้านทุกคนมาอยู่ บ้านพักพิง ดังนั้น ต้นทุน
ของบ้านพักพิง (Shelter cost) จะเท่ากับ 287,792,467.23 บาทต่อปี (220,193.17 บาท คูณด้ ย 1,307
คน)
ากนาข้อมูลต้นทุนทาง ังคมทั้ง มดมาพิจารณาตามตารางที่ 4-7 ซึ่งได้แบ่ง ถานการณ์ออกเป็น 3
กรณี ได้แก่ 1. กรณีปัจจุบัน (Real Situation) 2. กรณีในอุดมคติ (Ideal Situation) และ 3. กรณี มเ ตุ มผล
(Rational Situation) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10

𝑃

ค่าเช่าตึกคาน ณมาจาก ูตรอนุกรมเ ลา D = โดย มมติใ ้อัตรา ่ นลดเท่ากับ 0.07 เท่ากับอัตราเงินดอกเบี้ยเงินกู้
𝑟
และอายุการใช้ตึกได้เป็นระยะเ ลานาน
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ตารางที่ 4-7 การเปรียบเทียบระ ่างต้นทุนทาง ังคมที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับต้นทุนทางนโยบาย
น่ ย: บาท/ปี
ถานการณ์

1. กรณีปัจจุบัน (Real Situation)
2. กรณีในอุดมคติ (Ideal
Situation): (ดูแลคนไร้บ้านทั้ง มด)
3. กรณี มเ ตุ มผล (Rational
Situation): (ต้นทุนต่อ ั )

(2.1) ต้นทุน ักยภาพแรงงาน +
(2.2) ต้นทุนการดาเนินคดี +
(2.3) ต้นทุนค่ารัก าพยาบาล
124,308,046.64
124,308,046.64

(2.4) ต้นทุนของนโยบาย (ต้นทุน
บ้านพักพิงกรณีบ้านอิ่มใจ)

95,109.45

220,193.17

35,230,907.20
287,792,467.23

เมื่อพิจารณากรณีปัจจุบันพบว่าต้นทุนทาง ังคมที่เกิดขึ้นจากคนไร้บ้านเท่ากับ 124,308,046.64 บาท
ซึ่งมากกว่าต้นทุนทางนโยบายที่รัฐใ ้การดูแลคนไร้บ้านในปัจจุบัน แต่เมื่อพิจารณากรณีในอุ ดมคติกลับพบว่า
ากรัฐบาลดูแลคนไร้บ้านทุกคนด้วยนโยบายบ้านพักพิงต้นทุนนโยบายจะเท่ากับ 287,792,467.23 บาท ซึ่ง
มากกว่าต้นทุน ทาง ั งคมที่เกิดขึ้น จากคนไร้ บ้านซึ่งเท่ากับ 124,308,046.64 บาท และเมื่อพิจ ารณากรณี
มเ ตุ มผลพบว่าต้นทุนทาง ังคมต่อ ัวของคนไร้บ้าน
จะเท่ากับ 95,109.45 บาท ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนทางนโยบาย (บ้านพักพิง) ต่อ ัวที่เท่ากับ 220,193.17
บาท
จากข้อมูลดังกล่าว ามารถ รุปได้ว่า งบประมาณที่รัฐมาดูแลคนไร้บ้านในภาพรวมอาจจะน้อยกว่า
ต้นทุนทาง ังคมที่เกิดขึ้น แต่ถ้ารัฐแก้ไขปัญ าด้วยการดูแลคนไร้บ้านทุกคนด้วยนโยบายบ้านพักพิงจะไม่คุ้ม
ทุน เพราะต้นทุนทางนโยบายแพงกว่าต้นทุนทาง ังคมที่เกิดขึ้น และ ากพิจารณาต้นทุนต่อ ัว ต้นทุนนโยบาย
ต่อคนต่อปีของการดูแลคนไร้บ้านด้วยบ้านพักพิงแพงกว่าต้นทุนทาง ังคมต่อคนต่อปีจากคนไร้บ้าน ดังนั้น ทาง
ที่ดีที่ ุด นั้นคือ การทาใ ้คนไร้บ้านเ ล่านั้นกลับมาเป็นคนทั่วไปใ ้เร็วที่ ุด เพราะต้นทุนทางนโยบายในการ
ดูแลต่อ ัวต่อปีของพวกเขาเ ล่านั้นแพงกว่าต้นทุนทาง ังคมที่เกิดขึ้นต่อคนต่อปี

4.3 ต้นทุนอื่น ๆ ของการไร้บ้าน
นอกจากต้นทุนทั้ง มดข้างต้นที่กล่า มา ซึ่ง งาน ิจัยได้พยายามคาน ณต้นทุนใ ้อยู่รูปของตั เงินเพื่อ
ค ามง่ายในการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตาม คนไร้บ้านยังมีต้นทุนอื่น ๆ ของการไร้บ้านอีกมากมายที่ไม่ ามารถ
ัดได้เป็นตั เงิน ซึ่งงาน ิจัยได้พยายาม ิเคราะ ์ต้นทุนอื่น ๆ ไ ้ 2 ประการ ได้แก่ (4.3.1) การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการนอน ลับ และ (4.3.2) โอกา การถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่น
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4.3.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนหลับ
คุ ณ ภาพการนอน ลั บ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ดี อ ย่ า ง นึ่ ง ของการมี คุ ณ ภาพของชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง ใน ่ ว นนี้ จ ะ
พิจารณาประเด็นที่ว่าเมื่อคน นึ่งคนเปลี่ยน ภาพจากประชาชนทั่วไปกลายเป็นคนไร้บ้าน พวกเขาเ ล่านั้น
ต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนอย่างไร การวิเคราะ ์ ่วนนี้ได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิของทีมวิจัย
โดยได้ อบถามพฤติกรรมการนอนของคนไร้บ้าน น้าใ ม่เปรียบเทียบก่อนและ ลังกลายเป็นคนไร้บ้าน ซึ่งมี
รายละเอียดการวิเคราะ ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงเฉลี่ยของการนอน ลับเปรียบเทียบก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้านจากข้อมูลตาม
ตารางที่ 4-8 พบว่าจานวนชั่วโมงการนอน ลับโดยเฉลี่ยก่อนเป็นคนไร้บ้านเท่ากับ 8 ชั่วโมง 5 นาที และ
จ านวนชั่ ว โมงการนอน ลั บ โดยเฉลี่ ย ลั ง เป็ น คนไร้ บ้ า นเท่ า กั บ 7 ชั่ ว โมง 22 นาที ซึ่ ง ลดลง 43 นาที
โดยประมาณ จากตัวเลขดังกล่าว ามารถตั้งข้อ ังเกตได้ว่า จานวนชั่วโมงการนอนโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อกลายเป็น
คนไร้บ้าน ซึง่ ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของการนอนของประชาชนทัว่ ไปซึง่ เท่ากับ 8 ชัว่ โมง 26 นาที
ตารางที่ 4-8 จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอนหลับเปรียบเทียบก่อนและหลังเป็นคนไร้บ้าน
ถานภาพ
จานวนชั่วโมงนอนเฉลี่ย
ก่อนเป็นคนไร้บ้าน
8 ชั่วโมง 5 นาที
ลังเป็นคนไร้บ้าน
7 ชั่วโมง 22 นาที
ประชาชนทั่วไป*
8 ชั่วโมง 26 นาที
มายเ ตุ: * การ ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ เมื่อคานวณจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอน ลับเปรียบเทียบก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้าน
จาแนกตามเพศได้ผลการคานวณตามตารางที่ 4-9 พบว่าชั่วโมงการนอน ลับโดยเฉลี่ยของเพศชายก่อนเป็น
คนไร้บ้านเท่ากับ 8 ชั่วโมง 5 นาที และจานวนชั่วโมงการนอน ลับโดยเฉลี่ยของเพศชาย ลังเป็นคนไร้บ้าน
เท่ากับ 7 ชั่วโมง 33 นาที และเมื่อเปรียบเทียบกับชั่วโมงการนอน ลับโดยเฉลี่ยของเพศ ญิงก่อนเป็นคนไร้
บ้านเท่ากับ 8 ชั่วโมง 19 นาที และจานวนชั่วโมงการนอน ลับโดยเฉลี่ยของเพศ ญิง ลังเป็นคนไร้บ้านเท่ากับ
7 ชั่วโมง 19 นาทีตามลาดับ ตัวเลขดังกล่าวแ ดงใ ้เ ็นว่าจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอน ลับของทั้งเพศ
ชายและเพศ ญิงเปรียบเทียบระ ว่างก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้านได้ลดลง 29 นาทีและ 60 นาที ตามลาดับ
จากข้อมูลดังกล่าว ามารถตั้งข้อน่า ังเกตว่าเพศ ญิงเมื่อกลาย ภาพเป็นคนไร้บ้านต้องเผชิญกับจานวนชั่วโมง
การนอนที่ลดลงที่มากกว่าเพศชาย
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ตารางที่ 4-9 จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอนหลับเปรียบเทียบก่อนและหลังเป็นคนไร้บ้านจาแนกตามเพศ
เพ
ชั่ โมงการนอนก่อนเป็นคนไร้บ้าน ชั่ โมงการนอน ลังเป็นคนไร้บ้าน เ ลาการนอนที่ลดลง
ชาย
8 ชั่ โมง 5 นาที
7 ชั่ โมง 33 นาที
29 นาที
ญิง
8 ชั่ โมง 19 นาที
7 ชั่ โมง 19 นาที
60 นาที
LGBT
9 ชั่ โมง 30 นาที
8 ชั่ โมง 40 นาที
50 นาที
มายเ ตุ: ปัดทิ้ง น่ ยเ ลา ินาที
เมื่อพิจารณาจาน นชั่ โมงเฉลี่ยของการนอน ลับเปรียบเทียบก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้านจาแนกตาม
กลุ่มที่พักอา ัยตามตารางที่ 4-10 พบ ่า จาน นชั่ โมงเฉลี่ยการนอนของคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะลดลง
มากถึง 2 ชั่ โมง 5 นาที แต่ในขณะที่คนไร้บ้านที่พักที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน “ ุ ิทย์ ัด นู” บางกอกน้อย และ
บ้านอิ่มใจกลับมีชั่ โมงการนอนที่เพิ่มขึ้น 15 นาทีและ 13 นาทีตามลาดับ ซึ่งการพักอา ัยในพื้นที่ าธารณะที่
มีค ามปลอดภัยน้อยก ่าเป็นเ ตุผล นึ่งที่ทาใ ้ชั่ โมงเฉลี่ยการนอนของคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะลดลง
ดังนั้ น ากคนไร้ บ้านนอนที่ บ้านพักพิง จึ ง ามารถเป็น ลักประกัน การพักผ่ อนใ ้ แก่คนไร้บ้ านได้ เพราะ
ามารถรัก าระดับชั่ โมงการนอน ลับได้
ตารางที่ 4-10 จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการนอนหลับเปรียบเทียบก่อนและหลังเป็นคนไร้บ้านจาแนกตามกลุ่มที่
พักอาศัย
ที่พักอา ัย
ชั่ โมงการนอนก่อน ชั่ โมงการนอน ลัง
เ ลาการนอนที่
เป็นคนไร้บ้าน
เป็นคนไร้บ้าน
เปลี่ยนแปลงไป
พื้นที่ าธารณะ
8 ชั่ โมง 49 นาที
6 ชั่ โมง 44 นาที ลดลง 2 ชั่วโมง 5 นาที
ู น ย์ พั ก คนไร้ บ้ า น “ ุ ิ ท ย์ 7 ชั่ โมง 50 นาที
8 ชั่ โมง 5 นาที
เพิ่มขึ้น 15 นาที
ัด นู”
บ้านอิ่มใจ
7 ชั่ โมง 32 นาที
7 ชั่ โมง 45 นาที
เพิ่มขึ้น 13 นาที
มายเ ตุ: ปัดทิ้ง น่ ยเ ลา ินที
แม้ ่าเมื่อพิจารณาจาน นชั่ โมงการนอนเมื่อไร้บ้านจะลดลงไม่ได้มากนัก แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพ
การนอนเปรียบเทียบระ ่างก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้านจากข้อมูลตามตารางที่ 4-11 แ ดงใ ้เ ็น ่าก่อนเป็น
คนไร้บ้าน ัด ่ นของอาการนอนไม่ ลับแบบ “เป็นบ่อย” และ “เป็นบ้าง” มีเพียงร้อยละ 5.56 และร้อยละ
10.00 ตามลาดับเท่านั้น แต่เมื่อกลาย ภาพเป็นคนไร้บ้านแล้ ( ลังเป็นคนไร้บ้าน) พบ ่า ัด ่ นของอาการ
นอนไม่ ลับแบบ “เป็นบ่อย” และ “เป็นบ้าง” เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.44 และร้อยละ 15.56 ตามลาดับ จาก
ตั เลขดังกล่า ามารถตั้งข้อ ังเกตได้ ่าเมื่อ ลังเป็นคนไร้บ้านแล้ ัด ่ นของคนที่มีอาการนอนไม่ ลับเพิ่ม
มากขึ้น แ ดงใ ้เ ็น ่าเมื่อคนกลายเป็น ภาพเป็นคนไร้บ้านแล้ มีอาการนอนไม่ ลับเพิ่ม ูงขึ้น รือคุณภาพ
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ในการนอน ลับแย่ลง จึง ามารถตั้งข้อ ังเกตได้ ่า คุณภาพการนอน ลับที่แย่ลงไปเมื่อไร้บ้านเป็น าเ ตุทา
ใ ้เกิดปัญ าทางจิตกับคนไร้บ้านได้
ตารางที่ 4-11 ัด ่วนของอาการนอนไม่ ลับเปรียบเทียบก่อนและ ลังเป็นคนไร้บ้าน
น่ ย: คน (ร้อยละ)
อาการนอนไม่ ลับ
1. เป็นบ่อย
2. เป็นบ้าง
3. นาน ๆ ครั้ง
4. ไม่เคยเลย
5. ไม่ตอบข้อมูล

ก่อนเป็นคนไร้บ้าน
5 (5.56)
9 (10.00)
21 (23.33)
34 (37.78 )
21 (23.33)

ลังเป็นคนไร้บ้าน
22 (24.44)
14 (15.56)
14 (15.56)
36 (40.00)
4 (4.44)

4.3.2 โอกาสการถูกประทุษร้ายจากผู้อื่น
ค ามปลอดภั ย ต่ อ ชี ิ ต เป็ น ดั ช นี นี้ อั น นึ่ ง ที่ าคั ญ ต่ อ การมี คุ ณ ภาพชี ิ ต ที่ ดี งาน ิ จั ย จึ ง นใจ
เปรียบเทียบอัตราการถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นของประชาชนทั่ ไปเปรียบเทียบกับอัตราการถูกประทุ ร้ายจาก
บุคคลอื่นของคนไร้บ้าน โดยใช้ข้อมูลอัตราการถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นของประชาชนทั่ ไปอ้างอิงจากการ
าร จข้อมูล ถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ. . 2555 จาก านักงาน ถิติแ ่งชาติ ( น้า V) ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ได้ไม่เก็บข้อมูลเป็นประจาทุกปี และได้คาน ณอัตราการถูกประทุ ร้ายจากบุคคลอื่นของคนไร้บ้านโดยอา ัย
ข้อมูลปฐมภูมิคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4-12 อัตราการถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นของประชาชนทั่วไปเปรียบเทียบคนไร้บ้าน
ประชาชนทั่ ไป
คนไร้บ้าน
จาน น (คน)
67,300,049
379
คนที่เคยถูกประทุ ร้าย (คน)
152,228
123
ร้อยละของคนที่เคยถูกประทุ ร้าย
0.23
32.45
จากตารางที่ 4-12 พบ ่าอัตราการถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นของประชาชนทั่ ไปเท่ากับร้อยละ 0.23
มายค าม ่า ประชาชนทั่ ไป 100 คน โดยเฉลี่ยจะเคยถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นเพียง 0.23 คน แต่ ในขณะที่
อัตราการถูกประทุ ร้ายจากบุคคลอื่นของคนไร้บ้านเท่ากับร้อยละ 32.45 มายค าม ่า คนไร้บ้าน 100 คน
โดยเฉลี่ยจะเคยถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นมากถึง 32.45 คน ซึ่งมีอัตราการถูกประทุ ร้ายของคนไร้บ้านมากก ่า
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ประชาชนทั่ ไปมากก ่า 140 เท่าซึ่งนับ ่า ูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้ ยแบบ อบถามเป็นการถามแบบ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) ดังนั้น อาจจะ ่งผลใ ้ค่าที่ประเมินได้มีโอกา ูงก ่าค ามเป็นจริง
นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาปัจจัยด้านเพ ต่ออัตราการถูกประทุ ร้ายจากผู้อื่นของคนไร้บ้าน ามารถ รุป
ข้อมูลที่ าคัญตามตารางที่ 4-13 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4-13 รายละเอียดข้อมูลการถูกประทุษร้ายของคนไร้บ้านจาแนกตามเพศ
คนไร้บ้านเพ ชาย
คนไร้บ้านเพ ญิง
จาน นคนที่เคยถูกประทุ ร้าย (คน)
100
21
จาน นคนที่ไม่เคยถูกประทุ ร้าย (คน)
203
48
จาน นกลุ่มตั อย่าง (คน)
303
69
จากตารางที่ 4-13 พบ ่า คนไร้บ้านเพ ชายเคยถูกประทุ ร้ายมากถึง 100 คนเมื่อเปรียบเทียบกับคน
ไร้บ้านเพ ญิงที่เคยถูกประทุ ร้ายเพียง 21 คน เทียบเป็น ัด ่ นการถูกประทุ ร้ายระ ่างเพ ชายต่อเพ
ญิงเท่ากับ 83:17 ซึ่งเ ตุผลที่ทาใ ้เพ ชายมี ัด ่ นการถูกประทุ ร้ายมากก ่าเนื่องจากคนไร้บ้านที่อา ัย
ตามพื้นที่ าธรณะ ่ นใ ญ่เป็นเพ ชาย

สรุป
จากการ ิ เ คราะ ์ ต้ น ทุ น และผลได้ ข องการไร้ บ้ า นใน ่ นของ Real Situation แ ดงใ ้ เ ็ น ่ า
งบประมาณของภาครัฐที่ใช้ในการแก้ปัญ ายังต่าก ่ามูลค่าค ามเ ีย ายร มของ ังคมอันเกิดจากการไร้บ้าน
ทั้งนี้ เนื่องจากคนที่ได้รับค ามช่ ยเ ลือยังมีจาน นน้อย ขณะที่ ากทาการประมาณการไป ู่ Ideal Situation
จะเ ็นได้ ่า ถ้าภาครัฐใ ้ค ามช่ ยเ ลือคนไร้บ้านทุกคน ต้นทุนนโยบายจะ ูงก ่ามูลค่าค ามเ ีย ายร มของ
ังคมอันเนื่องจากการไร้บ้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อทาการเปรียบเทียบมูลค่าค าม ูญเ ีย "ต่อ ั " ของ ังคม
อันเนื่องจากการไร้บ้าน กับต้นทุน "ต่อ ั " ของนโยบายที่ดาเนินการอยู่ จะพบ ่าต้น ทุนต่อ น่ ยแพงก ่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ข้อ รุปก็คือ ในขณะนี้ภาครัฐมีการจัด รรงบประมาณร มไม่เพียงพอ แต่งบประมาณ
ต่อ น่ ยนั้นแพงเกินไป ข้อแนะนาก็คือ ต้องรีบผลักดันคนไร้บ้านกลับเข้าตลาดแรงงาน และลดต้นทุนต่อ
น่ ยในการช่ ยเ ลือคนไร้บ้านลงใ ้เร็ ที่ ุด เพราะยิ่ง คืนคนไร้บ้านกลับเข้า ู่ตลาดแรงงานได้เร็ เท่าไ ร่ ก็
ยิ่งประ ยัดงบประมาณในการช่ ยเ ลือคนไร้บ้านมากขึ้นเท่านั้น
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บทที่ 5
นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน กรณีศึกษาในต่างประเทศ
(Policy for Homelessness : A Case of Some Countries)
อาจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ นิชาภัทร ไม้งาม
เป็นที่ทราบกันดี ่า ปัญ าคนไร้บ้าน เป็นปัญ าที่เกิดขึ้นในทุกประเท ซึ่งแต่ละประเท ต่า งก็มี
แน ทางและนโยบายที่ใช้ในการแก้ไขปัญ าที่ทั้งเ มือนและแตกต่างกันออกไป า รับใน ่ นนี้ งาน ิจัยฉบับ
นี้ได้เลือก นโยบายแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านของ 3 ประเท ได้แก่ ประเท อังกฤ ประเท ออ เตรเลีย และ
ประเท ญี่ปุ่น มาเป็นกรณี ึก า ทั้งนี้ ืบเนื่องจากทั้ง 3 ประเท นี้ต่างมีจุดเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญ าคน
ไร้บ้านที่แตกต่างกัน
กรณีประเท อังกฤ เป็นตั อย่างของประเท ที่มีระบบลงทะเบียนและคัดกรองคนไร้บ้านที่ชัดเจน
กล่า คือ คนไร้บ้านที่ต้องการรับค ามช่ ยเ ลือจะต้องผ่านการตร จคุณ มบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเงื่อนไข
และคุณ มบัติที่แตกต่างกันจะทาใ ้ ามารถเลือกการใ ้ค ามช่ ยเ ลือได้ตรงกับปัญ าที่เกิดขึ้น อีกทั้งการใ ้
ค ามช่ ยเ ลือตามขั้นตอนที่ างไ ้จะ ามารถทาใ ้ติดตามถึง ถานะของคนไร้บ้านได้
กรณีประเท ออ เตรเลีย แม้ ่าจะมีแน ทางการแก้ไขปัญ า น่ ยงานที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ คล้าย ๆ
กับประเท อื่น ๆ แต่ออ เตรเลียนับเป็นตั อย่างของประเท นึ่งที่ได้มีการ างแผนยุทธ า ตร์ างนโยบาย
แก้ปัญ าในเชิงรุก กา นดกลยุทธ์ และเป้า มายในการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านในระยะยา ที่ชัดเจน
ท้ายที่ ุ ด เรามักจะพบ ่า าเ ตุของปัญ าคนไร้ บ้านนั้น ามารถเกิดได้จากทั้งปัญ าทาง ังคม
(ค ามรุ น แรงในครอบครั ยาเ พติ ด ฯลฯ) และปั ญ าทางเ ร ฐกิ จ จากกรณี ึ ก าของทั้ ง อั ง กฤ
ออ เตรเลีย และไทย ล้ นพบ ่าทั้ง อง าเ ตุล้ นเป็นปัจจัย าคัญที่ทาใ ้เกิดปัญ าคนไร้บ้าน อย่างไรก็ตาม
กรณี ึก าของประเท ญี่ปุ่น นับ ่าเป็น นึ่งตั อย่างของประเท ที่มีปัญ าคนไร้บ้านเนื่องจากปัญ าเ ร ฐกิจ
เป็น ลัก และเป็นประเท ที่ใช้แน ทางการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านโดยเน้นช่ ยเ ลือและพั ฒนาใ ้คนไร้บ้าน
ามารถพึ่งพาตั เองได้
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5.1 นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ
Shelter (2007) และ งาน าร จคนไร้บ้านในประเท อังกฤ ของ Fitzpatrick, Pawson, Bramley,
Wilcox, and Watts (2017) ได้ระบุคานิยามของคนไร้บ้านในประเท อังกฤ ไ ้ในทิ ทางเดี ย กัน ่า คนไร้
บ้าน คือ
• คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย
• คนมีที่อยู่อาศัย แต่ไม่ ามารถกลั บไปพักได้แม้จ ะเป็นช่วงระยะเวลา ั้น (เช่น ได้รับความ
รุนแรง รือมีปัญ า ุขภาพ)
• คนมีที่อยู่อาศัยตามกฎ มาย แต่ไม่ ามารถพักในที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากถูกขับไล่ออกจากที่
พักด้วยผลทางกฎ มาย
• คนที่อาศัยในที่ที่ตนไม่มี ิทธิ์ครอบครองตามกฎ มาย เช่น พักในที่ าธารณะ พักใน ถานที่ที่
ตนไปครอบครองโดยไม่ถูกกฎ มาย พักที่ ถานพักพิงคนไร้บ้าน (Shelter) พักที่ ถานที่พัก
พิงชั่วคราว พักใน ถานที่ที่ตนได้รับความช่วยเ ลือ รือพักอยู่กับเพื่อนชั่วคราว เป็นต้น
า รับปัญ าคนไร้บ้านในประเท อังกฤ นั้น นับ ่าเป็นอีก นึ่งปัญ าที่ าคัญของประเท และมี
การ างนโยบายแก้ไขปัญ านี้มาตั้งแต่ช่ ง ค. .1977 (Dobie, Sanders, and Teixeira, 2014) า รับ าเ ตุ
ลั ก ของการเป็ น คนไร้ บ้ า นในประเท อั ง กฤ นั้ น Shelter (2007) ได้ ร ะบุ ไ ้ อง ่ น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย เชิ ง
โครง ร้าง (Structural Factors) และปัจจัย ่ นบุคคล (Personal Factors) โดยปัจจัยเชิงโครง ร้างที่ทาใ ้
เกิดปัญ าคนไร้บ้าน ได้แก่ ปัญ าการ ่างงาน ค ามยากจน การขาดแคลนบ้าน การเข้าไม่ถึงที่พักอา ัย
ร มทั้งแน โน้มทาง ังคมที่มีการ ย่าร้าง เลิกรากัน รือการใช้ชี ิตเพียงลาพังมากขึ้น ในขณะที่ปัจจัย ่ น
บุคคล ได้แก่ ปัญ าการติด ิ่งเ พติด ติดคดีค าม และมีปัญ าในครอบครั เป็นต้น
า รับการใ ้ค ามช่ ยเ ลือคนไร้บ้านในประเท อังกฤ นั้น มีระบบลงทะเบียนคัดกรองเพื่อใ ้ค าม
ช่ ยเ ลือ โดยผู้ที่เป็นคนไร้บ้านและต้องการค ามช่ ยเ ลือ ามารถติดต่อเจ้า น้าที่ท้องถิ่นเพื่อขอรับค าม
ช่ ยเ ลือ ซึ่งเจ้า น้าที่จะมีระบบตร จ อบเป็นระบบและขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ นึ่ง จะดาเนินการตร จ อบ ่าบุคคลดังกล่า มี ภาพการเป็นคนไร้บ้าน รืออยู่ใน ภา ะ
เ ี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้าน รือไม่ ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์ใดเกณฑ์ นึ่ง ได้แก่ 1) ถูกขับไล่ออกจากบ้าน 2) ออก
จากบ้านด้ ยตนเองแต่มี าเ ตุจากการได้รับค ามรุนแรง รือเจ็บป่ ยไม่ได้ รับการเยี่ย ยารัก า 3) ออกจาก
บ้านมาเนื่องจากภัยพิบัติ 4) ปัจจุบันพักอา ัยอยู่ในพื้นที่ าธารณะ 5) เป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง ไร้ญาติขาดมิตร 6)
กาลังจะ ูญเ ียที่อยู่อา ัยภายใน 28 ัน รือ 7) ถูกขอใ ้ออกจากที่พักพิงชั่ ครา (เช่น เคยพักอา ัยชั่ ครา
กับเพื่อน แต่กาลั งถูกขอใ ้ย้ายออก) ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่า นี้ ทางการก็จะใ ้ค ามช่ ยเ ลื อ ใน
เบื้องต้น เช่น ติดต่อครอบครั แนะนาที่พักชั่ ครา ที่พักราคาถูก รือ แนะนาแ ล่งรับ มัครงานใ ้ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ อง เป็นขั้นตอนในการตร จ อบ ่า บุคคลดังกล่า มี ิทธิ์ในการได้รับค ามช่ ยเ ลือ รือไม่
กล่า คือ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตร จ อบประ ัติ ่า บุคคลดังกล่า เป็นคนที่มี ัญชาติอังกฤ รือเป็นคน
ัญชาติอื่นแต่ได้รับอนุญาตใ ้เข้ามาอยู่ รือทางานในอังกฤ อย่างถูกต้อง รือไม่ ในกรณีที่เป็นผู้ที่เข้าประเท
อย่างผิดกฎ มายจะไม่ได้รับค ามช่ ยเ ลือ
ขั้นตอนที่ าม เป็นขั้นตอนในการตร จ อบ ่าบุคคลดังกล่า เป็นบุคคลที่ต้องได้รับค ามช่ ยเ ลือ
รือดูแลเป็นพิเ รือไม่ ซึ่งได้แก่ 1) เป็นครอบครั ที่มีเด็กอายุต่าก ่า 16 ปี 2) เป็นครอบครั ที่มีเด็กอายุต่า
ก ่า 19 ปี (ซึ่งกาลังเรียน นัง ือเต็มเ ลาอยู่) 3) ตั้งครรภ์ 4) เป็นคนไร้บ้านเนื่องจากภัยพิบัติ เช่น ไฟไ ม้ รือ
น้าท่ ม และ 5) มีคุณ มบัติถูกจัด ่าอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
ลังจากคัดกรองใน 3 ขั้นตอนแรกแล้ จะทาใ ้ทราบถึงลัก ณะเบื้องต้นของบุคคล ทั้งนี้เป็นการช่ ย
ใ ้ทางการ ามารถกา นดขอบเขตและประเภทของการช่ ยเ ลือในขั้นพื้นฐานได้ า รับขั้นตอนต่อ มา
ขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการตร จ อบโดยละเอียดถึงค ามเป็นมา และ าเ ตุของการเป็นคนไร้บ้าน ทั้งนี้เพื่อ
พิ ูจน์ ่าบุคคลดังกล่า ออกมาเป็นคนไร้บ้านเนื่องจาก าเ ตุและค ามจาเป็นต่าง ๆ มิใช่ออกมาเป็นคนไร้
บ้านเพราะค ามตั้งใจจะเป็นคนไร้บ้ าน ากมีการตร จ อบ ่าบุคคลดังกล่า ออกมาเป็นคนไร้บ้านเพราะ 1)
ตั้งใจจะเป็นคนไร้บ้านทั้ง ๆ ที่มีบ้านอา ัยอยู่ รือ ามาถกลับบ้านได้ปกติ 2) เป็นคนไร้บ้านเพราะไม่จ่ายค่าเช่า
บ้านทั้ง ๆ ที่มีเงินเพียงพอที่จะจ่าย และ 3) ออกมาเป็นคนไร้บ้านเนื่องจากกระทาค ามผิดต่อ ังคม บุคคล
ดังกล่า จะไม่ได้รับค ามช่ ยเ ลือ
และขั้นตอน ุดท้าย คือ การตร จ อบ ถานะทางพื้นที่ ซึ่งเป็นการตร จ อบ ่า บุคคลดังกล่า อยู่
ภายใต้ ังกัดของพื้นที่นี้ รือไม่ ได้แก่ 1) มีทะเบียนอา ัย รือทางานอยู่ในพื้นที่นี้ 2) มีครอบครั อา ัยอยู่ใน
พื้นที่นี้ รือ 3) เคยได้รับการรัก าในโรงพยาบาลในพื้นที่นี้ ากตร จ อบ ่าคนไร้บ้านคนดังกล่า ขึ้นตรงกับ
พื้นที่ รือเขตอื่น ทางการก็จะดาเนินการ ่งตั ไปใ ้พื้นที่ที่เกี่ย ข้องนั้นเป็นผู้ดูแลต่อไป (Shelter, 2007)
า รั บ ถานที่ พั ก พิ ง คนไร้ บ้ า น (Shelter) ของอั ง กฤ นั้ น แบ่ ง ออกเป็ น ถานที่ พั ก พิ ง ฉุ ก เฉิ น
(Emergency housing) และ ถานที่พักพิงชั่ ครา (Temporary Housing)
ถานที่พักพิงฉุกเฉิน (Emergency Housing) เป็น ถานที่รองรับคนไร้บ้านที่มาจดทะเบียนและขอ
ค ามช่ ยเ ลือในช่ งเริ่มต้น ซึ่งโดยปกติแล้ คนไร้บ้านจะได้พักอา ัยที่ ถานที่พักพิงฉุกเฉินเป็นระยะเ ลาไม่
นาน ซึ่ง ลังจากได้รับการพิจารณา ถานะการเป็นคนไร้บ้านแล้ จะถูก ่งต่อไปยัง ถานที่พักพิงชั่ ครา
(Temporary Housing) รือ ถานที่อื่น ๆ ตามค ามเ มาะ มกับ ถานะของแต่ละคน เ ้น แต่คนไร้บ้านคน
ดังกล่า อยู่ในกลุ่มที่ต้องการค ามช่ ยเ ลือเป็นพิเ เช่น เด็กและ ตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่ ามารถ าที่พักพิงที่
เ มาะ มได้ จะได้รับอนุญาตใ ้อา ัยใน ถานที่พักพิงฉุกเฉิน (Emergency Housing) ได้มาก ุดไปเกิน 6
ั ป ดา ์ า รั บ ตั อย่ า งของ ถานที่ พั ก พิ ง ฉุ ก เฉิ น ได้ แ ก่ โรงแรมราคาถู ก ที่ มี อ า ารเช้ า ใ ้ (Bed and
Breakfast) ้องพักราคาถูก เป็นต้น โดยที่ทางการจะ นับ นุนเงินค่า ้องใ ้ (Housing Benefit) (Shelter,
2007; Shelter, 2013 และ Fitzpatrick et al., 2017)
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ถานที่พักพิงชั่ ครา (Temporary Housing) ลังจากที่ทาการลงทะเบียนและจัดการเรื่องเอก าร
ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ ทางการจะดาเนินการ ่งคนไร้บ้านไปพานักอา ัยยัง ถานพักพิงชั่ ครา (Temporary
housing) โดยคนไร้บ้านจะอา ัยอยู่ที่ ถานพักพิงชั่ ครา นี้จนก ่าจะได้รับข้อเ นอจากทางคณะกรรมการผู้ที่
ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ โดยข้อเ นอจะอยู่ในรูปแบบของ 1) ได้รับการจัด า ้องเช่าใ ้ ซึ่ง ้องเช่าดังกล่า เป็น ้อง
เช่าของทางการ 2) ได้รับข้อเ นอใ ้ไปเช่า ้องพักของเอกชน เมื่อได้รับข้อเ นอและยอมรับข้อเ นอแล้ คนไร้
บ้านก็จะออกจาก ถานที่พักพิงชั่ ครา เพื่อไปอา ัยยังที่พักใ ม่ของตนซึ่งต้องทา ัญญาเช่าและจ่ายค่าเช่าเป็น
รายเดือนต่อไป โดยที่คนไร้บ้าน ามารถขอใ ้ทางคณะกรรมการทบท นข้อเ นอได้ ากคิด ่า ถานที่พักที่
จัด าใ ้นั้นยังไม่เ มาะ ม ากข้อเรียกร้องดังกล่า ชอบด้ ยเ ตุผลคนไร้บ้านจะ ามารถอา ัยอยู่ที่ ถานที่พัก
พิงช่ ยครา ได้จนก ่าจะมีข้อเ นอด้านที่พักใ ม่เข้ามา แต่ถ้า ากคนไร้บ้านปฏิ เ ธข้อเ นอด้านที่พักจาก
ทางการ คนไร้บ้านจะไม่ได้รับค ามช่ ยเ ลือจากทางการและจะต้องออกจาก ถานที่พักพิงชั่ ครา (Shelter,
2007; Shelter, 2013)
ดังนั้นอาจจะ รุปได้ ่า ถานที่พักพิงชั่ ครา คือ ถานที่ที่ใ ้ค ามช่ ยเ ลือแก่ คนไร้บ้านในช่ ง
เริ่มต้น โดยเป็น ถานที่ที่ใ ้คนไร้บ้านได้อา ัยและรอจนก ่าทางการจะ า ถานที่พักที่เ มาะ มใ ้ จากนั้นจึง
ต้องย้ายออกไปเพื่อใช้ชี ิตใ ม่ รือกล่า อีกนัย นึ่ง คือ การใ ้ค ามช่ ยเ ลือและกระตุ้นบุคคลดังกล่า ใ ้
ลุดจากการเป็นคนไร้บ้านไปพร้อม ๆ กัน จากการทบท น รรณกรรมพบ ่า ยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจน ่า
ามารถพั ก อา ั ย ที่ ถานที่ พั ก พิ ง ชั่ ครา ได้ ย า นาน ุ ด เท่ า ไร การ ึ ก าของ Mitchell, Neuburger,
Radebe, and Rayne (2004) ระบุ ่า ร้อยละ 62 ของคนไร้บ้านอา ัยอยู่ที่ ถานที่พักพิงชั่ ครา ในลอนดอน
มาเป็นระยะเ ลานานก ่า 2 ปี เช่นเดีย กันกับ Department of Communities and Local Government
(2007) ที่รายงาน ่าร้อยละ 27 ของคนไร้บ้านต้องอา ัยอยู่ใน ถานที่พักพิงชั่ ครา เกินก ่า 1 ปี ถึงจะได้รับ
ข้อเ นอด้านที่พักจากคณะกรรมการ
ในกรณีที่ออกจากการเป็นคนไร้บ้านแล้ คนดังกล่า ไม่ ามารถรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายได้ด้ ยตนเอง
จนต้องกลับมาเป็นคนไร้บ้านอีกครั้ง ก็จะ ามารถขอค ามช่ ยเ ลือจากทางการได้ โดยในเบื้องต้นทางการ
จะพยายาใ ้ค ามช่ ยเ ลือเพื่อที่จะใ ้บุคคลดังกล่า ามารถรัก าที่อยู่ของตนไ ้เพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเป็น
คนไร้บ้าน แต่ถ้าไม่ าเร็จบุคคลดังกล่า ก็ต้องกลับมาลงทะเบียนเป็นคนไร้บ้านและเข้า ู่กระบ นการใ ม่อีก
ครั้ง (Shelter, 2007) จะเ ็นได้ ่าข้อดี นึ่งของการทาระบบลงทะเบียนประ ัติ คือ ามารถทาใ ้ทราบถึง
ถานะของคนไร้บ้าน จาน นคนไร้บ้านในทะเบียน จาน นคนไร้บ้านที่เปลี่ยนกลับไปเป็นคนปกติได้ และ
จาน นอดีตคนไร้บ้านที่ต้องกลับมาเป็นคนไร้บ้านอีกครั้ง
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5.2 นโยบายแก้ไขปัญ าคนไร้บ้าน กรณี ึก าประเท ออ เตรเลีย
ในปี ค.ศ.2012 ออ เตรเลียได้มีการปรับปรุงความ มายและนิยามของคนไร้บ้านในประเทศตนใ ม่
โดย Department for Child Protection and Family Support (2016) ของประเทศออ เตรเลี ย ได้ ใ ้
นิยามของคนไร้บ้านในประเทศออ เตรเลีย ไว้ว่า
“ When a person does not have suitable accommodation alternatives they are
considered homeless if their current living arrangement:
• is in a dwelling that is inadequate; or
• has no tenure, or if their initial tenure is short and not extendable; or
• does not allow them to have control of, and access to space for social relations.”
(Department for Child Protection and Family Support, 2016, pp.8)
รือพอจะกล่า รุปเป็นภา าไทยได้ ่า คนไร้บ้าน มายถึง บุคคลที่มี ภาพค ามเป็นอยู่ รือการอยู่
อา ัยที่ไม่เ มาะ ม ซึ่งร มถึง ภาพแ ล่งที่พักอา ัยไม่ มบูรณ์ ไม่เพียงพอที่จะพิจารณา ่าเป็นบ้านได้ รือ
ไม่มีกรรม ิทธิ์ ไม่มี ิทธิ์ในพื้นที่ที่อยู่ ร มทั้ง ิทธิและค าม ัมพันธ์ทาง ังคม
จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง Walsh (2014), Department for Child Protection and Family Support
(2016), และ Patterson (2017) ต่างกล่า ไปในทางเดีย กัน ่า การขาดการจัดการด้านนโยบายที่อยู่อา ัยที่ดี
ตั้งแต่ช่ งท รร ที่ 1990 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจาน นประชากรอย่างร ดเร็ ภายในประเท ่งผลใ ้
ค ามต้ อ งการที่ อ ยู่ อ า ั ย เพิ่ ม ู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งน าไป ู่ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาบ้ า นและอ ั ง าริ ม ทรั พ ย์
ภายในประเท าเ ตุดังกล่า นี้ผน กกันกับปัญ าทางเ ร ฐกิจภายในประเท ่งผลใ ้ในปี ค. .2011
ประเท ออ เตรเลียประ บกับปัญ าคนไร้บ้านมากเป็นจาน น 105,237 คน ซึ่งตั เลขดังกล่า เพิ่ม ูงขึ้นก ่า
ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี ค. .2006 เมื่อเป็นเช่นนี้ทาใ ้ทางรัฐ บาลของประเท ต้อง าแน ทางและการ
กา นดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญ าคนไร้บ้าน
า รับแน ทางการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านของออ เตรเลียก็มีทั้ง ่ นที่เ มือนกับประเท อื่น ๆ เช่น มี
การใ ้ค ามช่ ยเ ลือด้านที่อยู่อา ัย มีการ ร้าง ถานที่พักพิง (Shelter) า รับคนไร้บ้าน โครงการที่อยู่
อา ัยราคาถูก มีการจัดฝึกงานฝึกอาชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นอกเ นือจากค ามช่ ยเ ลือเ ล่านี้ ิ่ง นึ่งที่
ทาใ ้คณะผู้ ิจัยนาเอากรณีของออ เตรเลียมาเป็น นึ่งในกรณี ึก า คือ ออ เตรเลียมีการ างนโยบาย มี ่ น
งานที่กากับรับผิดชอบ และยังมีการ างกลยุทธ์ ลั ก 3 กลยุทธ์ เพื่อเป้า มายในการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านที่
ชัดเจน
กล่า คือ นโยบาย ลักที่เกี่ย ข้องกับการแก้ปัญ าคนไร้บ้านในออ เตรเลีย แบ่งออกเป็น 2 นโยบาย
ลั ก ด้ ยกั น โดยนโยบายแรก ได้ แ ก่ the National Affordable Housing Agreement (NAHA) ซึ่ ง มี
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ัตถุประ งค์ คือ แก้ไ ขปั ญ าการไร้ ที่อยู่ อา ัยด้ ยการจัด าแ ล่ งที่อยู่ รื อบ้านที่ประชาชนมี ิทธิและ
ามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง น่ ยงานที่รับผิดชอบ NAHA นี้คือ Ministry of Housing
ในขณะที่ น โยบายที่ อง ได้ แ ก่ the National Partnership Agreement on Homelessness
(NPAH) ซึ่งมี ัตถุประ งค์ ลัก คือ การอา ัยค ามร่ มมือทุกภาค ่ นไม่ ่าจะเป็นรัฐบาล ธุรกิจ และองค์กรไม่
แ ง าผลกาไร ในการลดจาน นคนไร้ บ้ านใ ้ าเร็ จ ลงภายในปี ค. . 2020 ผู้ ที่มี น้าที่กากับและดู แ ล
นโยบายที่ องนี้ ได้แก่ Ministry of Child Protection โดยตั NPAH มี 3 กลยุทธ์ ลักที่ใช้ในการแก้ไขปัญ า
คนไร้บ้าน ได้แก่ นึ่ง การป้องกันและแทรกแซงใ ้ค ามช่ ยเ ลือในช่ งเริ่มต้นของการเป็นคนไร้บ้าน รือ
ก่อนจะเป็นคนไร้บ้าน อง การพัฒนาตลอดจนขยายค ามช่ ยเ ลือที่มีใ ้แก่คนไร้บ้าน และ าม การช่ ยคน
ไร้ บ้ า นใ ้ อ อกจาก ั ฏ จั ก รของการเป็ น คนไร้ บ้ า น (Department for Child Protection and Family
Support, 2016)
โดยถ้าทาการพิจารณาแต่ละกลยุทธ์ เริ่มต้นจากกลยุทธ์ที่ นึ่ง การป้องกันและแทรกแซงใ ้ค าม
ช่ ยเ ลือในช่ งเริ่มต้นของการเป็นคนไร้บ้าน รือก่อนจะเป็นคนไร้บ้าน จะพบ ่า NPAH ได้จัดตั้งกองทุน
เพื่อใ ้ค ามช่ ยเ ลือกับกลุ่มเ ี่ยงที่ไม่โอกา เป็นไร้บ้าน โดยกลุ่มที่ทางกองทุนมุ่งใ ้ค าม าคัญ ได้แก่ กลุ่ม
เยา ชน กลุ่ม ตรีและเด็กที่ได้รับค ามรุนแรงในครอบครั ตั อย่างเช่น ถ้ามีกรณีที่ผู้ ญิงต้องออกจากบ้าน
ตั เองมาเป็นคนไร้บ้านเนื่องมากจากได้รับค ามรุนแรงในครอบครั ของตน ทางกองทุนดังกล่า ก็จะมีการใ ้
เงินอุด นุนด้านค่าเช่าที่อยู่อา ัย (Rental Subsidy) เป็นการช่ ยเ ลือ นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง ูนย์ใ ้
คาปรึก าและใ ้ค ามช่ ยเ ลือแก่ ตรีและเด็กที่ได้รับค ามรุนแรงจากครอบครั อนึ่งเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ใ ้คนดังกล่า ต้องมาเป็นคนไร้บ้านในอนาคต นอกจากนั้น การดาเนินกลยุทธ์นี้ค บคู่ไปกับ NAHA ที่ดูแล
เรื่องการจัด ร้างที่อยู่อา ัยใ ้กับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีค่าเช่าราคาถูกก็นับ ่าเป็นแน ทางที่ใช้ในการป้องกันการ
เกิดขึ้นของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (Flatau et al., 2015; Patterson, 2017)
ถัดมากลยุทธ์ที่ อง การพัฒนาตลอดจนขยายค ามช่ ยเ ลือที่มีใ ้แก่คนไร้บ้าน ได้มีการ นับ นุน
งบประมาณในการ ร้าง ถานที่พักพิง (Shelter) ใ ้แก่คนไร้บ้านในประเท มากขึ้น นอกจากในเรื่องของ
ถานที่พักพิงแล้ ยังได้พัฒนาระบบเครือข่าย ายตรงใ ้แก่คนไร้บ้าน รือ ผู้ที่มีค ามเ ี่ยงจะไร้บ้าน เพื่อมี
ัตถุประ งค์ ลักในการช่ ยใ ้คนไร้บ้าน ามารถเข้าถึง โดยเบอร์ดังกล่า ามารถโทร ัพท์ติดต่อได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย นอกจากเจ้า น้าที่จะใ ้คาแนะนาปรึก าปัญ าต่าง ๆ แล้ จะยังมีการใ ้คาแนะนาถึง ถานที่พัก
พิง ที่พักราคาถูก ถานที่มีการแจกอา าร ถานที่ที่มีการรับ มัครงาน ถานที่จัดอบรมฝึกงาน ใ ้แก่คนไร้
บ้านด้ ย (Black & Gronda, 2011)
และท้ายที่ ุด กลยุทธ์ที่ าม การช่ ยคนไร้บ้านใ ้ออกจาก ัฏจักรของการเป็นคนไร้บ้าน ภายใน ถาน
พักพิงคนไร้บ้าน ก็มีการใ ้ค ามช่ ยเ ลือ ใ ้คาปรึก า ตลอดจน อบถามถึงค ามต้องการในการทางานใน
าขาต่าง ๆ พร้อมทั้งช่ ยและพัฒนาใ ้เกิดการฝึกอาชีพใน าขาที่คนไร้บ้านต้องการ นอกจากนั้นยังพัฒนา
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และเพิ่มในเรื่องของระบบการติดตาม (Tracking system) ในกรณีที่คนไร้บ้านมีงานทาและ ามารถออกไป า
ที่พักราคาถูกได้ด้ ยตนเอง

5.3 นโยบายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ในช่ ง ท รร ที่ 1960-1970 เป็นช่ งที่เ ร ฐกิจของประเท ญี่ปุ่นอยู่ในช่ งของการเติบโต ธุรกิจ
ก่อ ร้างและอ ัง าริมทรัพย์ไม่ ่าจะเป็น การก่อ ร้าง าธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน ทางรถไฟ ตึก อาคาร ที่อยู่
อา ัย ิ่งปลูก ร้าง ล้ นขยายตั อย่างต่อเนื่อง ่งผลใ ้แรงงานชา ญี่ปุ่นจาน นมากเข้ามาร มตั กัน ใน
ตลาดแรงงานเพื่อ างานทา ซึ่ง ถานที่ที่กลุ่มแรงงานมาอา ัยอยู่ร มกันเพื่อ างานก่อ ร้าง รือตลาดแรงงาน
นี้เรียกเป็นภา าญี่ปุ่น ่า “Yoseba” เมื่อคนงานใน “Yoseba” ได้งานทาก็จะเข้า ู่ การทางานก่อ ร้างใน
ถานที่ต่าง ๆ โดยคนงานก่อ ร้างจะได้ที่พักพิงประจา รายได้พร้อมทั้ง ั ดิการ ซึ่งในภา าญี่ปุ่นเรี ย ก ่า
“Hunba” เมื่องานชิ้น นึ่งเ ร็จ แรงงานเ ล่านี้ก็จะออกจะ “Hunba” เพื่อกลับไปรอรับงานใ ม่ที่ “Yoseba”
เมื่อแรงงานได้งานใ ม่ แรงงานก็จะเดินทางไปทางานที่ใ ม่ซี่งก็จะมีที่พานักพักพิงใ ม่ รือกล่า อีกนัย นึ่ง
คือ การเปลี่ยน “Hunba” ใ ม่ ซึ่งในช่ งเ ลาดังกล่า เป็นช่ งเ ลาที่เ ร ฐกิจของญี่ปุ่นกาลังเติบโต ดังนั้น
แรงงานจาน นมากจึงมีงานทาอย่างต่อเนื่อ ง ช่ งเ ลาของการอา ัยรองานใ ม่ที่ “Yoseba” จึงไม่ยา นาน
เท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม ผลของการเติบโตอย่างร ดเร็ ่งผลใ ้เ ร ฐกิจญี่ปุ่นเข้า บู่ภา ะฟอง บู่ (Bubble
Phase) ในช่ งท รร 1980 และประ บ ิกฤตการณ์ฟอง บู่แตก (Bubble Burst) ในช่ งต้นท รร ที่
1990 ิ ก ฤติ ก ารณ์ ท างเ ร ฐกิ จ ดั ง กล่ า ่ ง ผลกระทบต่ อ ลายภาค ่ นร มทั้ ง ธุ ร กิ จ ก่ อ ร้ า งและ
อ ัง าริมทรัพย์ การก่อ ร้างที่ชะงักชะงัน ่งผลใ ้แรงงานต้องถูกออกจาก “Hunba” เป็นจาน นมาก ในขณะ
ที่แรงงานที่ตกค้างรอคอยอยู่ที่ “Yoseba” ต่างก็ไม่ได้งานทาจึงทาใ ้มีจาน นเพิ่มมากขึ้น แรงงานเ ล่านี้เมื่อ
ไม่มีงานทา ไม่มีที่อยู่อา ัยจึงออกเร่ร่อนตามท้องถนน ในช่ งเ ลานั้นจาน นคนไร้บ้านในประเท ญี่ปุ่นเพิ่ม
ูงขึ้นอย่างมาก ไม่เพียงแค่จาน นคนใน “Yoseba” แต่ลุกลามในท้องถนน ถานที่ าธารณะ และตามเขต
เมือง (Okamoto et al, 2004; Shimokawa, 2013)
เมื่อจาน นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงนาไป ู่การแก้ปัญ าคนไร้บ้านในญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ในปี
ค. .2002 รัฐบาลได้ออกกฎ มายการจัดการพิเ เพื่อช่ ยเ ลือใ ้กลุ่มคนไร้บ้าน ามารถพึ่งพาตั เองได้ (the
Law Concerning Special Measures to Support the Self-Reliance of the Homeless) โ ดย ากท า
การ ิเคราะ ์จุดประ งค์ ลักของกฎ มายฉบับนี้จะ ามารถ รุปได้ ่า มีนโยบายเน้น นักในการ ่งเ ริมใ ้คน
ไร้บ้านมีค าม ามาถในการพึ่งพาตนเอง (Self-reliance Support) โดยเริ่มต้นจากการมอบ มายใ ้องค์การ
บริ าร ่ นภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจั ด าที่อยู่อา ัย ร มทั้งเป็นตั กลางในการจัด างาน และทาง
รัฐบาลเองก็เพิ่มการ ร้างที่พักพิงชั่ ครา (Shelter) ทั่ ประเท ใ ้มีปริมาณที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดจาน นคนไร้
บ้านตามที่ าธารณะ มีการใ ้ค ามช่ ยเ ลือทางด้านอา าร ต่อมาจึงมีการจัดตั้ง ูนย์กลางต่าง ๆ า รับการ
ช่ ยเ ลือด้านการเป็นที่ปรึก าในการจัด างาน (ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้ง มาคมใ ้คาปรึก าเกี่ย กับปัญ า
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คนไร้บ้านขึ้น) ูนย์ฝึกอาชีพ การรัก าพยาบาล และการติดตามช่ ยเ ลือเบื้องต้น ลังจากได้งานไปแล้
(Shimokawa, 2013; ชนาทิพย์ ปัญญา, 2555)
ังเกตได้ ่า ลังจากเร่งเพิ่มจาน นที่พักพิงชั่ ครา แล้ เพื่อลดจาน นคนไร้บ้านในที่ าธารณะแล้
นโยบายต่อเนื่องที่ภาครัฐดาเนินการถัดมา คือ การเน้นใ ้คาปรึก าในการ าอาชีพ และการฝึกอาชีพ ทั้งนี้
เพื่อมีจุดประ งค์ ลัก คือ การใ ้คนไร้บ้านกลับไปมีงานทา มีรายได้ และ ามารถพึ่งพาตนเองได้
นอกจากนโยบายที่ รั ฐ ใ ้ ค ามช่ ยเ ลื อ แล้ ยั ง คงมี อ งค์ ก รไม่ แ ง าผลก าไร ( Non-Profit
Organizations; NPOs) อีก ลายกลุ่มที่เข้ามาดูแลและช่ ยแก้ปัญ าคนไร้บ้านในญี่ปุ่น โดย ถานที่พักพิง
ชั่ ครา (Shelter) ลายแ ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรเ ล่านี้ เพื่อใ ้ อดคล้องกับ ัตถุประ งค์ ลัก
ของรัฐบาลในการ ร้างค าม ามารถในการพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรม ลักของกลุ่ม NPOs ไม่ใช่การ าที่พักพิง
รือจัด าอา ารใ ้ แต่เป็นการใ ้คาปรึก าเรื่องงาน เป็นคนประ านคอยจัด างาน จัดการตร จ ุขภาพใ ้
ตลอดจนการใ ้ยืมที่อยู่ไปใช้ในการ มัครงาน า รับกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่อยากทางาน มีปัญ าทาง ังคม และ
กลุ่มที่ถูกขับไล่ออกมาจากครอบครั รือ ถานที่ทางานเก่านั้น ซึ่งกลุ่มดังกล่า นับ ่าเป็น ่ นน้อยของคนไร้
บ้านในภาพร ม องค์กรเ ล่านี้ก็จะพยายาม าทางโน้มน้า ใ ้ทางานแม้ ่าจะเป็นงานเล็กน้อยก็ตาม (ชนาทิพย์
ปัญญา, 2555)
อย่ างไรก็ตาม นโยบายแก้ปัญ าคนไร้บ้ านของประเท ญี่ปุ่นยังมีข้ อ ิจ ารณ์ 3 ประการ ได้แ ก่
ประการที่ นึ่ง คือ นโยบายแก้ปัญ าคนไร้บ้านในญี่ปุ่นมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญ าคนไร้บ้านในพื้นที่ าธารณะ
เป็น ลัก และจาน นคนไร้บ้านที่รายงานมี ภาพต่าก ่าค ามเป็นจริง (Underestimated) เนื่องจากการใ ้คา
จากัดค ามคนไร้บ้านในค าม มายที่แคบก ่าคาจากัดค ามทางฝั่งตะ ันตก คา ่าคนไร้บ้าน รือ Homeless
นั้น แรกเริ่มเดิมทียังไม่มีใช้ในภา าญี่ปุ่น โดยในช่ ง ลัง งครามโลกครั้งที่ อง รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกกลุ่มคนที่ไม่มี
บ้านพักอา ัย ่า “Forou” รือ “Runpen” ซึ่งแปลเป็นภา าไทย ่า “คนจรจัด” รือ “คนเ เพล คนขี้
เกียจ” ตามลาดับ คา ่า “คนไร้บ้าน รือ Homeless” ถูกมาใช้ในญี่ปุ่นตามชาติตะ ันตกในภาย ลัง โดยได้มี
การใ ้คานิยามของคนไร้บ้าน “Homuresu” ครั้งแรกเมื่อ รัฐออกกฎ มายการจัดการพิเ เพื่อช่ ยเ ลือใ ้
กลุ่ มคนไร้ บ้ าน ามารถพึ่ง พาตั เองได้ ในปี ค. .2002 แม้กระนั้นก็ตาม คาจ ากัดค ามของคนไร้ บ้ า นใน
กฎ มายฉบั บ นี้ ต่ า งถู ก ิ จ ารณ์ ใ นท านองเดี ย กั น จากบทค าม ลายฉบั บ ของ Okamoto et al (2004),
Okamoto (2007), Yasuhisa (2008), Matsuo (2010) และ Shimokawa (2013) ่า เป็นการใ ้ค าม มาย
คนไร้ บ้ านที่แคบ เมื่อเปรีย บเทีย บกับ ค าม มายของชาติตะ ันตก โดยในมาตราที่ 2 ของกฎ มายฉบั บ
ดังกล่า ใ ้คาจากัดค ามของคนไร้บ้าน ่า “persons who without reason carry out their day-to-day
lives in city parks, by rivers or roads, and in or around stations and other facilities.” (Shimokawa,
2013, pp.4) ซึ่ง ามารถแปลเป็นภา าไทยได้ ่า “คนที่ไร้จุด มายโดยดาเนินชี ิตประจา ันของตนโดยไม่มีที่
อยู่อา ัยเป็น ลักแ ล่งโดยไม่ทราบ าเ ตุ และใช้ชี ิตตามที่ าธารณะ เช่น ในตั เมือง น าธารณะ ริม
แม่น้า ริมถนน ตาม ถานีรถไฟ และ ถานที่ าธารณะอื่น ๆ”
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การใช้คาจัดกัดค ามดังกล่า นี้ทาใ ้ ค าม มายของคนไร้บ้านในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่อา ัยอยู่
ตามพักอา ัย ชั่ ครา (No Permanent Dwelling, Unstable Accommodations, Temporary Shelter)
ย้ายถิ่นที่พักไปเรื่อย รือที่พักอา ัยใน Internet Café1 เมื่อเป็นเช่นนี้ Matsuo (2010) และ Shimokawa
(2013) จึงกล่า ในทานองเดีย กัน ่าตั เลขการลดลงของจาน นคนไร้บ้าน ลังจากที่มีการใช้กฎ มายในปี
ค. .2002 นั้นเป็นเพียงการลดลงของคนไร้บ้านที่พักอา ัยตามที่ าธารณะ (Visible Homeless) เท่านั้น แต่
กลุ่มคนเ ล่านี้ถูกย้ายเข้าไปอยู่ใน ถานที่พักชั่ ครา (Shelter) แทน แม้ ่าจะไม่นับเป็นคนไร้บ้านตามคา
จากัดค ามของญี่ปุ่น แต่ยังถือ ่าเป็นคนไร้บ้าน “Invisible Homeless” ากเทียบกับค าม มายอย่างก ้าง
ประการที่ อง คือ การที่นโยบายแก้ปัญ าคนไร้บ้านเน้นการใ ้คาปรึก าเรื่องงานเพียง และกระตุ้น
ใ ้ออกไป างานทาตาม ัฒนธรรมการทางานของญี่ปุ่นเพียงอย่างเดีย ก็ถูก ิจารณ์ ่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
าเ ตุ ลักที่ทาใ ้เกิดปัญ าคนไร้บ้านในประเท ญี่ปุ่นเกิดจากปัญ าการ ่างงาน (Unemployment) อัน
เป็นผลต่อเนื่องมาจากปัญ าทางเ ร ฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครง ร้างในภาคการผลิต (ที่เริ่มเน้นการ
ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีแทนคน) ดังนั้นแล้ ปัจจุบันในระดับเ ร ฐกิจม ภาค รัฐบาลญี่ปุ่นได้ต้องมุ่งเน้น
การลดระดั บ การ ่ า งงานค บคู่ ไ ปกั บ การขยายตั ทางเ ร ฐกิ จ (Okamoto et al, 2004; Shimokawa,
2013)
และประการ ุดท้าย คือ นโยบายเกี่ย กับบ้านในญี่ปุ่น (Housing Policy in Japan) พบ ่า ตั้งแต่ ลัง
งครามโลกครั้งที่ องเป็นต้นมา รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่ง นับ นุนเน้นลงทุนในการ ร้าง าธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การ
คมนาคม การ ร้างระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรญี่ปุ่นมีภาระที่จะต้อง าที่อยู่อา ัยกันเอง
นโยบาย นับ นุน รือช่ ยเ ลือเรื่องการมีบ้า น รือที่ถิ่นที่อยู่อา ัยยังถือเป็นเรื่องรอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็น
ค ามยากลาบากของกลุ่มที่มีรายได้น้อย ทาใ ้ ่ นใ ญ่เลือกที่จะประกอบอาชีพแรงงานก่อ ร้าง (เพราะ
ในช่ งนั้นกิจการก่อ ร้างกาลังดี ตลอดจนมีที่พานักอา ัย รือ Hunba) แต่เมื่อเ ร ฐกิจญี่ปุ่นเกิดภา ะฟอง บู่
และประ บกับปัญ าคนไร้บ้านมากขึ้น ทาใ ้รัฐบาลเริ่มที่จะใ ้ค าม าคัญกับการจัด ั ดิการและบ้านพัก
อา ัย า รับกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากยิ่งขึ้น (Okamoto, 2007)
ทั้ง 3 ประเท มีค ามมุ่ง ังเ มือนกันที่จะดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญ าคนไร้บ้าน แต่ในแง่ของ
ระบบจัดการแก้ไขปัญ ามีค ามแตกต่างกันและมีลัก ณะเด่นเฉพาะที่ไม่เ มือนกันด้ ย ประเท อังกฤ มีการ
ออกแบบระบบคัดกรองและตร จ อบการเป็นคนไร้บ้านเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อใ ้คนที่จะได้รับค าม
ช่ ยเ ลือเป็นคนไร้บ้านตามกลุ่มเป้า มาย ในขณะเดีย กันก็ ามารถทาใ ้เจ้า น้าที่ที่ดูแลปฏิบัติต่อคนไร้บ้าน
1

Internet Café ในญี่ปุ่น แตกต่างจากร้าน Internet ในประเท อื่น ๆ เนื่องจากมีลัก ณะเป็น ถานที่ใ ้บริการ Internet
เป็น ้อง ่ นตั ขนาดเล็ก มีคอมพิ เตอร์ ภายใน ้องมีอุปกรณ์อาน ยค าม ะด ก ไม่ ่าจะเป็นเครื่องดื่มชากาแฟฟรี มีไม้
แข นเ ื้อ เก้าอี้ า รับปรับนอนได้ และยัง ามารถใช้ ้องน้าที่มี ้องอาบน้าด้ ย Internet Café เป็นที่นิยมของคนทางานที่
ทางานตึกจนตกรถไฟ ร มทั้งกลุ่มคนไร้บ้าน เนื่องจากค่าเช่า ้องมีราคาถูกโดยมีราคาประมาณพันก ่าเยน ต่อ 8 ชั่ โมง
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แต่ละกลุ่มได้เ มาะ ม เช่น กรณีที่เป็น ตรี รือเด็ก ทั้งยังทาใ ้ทราบ ถานะ จาน น ค ามเปลี่ยนแปลงของ
จาน นในอดีตกับปัจจุบัน และการ กกลับมาไร้บ้านอีกครั้ง า รับประเท ออ เตรเลีย มีการกา นดแผนและ
างยุทธ์ในการแก้ไขปัญ าโดยแบ่งตามประเด็น รือเรื่องที่จะใ ้ค ามช่ ยเ ลือทั้งเรื่องที่อยู่อา ัย การลด
จาน นและใ ้ค ามช่ ยเ ลือต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ที่มีแน โน้มจะเป็นคนไร้บ้านจนถึงการทาใ ้ ามารถ ลุดออกจาก
การไร้บ้าน นอกจากนี้ยั งใ ้คาปรึ ก าและฝึ กอาชีพ ซึ่งแน ทางการแก้ไขปัญ าของออ เตรเลีย เป็น การ
แก้ปัญ าตั้งต้นทางจนถึงปลายทางแบบในระยะยา ทั้งยังมีกระทร งเป็นผู้รับผิดชอบ ประเท ุดท้ายอย่าง
ญี่ปุ่นเน้นการแก้ไขปัญ าใ ้คนไร้บ้าน ามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นไปที่เรื่องการจัด างาน การจัด าที่
อยู่ ค ามช่ ยเ ลือด้านอา าร ด้ ยการปัน น้าที่ระ ่าง น่ ยงานในท้องถิ่นกับรั ฐบาล และมีบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่ ยเ ลืออีกแรง
สรุป
การแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านจาเป็นต้องอา ัยข้อมูล าเ ตุการไร้บ้านเพื่อนามาประกอบการ างแผน
นโยบาย ออกแบบระบบ เพื่อการตัด ินใจที่ถูกต้องและเ มาะ มกับบริบทของประเท นั้น ๆ ซึ่งใน ่ นของ
นโยบายการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้าน แต่ละประเท มีแน ทางที่โดดเด่นเฉพาะและรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดย
ประเท อังกฤ มีระบบตร จ อบและคัดกรองที่มีขั้นตอนเป็นมาตรฐานเดีย กัน า รับประเท ไทยแต่ละ
แ ่งต่างมีรูปแบบคัดกรองเป็นของตนเอง อีกทั้งระบบคัดกรองของอังกฤ ทาใ ้ได้คนไร้บ้านที่เป็นคนไร้บ้าน
จริง ๆ แต่ในประเท ไทยพบ ่าใน ลายที่มีคนที่พอจะมี ักยภาพดูแลตั เองได้ปะปนร มอยู่ด้ ย ประเท
ออ เตรเลียมีนโยบายจัดการที่น่า นใจด้ ยการ างแผนแก้ไขปัญ าเชิงรุก ซึ่งประเท ไทยอาจจะนามาเป็น
ต้นแบบปรับใช้เป็นแน ทางการแก้ไขปัญ าได้ ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็น ังคมที่ใ ้คุณค่ากั บการทางาน ดังนั้นจึง
พยายามทาใ ้ คนไร้ บ้าน ามารถยื น ยั ด ด้ ยตนเองได้โ ดยการ นั บ นุน ใ ้ พึ่ ง พาตนเอง (Self-reliance
Support) และเข้าถึงการทางาน ในแง่ประโยชน์ า รับประเท ไทย อาจนามาเป็นแน ทางการออกแบบแก้ไข
ปัญ าในระยะต้นและระยะกลางที่จะ นับ นุนคนไร้บ้าน ามารถตั้ง ลักได้ จากนโยบายของทั้ง ามประเท
นับ ่าเป็นตั อย่างใ ้กับประเท ไทยได้มองเ ็น ิธีการและ ามารถนามาปรับใช้เป็นแน ทางในการกา นด
ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านใ ้ อดคล้องกับ าเ ตุและ ภาพปัญ า บริบทแ ดล้อมของ ังคม
ร มไปถึงทรัพยากรที่ประเท ไทยมีอยู่ได้
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บทที่ 6
แนวทางการยกระดับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใน งั คมไทย
(Upgrading New Homeless in Thailand)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์
คนไร้บ้านเป็น ถานการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในทุก ังคม ในด้าน นึ่ง ากจาน นคนไร้บ้านมีมากเกินไป ก็
อาจถูกมอง ่ าเป็น ปั ญ า ั ง คม เช่น ค าม าดกลั รื อ ไม่ ไ ้ ใจซึ่ง กั น และกัน ปัญ าทาง ุ ขภาพ รื อ
โรคติดต่อ แต่ในอีกด้าน นึ่ง แม้ ่าการที่ ังคมนั้นไม่มีคนไร้บ้านเลยเพียง ักคนเดีย จะเป็น ถานการณ์ที่ดีที่ ุด
ก็ตาม ากคนไร้บ้านมีจาน นไม่มากนัก ก็อาจนับได้ ่าเป็น ถานการณ์ปกติของ ังคม นึ่งๆ ได้ ประเด็น
พิจารณา าคัญในเรื่องนโยบายที่ปฏิบัติต่อคนไร้บ้านก็คือ ทาอย่างไรใ ้ใ ้พ กเขา ามารถดาเนินชี ิตได้อย่างมี
ักดิ์ รีค ามเป็นมนุ ย์ มีอา ารที่เพียงพอ ได้รับการยอมรับจาก ังคม (อย่างน้อยในระดับ นึ่ง) และมีโอกา
อย่างมีเ รีภาพที่จะเปลี่ยนมาใช้ชี ิตโดยทั่ ไป รือดาเนินชี ิตต่อแบบคนไร้บ้านได้
งาน ึก าเรื่องคนไร้บ้านใน ังคมไทย แม้จะมีอยู่ไม่มากนัก แต่ก็ยังพอจะพบเ ็นได้ แต่ที่ าคัญไม่น้อย
ก ่า ถานการณ์คนไร้บ้านใน ังคมก็คือ ถานการณ์ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (New Homeless) เนื่องจากโดย
ปกติแล้ ไม่มีใครเปลี่ ยน ถานภาพของชี ิตจากการเป็นคนปกติที่ใช้ชี ิตอยู่ในบ้าน กลายเป็นคนไร้บ้ าน
ในทันที แต่จะมีช่ งเ ลาของการตัด ินใจอยู่ในระดับ นึ่ง ยกตั อย่างเช่น คนๆ นึ่งอาจจะใช้ชี ิตตามปกติอยู่
ที่ต่างจั ง ัด จนกระทั่งไม่มีงานทาและไม่ ามารถดู แลตั เองได้ จึ งตัด ิ นใจเดิน ทางเข้ามาอยู่เข้ า มาใน
กรุงเทพฯ เพื่อ างาน รือชี ิตใ ม่ที่ดีก ่า แต่เมื่อไม่ ามารถ างานได้ในกรุงเทพฯ ก็พยายามที่จะรองาน จึงใช้
ชี ิตอยู่ในพื้นที่ าธารณะ แน่ นอน ่าในช่ งเ ลาดังกล่า มีค ามเครียด ูง อย่างไรก็ดี ากเขาทนไม่ได้ เขาก็
อาจจะตัด ินใจกลับบ้านที่ต่างจัง ัด แต่เมื่อกลับไปแล้ ก็ไม่มีงานทาและไม่ ามารถดูแลตั เองได้อีก ก็จะ
ตัด ิ น ใจกลั บ เข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯเพื่อ างานอีกครั้ ง ในครั้ งนี้ เขาจะแข็งแกร่ งขึ้นในการใช้ชี ิตในพื้นที่
าธารณะ มีค ามเครียดลดลงและยอมรับ ภาพได้มากขึ้น เมื่อเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ร มถึงเมื่อเขาตัด ินใจ
ไปและกลั บ ลายๆ ครั้ ง ุ ดท้ายก็จะจบลงที่การเป็ นคนไร้ บ้านอย่างถา ร (Permanent Homeless) ใน
กรุงเทพฯในที่ ุด
ภายใต้ ถานการณ์ที่เขากาลังไปและกลั บ ลาย ๆ รอบนั้น มันคือ ถานการณ์ที่อยู่ระ ่างค าม
พยายามในการกลับมาใช้ชี ิตดังเช่นคนทั่ ไป กับโอกา ในการกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างถา ร ที่น่า นใจก็คือ
ผลลัพธ์ของ ถานการณ์ที่อยู่ระ ่างค ามพยายามกลับมาใช้ชี ิตแบบคนทั่ ไปกับการกลายเป็นคนไร้บ้าน
อย่ างถา รนั้ น ไม่ได้ ขึ้น อยู่ กั บ ตั เขาเองเป็ น ผู้ ก า นด แต่กลั บขึ้นอยู่ กับโครง ร้ างทาง ั งคม โอกา ทาง
เ ร ฐกิจ และโอกา ทาง ังคมที่เปิดใ ้กับตั เขา เราเรียกคนที่อยู่ใน ถานการณ์ของค ามพยายามนี้ ร มไป
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จนถึงภาย ลังการตัด ินใจแล้ ่าจะเป็นคนไร้บ้านแล้ ไม่เกิน 5 ปี ่าเป็น “คนไร้บ้าน น้าใ ม่” (งาน ึก า
ครั้งนี้เริ่มจากการใ ้นิยามคนไร้บ้าน น้าใ ม่อยู่ที่ 0-5 ปี เนื่องจากอิงจากการ ึก าที่ผ่านมาและพบ ่ามักจะ
เริ่มต้นที่ 0-5 ปี แต่ ุดท้ายแล้ พบ ่า ช่ งเ ลา 5 ปีในการนับ ่าเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่นั้น ยา นานเกินไป)
ในทางเ ร ฐ า ตร์แล้ ช่ งเ ลาเ ล่ านี้จะถูกเรียก ่า “ช่ งของการเปลี่ยนผ่าน” (Transition Period) โดย
ช่ งของการเปลี่ยนผ่านมีค าม าคัญมากต่อการกา นดทิ ทางของคนๆ นึ่งในระยะยา รือมองอีกด้าน
นึ่ง ากภาครัฐ รือผู้ที่เกี่ย ข้อง ามารถแทรกแซง รือชี้นาทิ ทางการดาเนินชี ิตของคน ๆ นั้นในช่ งเ ลา
เปลี่ยนผ่านดังกล่า ก็มีโอกา ประ บค าม าเร็จตามเป้า มายที่ างไ ้ได้มากด้ ยเช่นกัน
การทาค ามเข้าใจ ิถีชี ิต ิธีคิดและค ามต้องการของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ จึงมีค าม าคัญต่อการ าง
นโยบาย รือยุทธ า ตร์ที่มีผลกระทบใน งก ้างและรุนแรง (High Impact) ต่อการเปลี่ยนชี ิตของคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ใ ้คืน ู่ ังคมในฐานะของคนปกติ และ ากนโยบาย รือยุทธ า ตร์ที่ดาเนินการประ บค าม าเร็จ
มันอาจไม่ใช่เพียงการลดต้นทุนทางนโยบายในการดูแล รือรองรับคนไร้บ้านในระยะยา เท่านั้น ากแต่ได้
เปลี่ยนพ กเขาใ ้กลายเป็นกาลังแรงงานและ ร้างมูลค่าเพิ่มใ ้กับระบบเ ร ฐกิจในระยะยา แทนอีกด้ ย
แบ่งเนื้อ าในบทนี้แบ่งออกเป็น 4 ่ น นึ่งคือ ข้อเท็จจริง าคัญที่ค้นพบจากการ ึก าคนไร้บ้าน
น้าใ ม่ องคือ ข้อ ังเกตบางประการจากการ ึก าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ ามคือ กระบ นการเปลี่ยนผ่านจาก
คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ู่คนไร้บ้านถา ร และ ี่คือ ข้ อเ นอเชิงนโยบายในการเพิ่ม ักยภาพใ ้กับคนไร้บ้าน น้า
ใ ม่

6.1 ข้อเท็จจริง าคัญที่ค้นพบจากการ ึก าคนไร้บ้าน น้าใ ม่
จากการ ึก า ามารถ รุ ป ข้ อเท็จ จริ ง าคัญที่ ค้น พบจากการ ึ ก าคนไร้บ้ าน น้า ใ ม่ ใน ่ นที่
เกี่ย ข้องกับ การออกแบบข้อเ นอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่ม ักยภาพใ ้ กั บคนไร้ บ้าน น้าใ ม่ ออกได้เป็น 4
ประเด็น ได้แก่
1. การตัด ิ น ใจของคนไร้บ้ านมี ปั ญ าเ ร ฐกิจ เป็ น ลั ก (Necessary Condition) โดยมีปัญ า
ครอบครั เป็นตั ขยายผลของปัญ าเ ร ฐกิจ (Sufficient Condition) เช่น ากคน ๆ นึ่งไม่มีงานทา และ
ไม่ ามารถดูแลตั เองได้ในเชิงรายได้ แต่มีครอบครั ที่เข้าใจ อบอุ่นและ ามารถดูแลกันได้ คน ๆ นั้นก็จะไม่
กลายเป็นคนไร้บ้าน ในทางตรงกันข้าม ากคน ๆ นั้นอยู่ในครอบครั ที่ไม่อบอุ่น เช่น เป็นครอบครั ที่มีค าม
รุนแรง แต่ตั เขาเอง ามารถ างานทาได้ โอกา ที่จะตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้านก็จะยังมีไม่มากนัก ยกเ ้นเกิด
ถานการณ์การ ่างงานอย่างกะทัน ัน
ากมองลึกลงไป จะเ ็น ่าการที่ปัญ าเ ร ฐกิจเป็นตั ลักในการทาใ ้คนๆ นึ่งเป็นคนไร้บ้านนั้น
นับได้ ่าเป็นผลกระทบที่ชัดเจนมาจากการเปลี่ยนแปลง ู่ระบอบทุนนิยมของ ังคม อย่างไรก็ดี การที่ ังคมเป็น
ทุนนิยมอาจไม่ใช่ปัญ าเ ียทีเดีย แต่ปัญ าก็คือ การที่ ังคมเข้า ู่ทุนนิยมโดยที่ไม่มีตาข่ายรองรับคนชายขอบ
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ที่ถูกผลักออกจากระบบ (Safety Net) ต่าง าก ซึ่งในอดีตของ ังคมไทย ครอบครั เป็นกลไก ลักในการทา
น้าที่เป็นตาข่ายรองรับคนชายขอบเ ล่านี้อยู่
การกลายเป็นคนไร้บ้าน รือ ถานการณ์คนไร้บ้านใน ังคม นึ่งๆ จึงไม่อาจบอกได้ ่า ปัญ าที่เกิดขึ้น
เป็นเพียงปัญ าของคนไร้บ้านที่มีจาน นไม่กี่คน แต่ ถานการณ์คนไร้บ้านถือเป็นเป็นผลลัพธ์ รือปลายทาง
ของการกระทาร่ มกัน (Interaction) ของปัญ าเ ร ฐกิจ อันเกิดจากระบอบทุนนิยมที่เต็มไปด้ ยการแข่งขัน
ปัญ าครอบครั ที่ต้องปากกัดตีนถีบ และปัญ าทาง ังคมที่เกิดจากค ามไม่มีประ ิทธิภาพของนโยบายทาง
ังคมที่ไม่ ามารถรองรับคนที่มี ักยภาพไม่ ูงพอในการแข่งขันได้ ถานการณ์คนไร้บ้านจึงเปรียบเ มือนเป็น
ยอดภูเขาน้าแข็งที่เพียงโผล่เ นือน้าออกมาเล็กน้อย แต่กลับรองรับด้ ยปัญ าทางเ ร ฐกิจและ ังคมที่รุนแรง
และไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ
ข้อเท็จจริงเช่นนี้ในด้าน นึ่ง ย่อมแ ดงใ ้เ ็น ่า ถานการณ์คนไร้บ้าน ะท้อนมาจากปัญ าทาง
เ ร ฐกิจและ ังคมที่ใ ญ่ก ่า ถานการณ์คนไร้บ้านอย่างมาก และ ากจะมุ่งแก้ปัญ าคนไร้บ้านเพี ยงอย่าง
เดีย ย่อมจะไม่ ามารถจะแก้ปัญ านี้ได้ ทาได้เพียงดูแล รือประคับประคอง ถานการณ์ไม่ใ ้เกิดปัญ ามาก
ขึ้น เท่านั้ น ทั้งนี้ เพราะตั ปัญ าไม่ได้เกิดจาก ถานการณ์คนไร้บ้ าน แต่เกิดจากปัญ าเชิงโครง ร้างของ
เ ร ฐกิจและ ังคมที่ใ ญ่ก ่า ภาครัฐจึงค ร ันมาใ ้ค าม าคัญ ในการแก้ปัญ าเ ร ฐกิจและ ังคมในเชิง
ระบบทั้ง มด โดยใช้ ถานการณ์คนไร้บ้านเป็นดัชนีชี้ ัดค าม าเร็จตั นึ่ง
นอกจากนี้ ประเด็น นึ่งที่น่า นใจจากข้ อเท็จจริงในการ ารวจคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน
และคณะ (2559) พบว่า อาชีพ ุดท้ายก่อนที่จะกลายมาเป็นคนไร้บ้านคือ “อาชีพรับจ้างทั่วไป” ขณะที่เ ตุผล
ที่ทาใ ้ตัวเขาตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้าน คนที่เคยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ่วนใ ญ่ตอบว่า “มีรายได้ไม่
แน่นอน” นั่น มายความว่า ากพวกเขาประกอบอาชีพ ุจริตตามแนวทางของทุนนิยม พวกเขาจะไม่ ามารถ
มีรายได้พออยู่พอกินอย่าง ม่าเ มอ แต่เมื่อตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้าน เขา ามารถเก็บขยะขาย ซึ่งมีรายได้ตาม
ความพยายามของตัวเขา รือเขา ามารถขอข้าวกินจากแม่ค้า าบเร่แผงลอย รวมทั้งไปกินข้าวฟรีตาม ถานที่
ต่าง ๆ ที่มีการจัดเตรียมไว้ใ ้ การกลายเป็นคนไร้บ้านจึง ร้า งความแน่นอนของการมีรายได้ (การมีกิน) ที่พอ
อยู่พอกินอย่าง ม่าเ มอได้ และย่อมดีกว่าการมีกินบ้างไม่มีกินบ้าง
ประเด็นนี้อาจดูเ มือนไม่มีค าม าคัญอะไร แต่มัน ะท้อนใ ้เ ็น ่า นอกจากปัญ าเ ร ฐกิจและ
ังคมที่ทาใ ้คนกลุ่ม นึ่งตัด ินใจกลายเป็นคนไร้บ้านแล้ ปัญ าที่ซ่อนอยู่ในระบอบทุนนิยมก็คือการกดขี่และ
เอารัดเอาเปรียบ เพราะการประกอบอาชีพรับจ้างทั่ ไปที่มีรายได้ไม่แน่นอน ย่อม มายค าม ่าได้รับการ
่าจ้างบ้างไม่ได้บ้างตามแต่โอกา ในทางกฎ มาย ลัก ณะการจ้างงานเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องตามที่กฎ มาย
กา นด ขณะที่ในทาง ังคมลัก ณะการจ้ างงานเช่นนี้ เป็นรูปแบบ นึ่งของการขูดรีดเพื่อใช้งานตามต้องการ
โดยไม่ได้คานึงถึง ักดิ์ รีค ามเป็นมนุ ย์และค าม ามารถในการดารงชี ิตอยู่ได้ดังเช่นคนทั่ ไปของคน ๆ
นึ่ง ไม่เช่นนั้นแล้ เขาค รจะต้องมีรายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง ประเด็นนี้อาจมีการถกเถียงได้ ่า ากมีการ
จ้างงานที่มีรายได้แน่นอนและต่อเนื่อง อาจเป็นต้นทุนที่ ูงเกินไปของผู้ ่าจ้าง ซึ่งก็มี ่ นจริงอยู่บ้าง แต่ก็ยังนับ
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ได้ ่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายของภาครัฐในการดาเนินนโยบายการจัด างานที่มีประ ิทธิภาพเพียงพอ และเป็นการ
จัด างานที่แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเ มาะ ม
2. คุณลักษณะของคนไร้บ้านในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตะวันตก มีความแตกต่างจากคุณลักษณะ
คนไร้บ้านในตะวันออกอยู่พอสมควร และกรณีของไทยเองก็มีลักษณะเฉพาะตัว ถานการณ์การไร้บ้ านใน
ตะ ันตกมีค ามชัดเจนตามชื่อที่ ่า “ไร้บ้าน” กล่า คือ มักจะเกี่ย พันกับปัญ าทางเ ร ฐกิ จและปัญ าที่อยู่
อา ัย เช่น มีรายได้ไม่เพียงพอกับการมีบ้าน รือมีค ามต้องการบ้านแต่ไม่ ามารถเข้าถึงได้ แน ทางการแก้ไข
ปัญ าของประเท ในตะ ันตกจึงเป็นเรื่องเดีย กับการแก้ไขปัญ าที่อยู่อา ัยที่มีราคาแพง ขณะที่ปัญ าการไร้
บ้ านของประเท ในแถบตะ ัน ออก อย่างเช่นกรณีข องญี่ปุ่ น มีค ามแตกต่างออกไปอยู่ พอ มค ร โดยมี
ประเด็นเรื่องการขาดแคลนตาข่ายค ามปลอดภัยทาง ังคมเข้ามาเกี่ย ข้อง
เมื่อพิจารณาในกรณีของประเท ไทยโดยเฉพาะ ก็จะยิ่งเ ็นค ามแตกต่างจากประเท อื่นเข้าไปอีก
าเ ตุ าคัญที่ ุดประการ นึ่ง ซึ่ง อดคล้องกับงานของญาณิกา อัก รนา (2559) ก็คือ นิยามคา ่าบ้านใน
ังคมไทยไม่เ มือนกับประเท ในแถบตะ ันตกและในประเท ญี่ปุ่นเ ียทีเดีย เพราะ ังคมไทยเดิมใช้ชี ิตอยู่
กันเป็นครอบครั และมีค ามอบอุ่นในค าม มายที่เรีย ก ่าบ้าน รือก็คือ “บ้านทางใจ” ขณะที่บ้านเชิง
กายภาพ รือ “บ้านทางกาย” ของ ังคมไทยนั้น อาจมีลัก ณะเปิดใ ้ลมถ่ายเทได้และไม่ได้มีผนังมิดชิดอย่าง
ในค าม มายของบ้านเชิงกายภาพของประเท อื่น ๆ ดังนั้น คา ่าคนไร้บ้านใน ังคมไทยแท้จริงแล้ อาจ ื่อถึง
ค ามไร้บ้านทางใจมากก ่าค ามไร้บ้านทางกาย ิ่งที่ภาครัฐจัด าใ ้ได้ดีที่ ุดในช่ งที่ผ่านมาก็คือบ้านทางกาย
เท่านั้น แต่ก็ไม่อาจทดแทนบ้านทางใจได้ การแก้ไขปัญ าจึงมีประ ิทธิภาพแค่เพียงระดับ นึ่ง
การแก้ปัญ าคนไร้บ้านของไทยโดยการ ร้างบ้านทางใจนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการ ่ง
มอบบ้านทางกาย แต่จากการ าร จคนไร้บ้าน น้า ใ ม่พบประเด็นข้อ นึ่ง ่า “คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่
ต้องการการมีงานทามากก ่าการได้รับค ามช่ ยเ ลือ รือ นับ นุนจากรัฐ ” ากตีค ามใ ้ลึกลงไปแล้ การมี
งานทาจะทาใ ้ พ กเขามีบ้านทางใจ เพราะงานทาใ ้ เขามี ักดิ์ รี มีเพื่อน มี ั งคมและมีอนาคต ร มถึง
ามารถ ร้างครอบครั ใ ม่ที่เป็นบ้านทางใจที่ มบูรณ์แบบได้ การมุ่งเน้นมาตรการ ่งเ ริมใ ้คนไร้บ้าน น้า
ใ ม่มีงานทาจึงเป็นมาตรการที่ าคัญที่ ุด อย่างไรก็ดี การที่ภาครัฐจัด าบ้านที่มิดชิดและถูก ุขอนามัยใ ้กับ
คนไร้บ้าน ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เ ียทีเดีย เพราะใน ังคมไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีอากา ร้อน
มีฝุ่นและเชื้อโรคอยู่เป็นจาน นมาก ทาใ ้มีโอกา เจ็บป่ ยได้ง่าย การจัด าบ้านทางกายจึงมี ่ นช่ ยใ ้
ุขภาพของคนไร้บ้านแข็งแรงขึ้นและไม่เจ็บป่ ยมากอย่างที่ค รจะเป็น แต่ก็ยังนับได้ ่าเป็นเพียงการบรรเทา
ปัญ าไม่ใช่การแก้ปัญ า
การตัด ินใจเป็นคนไร้บ้านของคนตะ ันตกและคนไทยยังมีค ามต่างกันอย่างมาก งาน ิจัยของ Braga
and Corno (2009) ที่ ึก าการไร้บ้านของคนอิตาเลียนในมิลาน พบ ่า การตัด ินใจเป็นคนไร้บ้านของคนอิ
ตาเลี ยน ่ นใ ญ่เป็ น ไปด้ ยค าม มัครใจ อันเนื่องมาจากนิ ั ย ่ นตั ที่รักอิ ระ ิ่ งที่ภ าครั ฐ ต้องทาใน
ถานการณ์เ ล่านี้ก็เพียงแค่เปิดใ ้มีการลงทะเบียนการเป็นคนไร้บ้านและดูแลเรื่อง ิทธิในการรัก าพยาบาล
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อย่างเ มาะ มเท่านั้น ร มทั้งการจัดการปัญ าก็อาจไม่ยุ่งยากมากนัก เพราะคนที่ตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้าน
่ นใ ญ่เป็นไปด้ ยค าม มัครใจ นอกจากนี้ แน ทางการแก้ไขปัญ าคนไร้บ้านของตะ ันตกที่ดาเนินการโดย
เน้นไปที่การจัด าที่พักอา ัยราคาถูกนั้นดูจะ มเ ตุ มผล เนื่องจากประเท ในแถบแถบตะ ันตกเป็นประเท
เมือง นา ค ามต้องการบ้านทางกายภาพที่มีกาแพงมิดชิด เพื่อคุ้มกันไม่ใ ้อากา นา ่งผลเ ียใ ้เกิดค าม
เจ็บป่ ยก็ดูเป็น ิ่งที่เพียงพอ
ใน ถานการณ์ของต่างประเท จึง แตกต่างจากในกรณีของไทยที่คนไร้บ้าน น้าใ ม่เกือบทั้ง มดไม่ได้
เริ่ มต้นตัด ิ นใจไร้ บ้านด้ ยค าม มัครใจ แต่เป็นเพราะปั ญ าทางเ ร ฐกิจ และครอบครั ร มถึงค าม
ต้องการบ้านของคนเ ล่านี้คือการมี ักดิ์ รีที่จะอยู่ใน ังคมได้มากก ่า ค ามต้องการบ้านที่อยู่อา ัย เพียงแต่
เมื่อเป็นคนไร้บ้านนานขึ้นก็ ามารถปรับตั ได้และยอมรับการเป็นคนไร้บ้านด้ ยค ามจายอม จึง ามารถ
ดาเนินชี ิตอยู่ต่อได้ในที่ ุด
3. คนไร้บ้านหน้าใหม่และคนไร้บ้านมีความแตกต่างกัน จากการ าร จพบ ่า ทั้งคนไร้บ้าน น้าใ ม่
และคนไร้บ้านมีค ามแตกต่างกันใน ลายมิติ ได้แก่ ิถีชี ิต ค ามคาด ัง การกระจายตั และเป้า มายใน
อนาคต ใน ่ นของ ิถีชี ิตนั้นพบ ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่มีค ามเครียด ูงมาก อาจเป็นเพราะไม่มีประ บการณ์
ในการใช้ชี ิตแบบไร้บ้านมาก่อน ร มทั้งยังยอมรับ ภาพตนเอง ทั้งในเรื่องการ ่างงานและการแยกตั ออกมา
จากครอบครั ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ิถีชี ิตคนไร้บ้าน น้าใ ม่ยังมีค ามเกี่ย ข้องกับค ามพยายามในการ างาน
ทาเท่าที่จะ ามารถทาได้ ในขณะที่คนที่ไร้บ้านมาเป็นเ ลานานแล้ นั้น จะมีค ามเครียดน้อยก ่า และมีค าม
พยายามในการ างานทาที่น้อยก ่าด้ ย
ใน ่ นของค ามคาด ังนั้น คนไร้บ้าน น้าใ ม่ ่ นใ ญ่ต้องการการมีงานทา ดังที่ได้กล่า ไปแล้ ่า
การมีงานทาเป็นรูปแบบ นึ่งของการ ร้างบ้านทางใจใ ้กับคนเ ล่านี้ และเป็นทางเลือกที่ ามารถทดแทนการ
ูญเ ียบ้านทางใจจากที่ผ่านมาได้ ในขณะที่ค ามคาด ังของคนไร้บ้าน น้าเก่านั้น มักจะเป็นเรื่องของการ
ดูแลจากภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่อง ุขภาพเป็น ลัก
การกระจายตั ของคนไร้บ้าน น้าใ ม่และคนไร้บ้าน น้าเก่ามีค ามแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ าก
จาแนกคนไร้บ้านออกเป็นคนไร้บ้านใน ถานพักพิงและคนไร้บ้านในที่ าธารณะ จะพบ ่า คนไร้บ้านใน ถาน
พักพิงจะมีการเดินทางไปยัง ถานที่ต่าง ๆ ซ้า ๆ กันและไม่ ลาก ลายนัก ร มทั้งจะเป็น ถานที่ที่ไม่ไกลจาก
ถานพักพิง ขณะที่คนไร้บ้านในที่ าธารณะจะมีการเดินทางไปยัง ถานที่ที่ ลาก ลายก ่าและไม่มีเ ้นทาง
การเดินทางที่ชัดเจน เพียงแต่มักจะกลับมานอนใน ถานที่ เดิมซัก 2-3 แ ่งซ้า ๆ ิ่งนี้กาลังบอกเรา ่าลัก ณะ
การใช้ชี ิตของคนไร้บ้านในที่ าธารณะมีค ามล่องลอย และไร้จุด มายมากก ่าลัก ณะการใช้ชี ิตของคนไร้
บ้านใน ถานพักพิง การมี ถานพักพิงจึงแม้จะไม่ได้ช่ ยลดปัญ าการเกิดคนไร้บ้าน แต่ถือได้ ่า ถานพักพิง
เป็ นพื้น ที่ที่เ ป็ น จุดยึดของชี ิตใ ้ กับคนที่มีโอกา ล่องลอยในชี ิตได้อย่างชัดเจน และน่าจะมีค าม าคัญ
ต่อเนื่องไปยังการมีกาลังใจที่จะใช้ชี ิตอยู่ต่อไปของคนไร้บ้าน
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า รับเป้า มายในอนาคต คนไร้บ้าน น้าใ ม่และคนไร้บ้าน น้าเดิมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
จากการ ารวจพบว่า คนไร้บ้า น น้าใ ม่ ่วนใ ญ่ยังมีเป้า มายที่จะได้กลับบ้านในอนาคต รือมีเป้า มายที่
จะ ร้างบ้าน รือ ร้างครอบครัวเป็นของตนเอง อันที่จริงเป้า มายนี้มีความ ัมพันธ์กับความต้องการมีงานทา
ในขณะที่คนไร้บ้าน น้าเดิม จากการ ารวจพบว่า มีเป้า มายในการกลับบ้าน รือ ร้างบ้านของตนเองน้อย
มาก แต่มีเป้า มายในการใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ อย่างมี ุขภาพดี
จากที่กล่าวมาทั้ง มด จะเ ็นได้ว่า วิถีชีวิตในภาพรวมของคนไร้บ้าน น้าใ ม่มีความแตกต่างจากคน
ไร้บ้าน น้าเดิม การออกแบบและการดาเนินนโยบาย รือมาตรการ า รับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องเข้าใจคนไร้บ้าน น้าใ ม่เ ล่านี้ในแบบที่เขาเป็น มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลจากคนไร้บ้าน น้าเดิม
มาวิเคราะ ์มาออกแบบนโยบาย รือมาตรการได้
4. จุดเปลี่ยนกลับของคนไร้บ้านหน้าใหม่ ในช่วงต้นคนไร้บ้าน น้าใ ม่จะมีความเครียด ูง แต่ก็มีความ
พยายามที่จะกลับไปมีชีวิตดังเช่น คนทั่ว ไป ูงด้วยเช่นกัน จากการ ารวจ พบประเด็นที่ าคัญ 2 ประการ
ประการแรก จานวนคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในช่วง 1-2 ปีและ 2-4 ปีลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนคนไร้
บ้าน น้าใ ม่ในช่วง 0-1 ปี จึงทาใ ้อาจคาดการณ์ได้ว่าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ในช่วง 0-1 ปีนั้นจานวน นึ่ง ลุด
จากการไร้บ้าน โดยอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้าน รือ างานทาได้เพื่อ ร้างความเป็นบ้านขึ้นใ ม่ของตัวเอง นั่น
มายความว่า ากจะคืนคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใ ้กลับ ู่ ังคมจาเป็นต้องทาใ ้รวดเร็วภายใน 1 ปี
จุดเปลี่ยนกลับที่มีระยะเวลา 1 ปีนี้ อดคล้องกับผลการ ารวจความคิดเ ็นและทัศนคติของคนไร้
บ้าน น้าใ ม่ที่แ ดงใ ้เ ็นอย่างชัดเจนในอีก 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การยอมรับได้กับ ถานการณ์ไร้
บ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป โดยการยอมรับได้กับ ถานการณ์ไร้บ้านของคนไร้บ้าน น้าใ ม่
และคนไร้บ้าน น้าเก่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเมื่อคนไร้ บ้าน น้าใ ม่อยู่มาได้ 1-2 ปี และจะอยู่ในระดับ
ค่อนข้างคงที่ ลัง 2 ปี เป็นต้นไป ประเด็นที่ อง ความปรารถนา รือความคาด วังที่จะได้มีโอกา กลับบ้านจะ
ลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน โดยความคาด วังที่จะมีโอกา กลับบ้านจะลดต่าลงเกือบเ ลือ 0 เมื่อ
เวลาประมาณ 1 ปี
ทั้งจากจานวนคนไร้บ้านที่เป็นรูปธรรม และทัศนคติของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่เป็นนามธรรม มีความ
อดคล้องกัน ซึ่ง ามารถ รุปได้ว่า ระยะเวลา 1 ปีเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน าคัญที่ภาครัฐควรต้องรีบคืนคนไร้
บ้านใ ้กลับ ู่ ังคมใ ้ได้

6.2 ข้อ ังเกตบางประการจากการ ึก าคนไร้บ้าน น้าใ ม่
ใน ่ นของข้อ ั งเกตบางประการจากการ ึก าคนไร้ บ้าน น้าใ ม่นี้ เป็ นประเด็นที่ไม่ได้มาจาก
การ กึ าโดยตรง แต่ก็ได้ใ ้บริบทที่น่า นใจในการตีค ามได้ในระดับ นึ่ง อย่างไรก็ดี ากจะนาไปใช้เป็นการ
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ออกแบบข้อเ นอเชิงนโยบาย อาจจาเป็นต้อง ึก าเพิ่มเติมเพื่อค ามชั ดเจนยิ่งขึ้น โดยข้อ ังเกตเ ล่ านี้
ประกอบ ได้แก่
1. การกลายเป็นคนไร้บ้านมีค าม ัมพันธ์อย่างชัดเจนกับเ ร ฐกิจนอกระบบ (Informal Economy)
และเ ร ฐกิจนอกกฎ มาย (Illegal Economy) ใน ่ นของเ ร ฐกิจนอกระบบนั้น การกลายเป็นคนไร้บ้าน
มีค าม าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ค าม ัมพันธ์ทางตรงในที่นี้ มายถึงคนที่ต้องการแ ง าโอกา ที่ดีก ่า
จากต่างจัง ัด ร มถึงคนที่มีปัญ าครอบครั และต้องการออกมาอยู่ด้ ยตั เอง จะ ามารถเข้ามาประกอบ
อาชีพในเ ร ฐกิจนอกระบบในเขตเมืองได้ ทาใ ้พ กเขาไม่ต้องเป็นคนไร้บ้าน แม้ ่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง
อาจเป็นไปได้ยาก า รับ ักยภาพของคนไร้บ้านทั่ ไป แต่เ ร ฐกิจนอกระบบก็ได้ ร้างค าม ัมพันธ์ทางอ้อม
ต่อคนไร้บ้าน ผ่านการมีงานทา รือการถูกจ้างงานจากเ ร ฐกิจนอกระบบอีกที นึ่ง ทั้งนี้พิจารณาได้จากงาน
ุดท้ายที่คนไร้บ้านทามักจะเป็นการรับจ้างทั่ ไปและจะ ลุดเข้า ู่ การเป็นคนไร้บ้านผ่านการมีรายได้ที่ ไม่
แน่นอน ร มทั้ง ยัง ามารถพิจารณาได้จากการที่จ าน นคนไร้บ้านที่เพิ่ม ูงขึ้น รื อลดลงขึ้น อยู่ กับ ภาพ
เ ร ฐกิจโดยร ม เพราะเ ร ฐกิจนอกระบบมีค ามผันผ นตามเ ร ฐกิจโดยร มที่ชัดเจน และ ามารถลด
รือเพิ่มการจ้างงานแรงงานเ ล่านี้ได้เร็ ก ่า เ ร ฐกิจนอกระบบจึงเปรียบเ มือนเป็นฟองน้า (Absorb) ที่
รองรับการกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่
ขณะที่เ ร ฐกิจนอกกฎ มายก็ทา น้าที่เปรียบเ มือนฟองน้าที่รองรับการกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่
เช่นกัน โดยเฉพาะยาเ พติดและการค้าบริการทางเพ คนไร้บ้าน น้าใ ม่ รือคนที่กาลังจะกลายเป็นคนไร้
บ้าน น้าใ ม่เป็นคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพด้ ยตั เอง และไม่มีครอบครั รือตาข่ายทาง ั งคม
รองรับ จึงจาเป็นต้องดิ้นรนที่จะมีรายได้ใ ้เพียงพอต่อการยังชีพ การ ่งยาเ พติดจึงเป็น นทาง นึ่งที่เป็นไป
ได้ และมักเป็นที่ต้องการของผู้ค้ายาเ พติดด้ ย เพราะการเป็นคนไร้บ้านทาใ ้ยากต่อการถูกจับกุม เนื่องจากมี
การลื่นไ ลไปตามที่ต่าง ๆ อย่างไม่เป็น ลักแ ล่ง ในขณะที่การค้าบริการทางเพ ามารถทารายได้ได้ ูงและ
ง่าย อีกทั้งไม่มีการผูกพันต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คนที่ตัด ินใจค้าบริการทางเพ มีทั้งเพ ญิงและเพ
ชายด้ ย (มูลนิธิอิ รชน, 2561)
ดังนั้น เ ร ฐกิจนอกระบบและเ ร ฐกิจนอกกฎ มายซึ่งมีขนาดใ ญ่มากในประเท ไทย จึงทา น้าที่
เป็นเ มือนฟองน้าที่รองรับการกลายเป็นคนไร้บ้านอยู่ ทาใ ้แม้ ่าประเท จะมีปัญ าเ ร ฐกิจและปั ญ า
ังคมที่รุนแรง แต่ก็ไม่เ ็นจาน นคนไร้บ้านมากอย่างที่ค รจะเป็น อย่างไรก็ดี ั ใจ ลักในการแก้ไขปัญ า
ไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลเ ร ฐกิจนอกระบบใ ้เ มาะ มใน ังคมไทย แต่เป็นเรื่องการเอาเปรียบในการจ้างงานที่
มีค่าจ้างราคาต่าและใ ้มีค ามมั่นคง ร มถึงไม่มี ลักประกันการจ้างงานใ ้กับคนที่ถูกจ้างด้ ย
2. การกลายเป็นคนไร้บ้านน่าจะมีค าม ัมพันธ์กับโอกา ในการพิการและการเป็นโรคจิตเภท จากผล
การ าร จคนไร้บ้าน น้าใ ม่เปรียบเทียบกับการ าร จคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559)
พบ ่า จาน นคนพิการและจาน นคนเป็นโรคจิตเภทมีค ามแตกต่างกันอย่างมากกับการ าร จคนไร้บ้าน น้า
ใ ม่ ในการ าร จคนไร้บ้านของอนรรฆ พิทัก ์ธานิน และคณะ (2559) พบ ่า ัด ่ นของคนไร้บ้านที่เป็นคน
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พิการร้อยละ 9.0 และจากการพูดคุยกับทีม ารวจดังกล่าวพบว่า ัด ่วนคนไร้บ้านที่เป็นโรคจิตเภท รือคาด
ว่าเป็นโรคจิตเภทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นอย่างน้อย
ขณะทีจ่ ากการ ารวจคนไร้บ้าน น้าใ ม่ กลับพบคนพิการเพียงแค่ 1 คนจาก 90 คน รือคิดเป็นร้อย
ละประมาณ 1.11 และไม่พบคนที่เป็นโรคจิตเภทเลย เมื่อพิจารณาต่อไปในรายละเอียด จะพบว่าปัญ า นึ่ง
ของการเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่คือนอนไม่ ลับ โดยเฉพาะคนที่นอนในที่ าธารณะ ซึ่ง อดคล้องกับ ในทาง
การแพทย์ที่การนอนไม่ ลับอย่างต่อเนื่อง อาจ ่งผลใ ้เกิดประ าท ลอน รืออาจรุนแรงจนกลายเป็นโรคจิต
เภทได้
ดังนั้น จึงเป็นที่น่า ังเกต ่าคนไร้บ้าน น้าเก่าที่ถูกพบ ่าเป็นคนพิการเกือบร้อยละ 10 อาจเกิดค าม
พิการขึ้นภาย ลังการเป็นคนไร้บ้านแล้ ร มทั้งคนที่เป็นโรคจิตเภทประมาณร้อยละ 30 ก็อาจเกิดขึ้นภาย ลัง
การนอนไม่ ลับ อันเนื่องจากการเป็นคนไร้บ้านด้ ยเช่นกัน การรีบเข้าแก้ปัญ าคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใ ้ร ดเร็
จึงเป็นเรื่อง าคัญ
3. การกลายเป็นคนไร้บ้านน่าจะมีความ ัมพันธ์กับโอกา ในการเ ียชีวิต ใน ่ นของอัตราการตาย
ของคนไร้บ้านนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเอาไ ้ เพราะยากที่จะพิ ูจน์ได้ ่าคนที่เ ียชี ิตเป็นคนไร้บ้าน รือไม่ แม้
จะเป็นในโรงพยาบาลก็ตาม แต่จากการเก็บข้อมูลคนไร้บ้าน น้าใ ม่จาน น 90 คนในช่ งเ ลา 6 เดือน พบ ่า
มีผู้เ ียชี ิตจาน น 1 คน รืออาจกล่า ได้ ่าเป็นอัตราการเ ียชี ิต 22 คนต่อ 1,000 คนต่อปี ากพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราตายรายอายุเพ ชายต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2553 อยู่ที่เพียง 4.90 คนเท่านั้น
( านักนโยบายและยุทธ า ตร์ กระทร ง าธารณ ุข , 2553) ทั้งนี้อาจกล่า ได้ ่าการเป็นคนไร้บ้านทาใ ้มี
โอกา เ ียชี ิต ูงก ่าคนปกติถึง 4 เท่า
4. การกลายเป็นคนไร้บ้านน่าจะมีความ ัมพันธ์กับ การถูกเอาเปรียบจากการทางานในวัย นุ่ม จาก
การ าร จคนไร้บ้าน น้าใ ม่ พบ ่า อายุเฉลี่ยที่ทาการ าร จพบของคนไร้บ้าน น้าใ ม่ค่อนข้าง ูง าเ ตุ
ประการ นึ่งอาจเนื่องมาจากคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่มีอายุน้อยมีค ามพยายาม มีค าม ามารถ และมีโอกา ที่จะ
างานทาได้ง่ายก ่า จึงไม่ได้ มายค าม ่า คนไร้บ้าน น้าใ ม่จะมีแต่ที่อายุมากเท่านั้น เพียงแต่คนไร้บ้าน
น้าใ ม่ที่อายุน้อย จะเป็นคนไร้บ้านแบบบางครั้งบางครา มากก ่า ค ามน่า นใจของประเด็นนี้ก็คือ คนไร้
บ้าน น้าใ ม่ รือคนที่มี ักยภาพต่าในการประกอบอาชีพที่มีอายุน้อย ทาใ ้ าร จพบได้ยาก ร มทั้งพ กเขา
เองก็ไม่อยากถูกนิยาม ่าเป็น คนไร้บ้าน เพราะยังคงจะใช้แรงกายของตั เองในการ ารายได้ ได้ และยั งมี
ค าม ังอยู่มาก
แต่เมื่อขายแรงงานแบบรับจ้างทั่ ไปที่ไม่มีการคุ้มครอง ภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง ตั เขาเองจะไม่ได้
รับการพัฒนาค าม ามารถพิเ ในด้านใดเลย (Unprofessional Skill) ภาพการจ้างงานที่ขูดรีดและเอา
เปรียบเช่นนี้ จะ ่งผลใ ้ใน ันที่เขามีกาลังลดน้อยถอยลง รือเมื่อเขาแก่ขึ้น เขาจะกลายเป็นคนที่มี ักยภาพ
ต่าก ่าระดับที่ระบบเ ร ฐกิจต้องการ และจะกลายเป็นคนที่ดูแลตั เองไม่ได้ในที่ ุด ากไม่มีบ้านรองรับเขา
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จะกลายเป็นคนไร้บ้านที่ยากต่อการพัฒนา ักยภาพคืน ู่ ังคม การแก้ปัญ าในประเด็นนี้อาจต้องคิดถึงเรื่อง
ภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม เ มาะ ม และคานึงถึง ักดิ์ รีค ามเป็นมนุ ย์ด้ ย

6.3 กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากคนไร้บ้าน น้าใ ม่ ู่คนไร้บ้านถาวร
ในการ ึก าครั้งนี้ ามารถใ ้นิย ามคนไร้บ้าน น้าใ ม่ได้ ่า คือ คนที่กาลังอยู่ในช่ งระ ่างการ
ตัด ินใจที่จะไร้บ้าน รืออยู่ในช่ งการทดลองไป ๆ กลับ ๆ ระ ่างบ้าน รือที่พักอา ัย กับพื้นที่ าธารณะ
รือบ้านพักพิงที่มีการจัดไ ้ใ ้ รือที่ออกจากบ้าน รือที่พักซึ่งเคยอา ัยอยู่แต่เดิมด้ ยปัจจัยผลักบางประการ
ทาใ ้ต้องใช้ชี ิตใน ภาพที่ไม่มีที่อยู่อา ัยที่ตั เองมี ิทธิการเป็นเจ้าของ รือครอบครอง โดยทั่ ไปมักจะมี
ระยะเ ลาไม่เกิน 1 ปี
จากที่ได้กล่า มาแล้ แ ดงได้ตามภาพที่ 6-1 ปัญ าเ ร ฐกิจเป็นปัญ า ลั กในการ ่ งผลใ ้ คน
ตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตในที่ าธารณะ โดยมีปัญ าครอบครั ที่ไม่ ามารถทา น้าที่เป็นตาข่ายรองรับปัญ าได้
เป็นกลไก าคัญในการขยายปัญ าใ ้รุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อคนตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตในที่ าธารณะ พ กเขายังคง
ต้องการงาน และภาคเ ร ฐกิจนอกระบบที่มีการจ้างงานเป็นครั้งครา กลายเป็นฟองน้ารองรับคนเ ล่านี้ใน
การ างานทา แต่การจ้างงานของภาคเ ร ฐกิจนอกระบบมักเป็นงานประเภทรับจ้างที่มีและค่าตอบแทนน้อย
ไม่เพียงพอและไม่แน่นอน ในด้าน นึ่ง อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการในภาคเ ร ฐกิจนอกระบบ ่ นใ ญ่มี
รายได้ต่า แต่ในอีกด้าน นึ่ง ิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ตัด ิน ใจออกมาใช้ชี ิตในที่ าธารณะก็คือการถูกขูดรีด และ
ซ้าเติมปัญ าเข้าไปอีก
เมื่อคนเ ล่านี้ตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้านชั่ ครา รือคนไร้บ้าน น้าใ ม่ จะมีเ ลาช่ งประมาณ 1
ปีแต่ไม่เกิน 2 ปีในการปรับตั กับค ามเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่ งเ ลาของค ามพยายามในการ างานทา
ภาย ลังจาก 2 ปีแล้ คนเ ล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ นึ่งคือ คนที่ตัด ินใจกลับไปอยู่บ้าน
ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจกลับมาเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่อีกครั้ง เพราะเท่ากับยังคงกลับ ู่ ัง นเดิมที่
ไม่ได้แก้ปัญ า กลุ่มที่ องคือ คนที่ ามารถ างานทาที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ คนกลุ่มนี้เป็น
คนที่ ลุดจากภา ะการกลายเป็นคนไร้บ้านได้ และกลุ่มที่ ามคือ คนที่กลายเป็นคนไร้บ้านอย่างถา ร โดยมีทั้ง
คนที่มี ภาพเป็นโรคจิตเภท และคนที่มี ภาพจิตใจเข้มแข็งจน ามารถยอมรับกับการเป็นคนไร้บ้านได้โ ดย
ิ้นเชิง
ากพ้นจากเ ลาในช่ ง 1-2 ปีนี้แล้ คนที่ยังเป็นคนไร้บ้านอยู่จะกลายเป็นคนไร้บ้านอย่างถา รที่มี
แน โน้มการพึ่งพิงภาครัฐ อย่างไรก็ดี คนไร้บ้านถา รเ ล่านี้ยังมีคนกลุ่ม นึ่งที่ทางาน าเลี้ยงชีพได้ แต่ไม่
เพียงพอกับการมีบ้านอยู่ ซึ่งอาจจะมาจากการทางานไม่เป็นเ ลา รือการได้รับค่าจ้างต่าก ่าที่ค รจะเป็น ซึ่ง
ภาครัฐอาจจาเป็นต้องพิจารณาประเด็นการขูดรีดนี้ด้ ย
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ภาพที่ 6-1 การกลายเป็นคนไร้บ้าน (Homeless-ization)

Transition Period

6.4 นโยบายในการยกระดับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ใน ังคมไทย
จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ช่วงเวลาที่เ มาะ มในการเร่งดาเนินนโยบายยกระดับคนไร้บ้าน น้าใ ม่คืน ู่
ังคมนั้นคือ ภายในระยะเวลา 1 ปี ความ าเร็จของนโยบายจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องของงบประมาณเ มอไป แต่
เป็นเรื่องความเร็วของมาตรการในการเข้าถึงคนไร้บ้าน น้าใ ม่ด้วย
า รับนโยบาย รือมาตรการในการยกระดับคนไร้บ้าน น้าใ ม่นั้น แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3
ขั้นตอน ตามภาพที่ 6-2 ขั้นตอนแรก คนที่ตัด ินใจมาเป็นคนไร้บ้าน ่วนใ ญ่มักจะมีปัญ าทาง ุขภาพ ซึ่งอาจ
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เป็นได้ทั้ง ุขภาพกายและ ุขภาพจิต ดังนั้น การฟื้นฟู ุขภาพจึงเป็นรากฐาน าคัญในการ ร้างพลัง กายและ
พลังใจใ ้พร้อมจะต่อ ู้และใช้ชี ิตกับ ภาพแ ดล้อมในอนาคต น้าที่ใน ่ นนี้น่าจะเป็นค ามร่ มมือกันของ
กระทร ง าธารณ ุข และกระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์
ในขั้นตอนที่ อง ากคนที่ตัด ินใจไร้บ้านมีค ามพร้อมทางด้าน ุขภาพแล้ คนเ ล่านี้จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยคนกลุ่ม นึ่งอาจมีค ามพร้อม รือมี ักยภาพที่จะเข้า ู่ตลาดแรงงานได้เลย ขณะที่คนอีก
กลุ่มนึง อาจจะไม่มีค ามพร้อม รือไม่มี ักยภาพ เช่น ไม่มีค ามรู้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รือไม่มีทัก ะพิเ
ใด ๆ คนกลุ่ม ลังนี้จาเป็นต้องเข้า ู่กระบ นการเพิ่ม ักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้า ู่ตลาดแรงงานก่อน
โดยอาจจะเป็ น การอบรม อน รื อพัฒ นาทัก ะ ซึ่งในขั้น ตอนที่ องนี้ น่าจะเป็นค ามร่ มมือกันในการ
ออกแบบและจัด รรงบประมาณโดยกระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์และกระทร งแรงงาน
โดยทั้ง 2 กระทร งไม่จาเป็นต้องดาเนินการเองทั้ง มด เพราะงานคืนคนไร้บ้าน น้าใ ม่ ู่ตลาดแรงงานใช้
เ ลามากและค่อนข้างยุ่ งยาก ซึ่งกระทร งอาจมีเจ้ า น้าที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น ขั้นตอนนี้อาจทาการ ่ าจ้ าง
ิ า กิจ ังคม (Social Enterprises) เป็นผู้ดาเนินการแทน โดยทั้ง องกระทร งมี น้าที่ในการประเมินผล
และต้อง ัดการประเมินผลด้ ยเป้า มายในอัตราการคืนคนไร้บ้าน น้าใ ม่กลับ ู่ ังคม (Return Rate) ไม่ใช่
จาน นการใ ้บริการคนไร้บ้าน อย่างไรก็ดี กระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์อาจทา น้าที่ใน
การใ ้ที่พักพิงกับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่เข้ามาอบรม รือเรียนรู้ทัก ะ แต่ก็ค รเป็นการใ ้ที่พักพิงแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Housing) เช่น ผู้พักต้องเข้ารับการอบรมที่มีการ ่งชิ้นงานในทุก ันประเด็นนี้ใ ้ค าม าคัญ
มากเพราะในช่ งเ ลาที่เขาเป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ไม่เกิน 1-2 ปีเป็นช่ งเ ลา าคัญในการพัฒนา ักยภาพของ
ตั เขาเอง
ในขั้นตอน ุดท้าย เมื่อคนที่ตัด ินใจไร้บ้านได้รับการพัฒนา ักยภาพอย่างเพียงพอแล้ จาเป็นต้องมี
ช่ งเ ลา นึ่งใ ้พ กเขา างานทาที่มั่นคงและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ากเร่งรัดใ ้คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ได้รับ
การอบรม รีบ างาน ลังจากการอบรมในทันที รือร ดเร็ เกินไป คนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่ได้รับการอบรมเ ล่านี้ก็
จะกลับเข้า ู่งานที่ไม่มั่นคงและถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจาก ามารถเข้าไปทาได้เร็ ก ่า และจะกลับมาเป็น
คนไร้บ้านอีกในอนาคต ร มทั้งจะยิ่งรู้ ึกผิด ังและเ ีย ุขภาพจิตก ่าเดิม อย่างไรก็ดี ในช่ งระยะเ ลาของ
การ างานต่าง ๆ ค รมีกา นดที่ชัดเจน เช่น ผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการพัฒนา ักยภาพเพื่อเตรียมพร้อม
อย่าง มบูรณ์แล้ ามารถใช้ชี ิตอยู่ในที่พักที่จัด าใ ้ได้ไม่เกิน 3 เดือน โดย าก ามารถออกได้ก่อนก็จ ะ
ได้รับเงินอุด นุน า รับการไปอยู่ที่พักที่อื่นเป็นรายเดือนจนครบ 3 เดือน ประเด็น าคัญในขั้นตอนนี้ก็คือต้อง
เปลี่ยนคนไร้บ้านเป็นคน ่างงานใ ้ได้ และพ กเขาจะกลายเป็นคนที่มีงานทาในที่ ุด
ขณะที่ ค นที่ ตั ด ิ น ใจไร้ บ้ า นและได้ รั บ การพั ฒ นา ั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ แต่ ไ ม่ ามารถเข้ า ู่
ตลาดแรงงานได้ จะได้รับการดูแลจากกระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงของมนุ ย์ที่อาจทาการ ่าจ้ าง
ิ า กิจ ังคมในการร มกลุ่มทางานผลิต ินค้าเชิง าธารณะ โดยเฉพาะการผลิต ินค้าที่มีลัก ณะเป็นชิ้นๆ
และ ามารถ ื่อ ารกับผู้บริโภคได้ ่าเป็น ินค้าที่มาจากคนไร้บ้าน เช่น การทาขนม การจัดดอกไม้ รือการจัด
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พ ง รีด เป็นต้น โดย ิ า กิจ ังคมที่ทา น้าที่นี้จะอยู่ภายใต้ ตั ชี้ ัดในเรื่องของยอดขายเป็น ลัก โดยไม่ใช่
จาน นการดูแลคนไร้บ้าน
ข้อ นับ นุนเรื่องการผลิต ินค้าที่มีลัก ณะเป็นชิ้นๆ และ ามารถ ื่อ ารกับผู้บริโภคได้ ่าเป็น ินค้า
ที่มาจากคนไร้บ้าน เช่น การทาขนม การจัดดอกไม้ รือการจัดพ ง รีดมาจากผลการ าร จผู้ประกอบการใน
เ ร ฐกิจนอกระบบจาน น 107 คนที่พบ ่า ร้อยละ 90 ยินดีใ ้ค ามช่ ยเ ลือผ่านช่องทางใดช่องทาง นึ่ง
แต่มีแค่เพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ยินดีรับเข้าทางาน าเ ตุ ่ น นึ่งก็เพราะคนเ ล่านี้ ่ นใ ญ่ตีค ามคนไร้บ้าน
เป็นคนที่มี ติไม่ มบูรณ์ รือเป็นคนที่มีแน โน้มในการก่อค ามรุน แรง ซึ่งเป็นค ามเข้าใจที่ผิด การเปลี่ยน
ทั นคติของ ังคมอาจจะทาได้ยากและใช้เ ลานาน ิ่งที่ภาครัฐ ามารถทาได้คือการเปลี่ยนคนไร้บ้านที่มี
ักยภาพไปเป็นคน ่างงานที่มีโอกา างานทา และเปลี่ยนคนไร้บ้านที่มี ักยภาพไม่ ูงใ ้มีงานทา
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ภาพที่ 6-2 นโยบายยกระดับคนไร้บ้านหน้าใหม่ (Policy for Upgrading New Homeless)
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นโยบายดังเช่น ที่กล่ า มาทั้ง มดเป็นเพีย งบททดลองเ นอจากภาพร มที่มีอยู่ ยั งคงจ าเป็ นต้อง
ปรับปรุงในรายละเอียดอยู่พอ มค ร เนื่องจากใน ังคมไทยมีผู้ที่เ ชี่ย ชาญและมีค ามรู้ในเรื่องคนไร้ บ้าน
ร มทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งมีข้อมูลในรายละเอียดมากก ่านี้อีกมาก การกา นดนโยบายที่มีประ ิทธิภาพ
จึงจาเป็นต้องอา ัยค ามร่ มมือ ในการออกแบบและแบ่งงานกันทาใ ้กับ น่ ยงานที่เ มาะ ม ร มทั้งต้อง
มองเ ็นภาพใ ญ่ที่เป็นปัญ าเชิงโครง ร้าง ทั้งปัญ าเ ร ฐกิจ ปัญ าครอบครั และปัญ า ังคมที่ก ้างก ่า
การแก้ปัญ าคนไร้บ้าน จึงจะแก้ปัญ าคนไร้บ้านนี้ได้อย่างจริงจัง
รายการอ้างอิง
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลเบื้องต้น ถานที่ทมี่ ีความเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน น้าใ ม่ (New Homeless)
1. บ้านอิ่มใจ

ภาพจากมติชน ันที่ 24 ตุลาคม พ. . 2559 https://www.matichon.co.th/news/333624
บ้านอิ่มใจตั้งอยู่ที่ านักงานการประปานคร ล งเก่าบริเ ณแยกแม้น รี มีเนื้อที่ประมาณ 2-3 งาน
ซึ่งบ้านอิ่มใจเป็ น ถานที่ภ ายใต้ ั ง กัด านั ก พัฒ นา ั ง คม กรุงเทพม านคร ที่เช่าพื้นที่กับ ทาง านั ก งาน
ทรัพย์ ิน ่ นพระม าก ัตริย์จาน นทั้ง มด 4 ไร่ บ้านอิ่มใจทา น้าที่ใ ้ที่พักอา ัยกั บคนที่ต้องการที่พัก
อา ัยชั่ ครา แบบราย ัน กลุ่มคนที่เข้ามาพักอา ัยมากที่ ุดคือกลุ่มคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพม านคร ่ น
กลุ่มอื่น ๆ ที่พบบ้างคือ กลุ่มคนที่เข้ามา างานทาในกรุงเทพและต้องการประ ยัดค่าที่พัก รือกลุ่มคนที่เข้า
ร่ มกิจกรรมในกรุงเทพอย่างเช่นงานพระบรม พ ร.9 ที่ผ่านมา เป็นต้น แรกเริ่มของการเกิดบ้านอิ่มใจมาจาก
การจั ด ระเบี ย บ นาม ล งท าใ ้ ค นไร้ บ้ า นประ บค ามเดื อ ดร้ อ นไม่ ามารถนอนได้ แ บบเดิ ม ทาง
กรุงเทพม านครจึงพยายาม า ถานที่ที่อยู่ไม่ไกลจากที่เดิม เพื่อใ ้ ิถีชี ิตของพ กเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
นักทั้งแ ล่งที่ทางาน ที่ ารายได้ รือที่กิน
การเข้าพักอา ัยที่บ้านอิ่มใจ คนที่เข้ามาพักจะต้องมีบัตรประชาชนเพื่อนามาใช้ในการลงทะเบียน
แ ดงตั ตน ซึ่งเ ลาที่เปิดใ ้ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ 16.00 – 22.00 น. เมื่อลงทะเบียนแล้ แต่ละคนจะได้รับ
มายเลขเตียง ที่พักเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่ างเป็น ่ นของที่ทางานของเจ้า น้าที่ ชั้น 2 จะเป็นที่พัก า รับ
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ผู้ ญิง ชั้น 3 เป็นที่พัก า รับผู้ชาย ลัก ณะของเตียงเป็นเตียง 2 ชั้น บน-ล่าง จาน นเตียงทั้ง มด 160 เตียง
แยกเป็นชั้นละ 80 เตียง มีผ้าปูที่นอนและปลอก มอนจัดเตรียมไ ้ใ ้ และเมื่อถึงตอนเช้าไม่เกิน 09.00 น. ทุก
คนจะต้องออกจากบ้าน เพื่อทาใ ้ผู้พักอา ัยต้องออกไป า โดยเฉลี่ยจะมีจาน นผู้พักใกล้เคียงกับจาน นที่
ามารถรับได้ แต่ถ้าเป็นช่ ง ิ้นปีจะมีผู้เข้ามาพักจาน นมาก ทาใ ้บางรายจาเป็นต้องนอนบนพื้น
นอกจาก ิทธิในการเข้าพักอา ัย แล้ บ้านอิ่มใจยังจัดบริการอื่น ๆ เช่น อา ารในมื้อเย็นตอนเ ลา
19.00 น. และในช่ งเช้าเป็นกาแฟเ ลาประมาณ 07.00 น. การอบรมทัก ะอาชีพโดยจะมีครูจากโรงเรียนฝึก
อาชีพของกรุงเทพม านครมา อนใ ้ค ามรู้เดือนละ 2 ครั้ง ในช่ ง ันพุธ เ ลา 16.00 – 19.00 น. กิจกรรมที่
เลือกนามาฝึกจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากมาก เช่น การทาต้นไม้มงคล ทากระเป๋าผ้า ร้อยลูกปัด ทาตุ๊กตา าน
ตะกร้า เป็นต้น ในแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่ มประมาณ 30 คน มีการใ ้บริการตัดผมฟรีเดือนละ 1 ครั้ง ใน ัน ุกร์
ุดท้ายของเดือนนั้น ๆ เมื่อถึง ัน าคัญก็จะมีการจัดกิจกรรมใ ้ ผู้พักอา ัย ามารถ างานได้จากกระดานที่
ประกา รับ มัครตามที่ต่าง ๆ งาน ่ นใ ญ่จะเป็นงานลูกจ้างราย ัน พนักงานรัก าค ามปลอดภัย พนักงาน
ทาค าม ะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่เข้าพัก ามารถเบิกของใช้บางอย่าง เช่น ยา ีฟัน แปรง ีฟัน บู่ กับทาง
บ้านอิ่มใจได้ตามค ามจาเป็น โดยจะมีระยะเ ลากา นดในการเบิกแต่ละครั้งคือประมาณ 1 ครั้ง รือมากก ่า
นั้น ในกรณีของใช้บางประเภท
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2. ศูนย์คนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู เขตบางกอกน้อย

นู ย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู เขตบางกอกน้อย เป็น ูนย์ที่เกิดขึ้นจากการร มตั ต่อ ู้กันของคนไร้บ้าน
และมี มู ล นิ ธิ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ า ั ย เข้ า มาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เนื้ อ ที่ ข อง ู น ย์ มี ข นาดประมาณ 200 ตาราง า ได้ รั บ
งบประมาณ นั บ นุ น จาก ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารม าชน) รื อ พอช. จ าน น 2.5 ล้ า น
บาท ก่อ ร้ างแล้ เ ร็ จในปี 2551 ภายในพื้นที่มีอาคารคอนกรีต ขนาด 2 ชั้น มี ้ องน้าแยกออกมาด้ า น
นอก รองรับคนไร้บ้านได้ประมาณ 70 คน การปรับปรุงครั้งที่ 2 ใช้งบประมาณจาก ถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การม าชน) รือพอช. จาน น 2 ล้านบาท โดยการซ่อมแซมจะแล้ เ ร็จประมาณเดือนมกราคม
2560 เพื่อเป็นที่พักอา ัยชั่ ครา ของคนไร้บ้าน ามารถรองรับผู้อยู่อา ัยได้ 60 - 70 คน
ที่ ดิ น เช่ า ของ การรถไฟแ ่ ง ประเท ไทย บริ เ ณป้ า ย ยุ ด รถจรั ญ นิ ท ง ์ แรกเริ่ ม ค่ า เช่ าที่ดิน
ประมาณ 202 บาทต่อตร.ม. และค่าเช่าที่ดินจะปรับขึ้น ๆ ทุก ๆ 3 ปี
ลัก ณะการอยู่อา ัยจะแบ่งที่พักออกเป็น 39 ้อง โดยเก็บอยู่อา ัยร มค่าน้าค่าไฟต่อเดือนเป็นราย
ั ตามธรรมชาติของคนไร้บ้านที่จะอยู่คนเดีย มากก ่าที่จะอยู่เป็นคู่ รือครอบครั ในช่ งแรกคิดค่าพักอา ัย
เดือนละ 250 บาทต่อคนต่อ ้ องต่ อเดื อน ในบาง ้ องที่อยู่ เป็น คู่ คิดเดื อ นละ 400 บาทต่อเดือน แต่เ มื่ อ
ค่าใช้จ่ายน้าและไฟฟ้ามีราคามากก ่าค่าที่พักที่เก็บได้จึงมีการปรับราคาใ ม่เป็น 350 รือ 400 บาทต่อคนต่อ
เดือน า รับ ้องที่อยู่ค่าที่พักเปลี่ยนแปลงเป็น 500 – 600 บาท นอกจากเงินที่ใช้เพื่อจ่ายค่าน้าค่าไฟ เงินที่
เ ลือจะกลายเป็นค่าบารุง ถานที่ การดูแลภายใน ูนย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู จะมีแกนนาคนไร้บ้านทา น้าที่
ดูแลกันเอง โดยเจ้า น้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อา ัยเข้ามาช่ ย ่งเ ริม ใ ้ค ามรู้เรื่อง ิทธิต่าง ๆ ข่า าร
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชี ิตของคนไร้บ้าน
นู ย์คนไร้บ้านแ ่งนี้ถือเป็นรูปธรรมที่ าคัญที่เป็นผลมาจากการร มตั กันเรียกร้อง เจรจาต่อรองและ
ผลักดันกับ น่ ยงานรัฐ ทาใ ้กลุ่มคนไร้ราก คนจน คนจร ที่ไร้ที่ยืน ไร้ตั ตนใน ังคม ได้ตระ นักถึงพลังของ
ตั เอง พ กเขาได้ ร้างกฎระเบียบในการอยู่ร่ มกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่ทาใ ้คนไร้บ้านที่พักอยู่อา ัย
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ได้ช่ ยเ ลือคนไร้บ้านคนอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการเดินกาแฟบริเ ณลานคนเมืองและ นาม ล ง ร มทั้งบริเ ณ
โดยรอบ กิจกรรมช่ ยเ ลือคนไทยไร้ ิทธิ์ที่ไม่มีเลข 13 ลัก รือยังไม่มี ิทธิการรัก า ุขภาพ ซึ่งจะมีการนัด
พบกันของคนไร้บ้านที่มีปัญ าดังกล่ า ในทุก ันที่ 10 ของเดือน นอกจากนี้จะมีการใ ้ข้อมูลข่า ารที่เป็น
ประโยชน์กับคนไร้บ้านร มถึง ิทธิต่าง ๆ

3. ภา ังคม งเคราะ ์แ ่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภา ังคม งเคราะ ์แ ่งประเท ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น น่ ยงานที่ได้น้อมเกล้ารับพระราช
เ า นีย์ และพระม ากรุณาธิคุณของ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาดาเนินการโดยจัดตั้งเป็น
โครงการน้าพระทัยพระราชทานเลี้ยงอา ารกลาง ัน ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก ร มทั้งครอบครั ทุก ัน
เ ้น ัน ยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ ันจันทร์ที่ 25 พฤ ภาคม 2541 เป็นต้นมา ณ บริเ ณชั้น 1 ตึกน ม าราช ภา
ังคม งเคราะ ์ฯ คนไร้บ้านจาน น นึ่งจึงนิยมไปรับประทานอา ารในช่ ง 11.00 น. ของทุก ันจันทร์ถึง ัน
ุกร์ โครงการมีผู้ดูแลคือ านัก ั ดิการ ังคม มีงบดาเนินการอยู่ที่ ันละ 10,000 บาท เป็นค่าอา ารประมาณ
6,000 บาท ค่าจ้างพ่อครั 2 คน 600 บาท นอกนั้นคือค่าจ้างผู้ช่ ยดูแล 5-6 คน
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลภาคสนาม (Field Note)
1. วัลลภ (แดง)
ันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2560
ถานที่: ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ (ฝั่ง นาม ล ง)
วั ล ลภ รื อ แดง เป็ น ชายชราอายุ 70 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ ที่จั ง ัดชั ย ภูมิ เรี ย นจบชั้น ม .5 รือ
เทียบเท่า ม.6 นับถือ า นาพุทธ มีบัตรประจาตั ประชาชน ในปัจจุบัน จากนั้นได้ไปทางานเป็นเ มียนใ ้กับ
ท ารอเมริกันที่ตั้ง แคมป์ท ารบก (Army) ในจัง ัดนครราช ีมา เป็นเ ลาก ่า 8 ปี เนื่องจากเ ตุการณ์
งครามเ ียดนาม จากนั้นไป อบเข้ารับราชการตาร จ และต่อมาได้รับทุนจากกรมตาร จใ ้เข้าเรียนในระดับ
ปริญญาตรี คณะนิติ า ตร์ ม า ิทยาลัยรามคาแ ง ใช้เ ลาเรียนอยู่ 5 ปี ก็จบออกมาและรับราชการต่อ
ในขณะนั้นได้รับเงินเดือน 4,000 บาท ( า รับย ตาแ น่งทางตาร จ ัลลภไม่ต้องการเปิดเผย) จนลาออกก่อน
เก ียณอายุราชการ เมื่อปี พ. . 2548 ตอนนั้นอายุได้ 58 ปี ได้รับเงินบาเ น็จจาน น 140,000 บาท และ
มดไปกับการดื่มเ ล้าประชดภรรยา ในช่ ง ลังจากเรียนจบ ัลลภมีแผน ่าอยากจะ อบเป็นท าร แต่ถูก
ภรรยา ้ามไ ้เ ียก่อน จึงเป็นที่มาของการประชดภรรยา “จะทาอะไรมันก็ไม่ใ ้ทา โดยเฉพาะเรื่องที่จะไป อบ
เป็นทนาย จนตอนนี้เพื่อน ลายคนได้ดิบได้ดีกันไปไป มดแล้ ”
เมื่อลาออกจากการเป็นตาร จแล้ ได้ไปทางานเป็น รปภ. มามากก ่า 10 บริ ัท เป็นเ ลาปีก ่า และ
มีเพื่อนชักช นไปทางานเป็น รปภ. ในเรืองจากลางคลองเปรม ก ่า 10 ปี โดยได้รับค่าตอบแทน 420 บาทต่อ
ัน ลังจากนั้นจึงได้ออกมาใช้ชี ิตอยู่ข้างนอก เมื่อประมาณ 8 เดือนที่ผ่านมา โดย ัลลภใ ้เ ตุผล ่า ตนเบื่อ
น่ายการเป็นรปภ. มองไปทางไ นก็เ ็นแต่นักโท ครั้งแรกที่ออกมาตั้งใจไ ้ ่าจะมาขายพระบริเ ณคลอง
ลอด เพราะเคยมีประ บการณ์ขายพระมาก่อนใน มัยที่ยังเป็นตาร จ แต่ตอนนั้นการขายพระของ ัลลภยัง
เป็ นเพียงงานอดิเรก เนื่ องจากรายได้ไม่ดี ัล ลภจึงไม่มีเงินเช่า ้ องอยู่ ด้ ย ่าเงินทั้ง มดจากการทางาน
ลังจากออกจากราชการตาร จ ัลลภได้นาไปซื้อรถเก๋งมือ อง นึ่งคัน ด้ ยค ามที่เป็นรถมือ อง ภาพเก่าจึง
ูญเงินไปกับการซ่อมบารุงมากพอ มค ร และในปัจจุบันรถคันดังกล่า ก็ยังจอดอยู่ที่เรือนจากลางคลองเปรม
โดยไม่คิดจะขาย เมื่อไม่มีเงินเช่า ้อง ัลลภจึงเริ่มใช้ชี ิตนอกบ้านตั้งแต่ออกมาจากการเป็น รปภ. และ าเ ตุ
ที่ ัลลภเลือกพื้นที่ในบริเ ณย่านรัตนโก ินทร์นี้เป็นที่อยู่อา ัยก็เพราะ ่า นึ่ง ไม่มีที่จะไป และ อง เมื่อ มัย
เป็นตาร จเคยมาคลุกคลีอยู่กับการซื้อ-ขายพระในละแ กนี้อยู่เป็นประจา
า รับในเรื่องของชี ิตคู่ ัลลภบอก ่า ตนเองมีภรรยาอยู่ ลายคน มากจนนับไม่ถ้ น และก็มีลูก
อย่างน้อย 1 คนกับภรรยาแต่ละคนด้ ย ซึ่งในปัจจุบัน ัลลภไม่ได้ติดต่อกับใครเลยแม้แ ต่คนเดีย ด้ ยลัก ณะ
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ของงานรับราชการตาร จที่ทาใ ้ต้องย้าย ังกัด น. อยู่บ่อยครั้ง อาทิ ุรินทร์ งขลา พัทลุง เป็นต้น จึงเป็น
นึ่งใน าเ ตุใ ้เปลี่ยนภรรยาบ่อยร่ มด้ ยกับเ ตุผลอืน่ ๆ ที่ ัลลภปฏิเ ธที่จะใ ้รายละเอียด
ปัจจุบัน ัลลภดารงชีพด้ ยการขายของบนทางเท้าในชุมชนเลียบคลอง ลอด ทุก ๆ ัน ัลลภจะใช้
เ ลาช่ งกลาง ันอยู่ในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเฉพาะบริเ ณม้านั่งด้าน น้า อประชุม
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ จากการ อบถามและการ ังเกต ัลลภมี ัมภาระมากพอ มค ร ประกอบด้ ย
กระเป๋าล้อลาก 1 ใบ กระเป๋าเป้ ะพาย ลัง 2 ใบ และกระคาดเอ อีก 1 ใบ ข้า ของที่อยู่ในกระเป๋า ่ นใ ญ่
เป็นของที่ไ ้ า รับขาย อาทิ เ ื้อยืด กระเป๋าถือใบเล็ก พระเครื่อง และตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ์อื่น ๆ
เช่น ายชาร์จโทร ัพท์มือถือ เป็นต้น า รับในช่ งเย็น เริ่มตั้งแต่ประมาณ ี่โมงเย็น ัลลภจะเดินลากกระเป๋ า
ทั้ง มดที่มีเดินไปยังบริเ ณริมคลอง ลอดไม่ไกลจากโรงแรมรัตนโก ินทร์เพื่อเตรียมตั นาของออกมา างขาย
บริเ ณที่จะ างของขายถูกปูด้ ยแผ่นพลา ติกขนาดใ ญ่และ างทับอีกชั้นด้ ยผ้าบาง ๆ โดยของที่ขายได้มา
จาก “การจับของ” ซึ่ง ัลลภอธิบาย ่า เป็นการซื้อของที่ างขายในละแ กนั้นแล้ มาขายต่อ เขายกตั อย่างใ ้
เ ็นภาพ กระเป๋าถือขนาดเล็ก ที่ซื้อมาในราคา 30 บาท แต่เมื่อนามา างขายราคาจะอยู่ที่ใบละร้อยก ่าบาท
า รับรายได้จากการขายของนั้นไม่แน่นอนนัก เต็มที่ไม่เกิน ันละ 200 บาท และก็มี ันที่ขายไม่ได้เลย โดย
ปกติจะ างขายไม่เกินเที่ยงคืน และมักจะนอนอยู่ในละแ กที่นั่งขายของในท่านั่ง ลับเป็น ่ นใ ญ่ และเมื่อฟ้า
่าง ประมาณ 6.00 น. จึงจะเดินกลับมาอยู่ในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ในจุดเดิม (ม้านั่ง น้า อประชุมฯ)
ดังที่ได้กล่า ไปแล้ ่าพื้นที่พานัก ลักของเขาอยู่ในธรรม า ตร์ ่ นที่ทากินนั้นอยู่บริเ ณเลียบคลอง
ลอด ากแต่ในช่ งก่อนที่จะมีการพระราชพิธีฯ ัลลภบอก ่าตนขายของได้มากก ่านี้ โดย ามารถ างขายได้
บนทางเท้า น้า าลฎีกา ถนนราชดาเนินใน ลังเ ลา ี่ทุ่มเป็นต้นไป แต่เมื่อมีงานพระราชพิธีฯ บริเ ณดังกล่า
ถูกกันไ ้เป็นพื้นที่ ง นแก่ข้าราชการที่เกี่ย ข้องกั บงานดังกล่า เท่านั้น ัลลภจึงย้ายที่ขายของไปบริเ ณริม
ถนนอั ฎางค์ ซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับคลอง ลอดแทน ค่าใช้จ่าย ่ นมาก มดไปกับค่าอา ารและเครื่องดื่ม แต่
นั่นก็ไม่ได้ มายค าม ่า ัลลภต้องซื้อข้า กินเองทั้ง มด เพราะในระ ่างนี้ เนื่องจากมีงานพระราชพิธีฯ จึง
ยังคงมีซุ้มแจกข้า ราดแกงครบ ามมื้อใน มธ. อยู่ ซึ่งเป็นที่ซึ่ง ัลลภ ามารถฝากท้องได้ในขณะนี้
ติดตามครั้งที่ 1 (วัลลภ)
ันที่: 3 มิถุนายน 2560
ถานที่: ทาง ามแยกที่เกิดจากจุดตัดระ ่าง ถนนอั ฎางค์ และถนนบุญ ิริ (ริมคลอง ลอด)
ในระ ่างที่ ัลลภกาลังนั่ งขายของอยู่ในจุ ดที่เคยขายเป็นประจ าทุก ัน คือ บริ เ ณทางเท้า น้า
ตึกแถ ใกล้กับ ามแยกของถนนบุญ ิริและถนนอั ฎางค์ ซึ่งเป็นทางเท้าฝั่งตรงกันข้ามกับคลอง ลอด ใน
บริเ ณดังกล่า ยังมีผู้คนพลุกพล่านดังเดิม เพราะมีร้านขายของเรียงรายอยู่ ลายร้าน ร มถึงร้านข้า ต้มชื่อ
ดังที่ตั้งอยู่ในละแ กนั้นด้ ย ชี ิตประจา ันของ ัลลภ ันนี้ยังคงคล้ายคลึงกับ ลาย ๆ ันที่แล้ มา คือ เริ่มต้น
ันใ ม่ด้ ยการตื่นนอนในเ ลาประมาณ 06.00 น. ในบริเ ณที่เขาขายของ ลังจากนั้นจึงเดิน อบ ิ้ ัมภาระ
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ทั้ง มดเข้าไปในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อใช้ชี ิตช่ งกลาง ันทั้ง มดอยู่ในนั้น โดยเฉพาะ
บริเ ณม้านั่งริมกาแพง ฝั่งตรงข้ามกับ อประชุมใ ญ่ ดังที่ได้กล่า ไ ้ข้างต้น ่า ใน มธ. มีอา ารแจกฟรี า รับ
ประชาชนทั่ ไปที่เกี่ย เนื่ องกับ งานพระราชพิธีพระบรม พของใน ล งรัช กาลที่ 9 ดังนั้ น ตั้ง แต่มื้อเช้ า
กลาง ัน และเย็นของ ัลลภ จึงฝากท้องไ ้ที่นี่ได้ กิจกรรม ลักในช่ งกลาง ันยังคง นีไม่พ้นการนอน โดยยังคง
ลับในท่านั่ง ลับที่ม้านั่งเ มือนเดิม จนกระทั่งเ ลาประมาณ 15.30 น. เขาจึงจะเดินไปกินข้า มื้อเย็น ก่อนที่
จะเดินกลับมา ยิบกระเป๋าใบใ ญ่ทั้ง องใบเดิ นออกจากม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ไปยังพื้นที่ขายของในจุด
เดิม กระทั่ง 01.00 น. ที่ร้างผู้คนแล้ จึงเป็นช่ งเ ลาของการนอนของ ัลลภ ในจุดเดิมที่เคยนอนคือบริเ ณที่
นั่งขายของอย่างเคย จนเมื่อแดด าดแ งอีกครั้งประมาณ 5.30-6.00 น. จึงครบรอบ ิถีของชี ิตใน 1 ันของ
ัลลภพอดี
ติดตามครั้งที่ 2 (วัลลภ)
ันที่: 7 มิถุนายน 2560
ถานที่: ทาง ามแยกที่เกิดจากจุดตัดระ ่าง ถนนอั ฎางค์ และถนนบุญ ิริ (ริมคลอง ลอด)
กิจกรรมในชี ิตของ ัลลภประจา ันที่ 7 มิถุนายน 2560 ยังคงมีลาดับของกิจกรรมและเ ลาคล้ายคลึง
กับครั้งที่ผ่านมา (3 มิถุนายน) ที่แตกต่างไปคือ ัลลภเข้านอนเร็ ขึ้น คือประมาณ 00.00 น. เพราะ ันนี้ลูกค้า
น้อย จึงทาใ ้เก็บของไ ก ่า ันก่อน แต่เขาก็บอก ่าปกติก็มักจะเก็บร้านเ ลานี้อยู่แล้ แต่ที่แย่ก ่านั้นคือ ันนี้
ขายของไม่ได้เลย ักชิ้นเดีย
ติดตามครั้งที่ 3 (วัลลภ)
ันที่: 18 มิถุนายน 2560
ถานที่: ทาง ามแยกที่เกิดจากจุดตัดระ ่าง ถนนอั ฎางค์ และถนนบุญ ิริ (ริมคลอง ลอด)
เช่นเดีย กันใน ันนี้ ิถีชี ิตของ ัลลภยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่า คือ เขายังขายของและนอนในที่
เดิมคือริมคลอง ลอด กินข้า และพักผ่อนตอนกลาง ันที่เดิมคือในธรรม า ตร์ฝั่ ง นาม ล ง แต่ที่แตกต่างใน
ันนี้คือระ ่างที่ขายของอยู่นั้นเมื่อเ ลาประมาณ 22.30 น. ซึ่งเป็นเ ลาที่กาลังทาการ ัมภา ณ์อยู่ ได้เกิดฝน
ตก นักขึ้น ทาใ ้ต้องรีบเก็บร้าน จึงเรื่องธรรมดามากถ้า ันไ นฝนตกพื้นที่ย่านนั้นมักจะร้างผู้คนก ่าปกติ
่งผลใ ้ไม่มีลูกค้าที่มาเดินจับจ่ายซื้อของ จึงไม่มีเ ตุผลอะไรที่ ัลลภต้องกาง ินค้าขายต่อไป
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2. จุก
วันที่: ถานที่ : ถนนข้าว าร
กลางดึกวัน นึ่ง ตอนนั้นเวลาประมาณ 2.00 น. ผู้เขียนเดิน ารวจในถนนข้าว าร และพบกับชายคน
นึ่งกาลังจะลุกขึ้นเดินพร้อมกับถุงพลา ติก องใบใ ญ่ในมือซึ่งเต็มไปด้วยขวดพลา ติกและขวดแก้วอยู่เต็มถุง
ผู้เขียนจึงตัด ินใจปรี่เข้าไปพูดคุยด้วยการแ ดงความจานงช่วยถือถุงและช่วยเก็บขวดพลา ติกบนถนนใ ่ถุง
แต่ด้วยความที่ถุงทั้ง องมีขวดฯ อยู่เต็มจนล้นแล้ว ชายคนนี้จึงจะนาขวดทั้ง มดที่เก็บได้ไปเก็บไว้กับรถเข็นที่
เขาอ้างว่าจอดอยู่ริมคลองแ ่ง นึ่ง ทราบชื่อภาย ลังว่า ชื่อ จุก อายุ 52 ปี เป็นชาวจัง วัด ิง ์บุรี ชายผู้ใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่ าธารณะมากว่า 4 ปีแล้ว จุกเล่าว่าเขาเคยมีแฟน 2-3 คน และมีลูกอีก 2 คน แต่ไม่ได้ติดต่อกัน
แล้ว โดยที่จุกไม่ได้บอกเ ตุผลที่เลิกรา ปัจจุบันยึดอาชีพเก็บขวดขายอยู่ในถนนข้าว ารมาประมาณ 2 ปีแล้ว
ด้วยเ ตุผลที่ว่ามีรายได้ดี เฉลี่ย 100-200 บาทต่อวัน เช่นเดียวกับข้อมูลที่ไพรยนต์ได้ใ ้ไว้ว่าขวดที่เก็บได้มี
ผู้รับซื้อที่กิโลกรัมละ 7 บาท และใน มู่ผู้ที่เก็บขวด ขวดพลา ติกมักเป็น ที่นิย มมากกว่าขวดแก้วเพราะมี
น้า นักเบากว่าในขณะที่ราคาขายอยู่ที่ 7 บาทเท่ากัน โดยก่อนที่จะมาเก็บขวดขายนั้นเขาทางานก่อ ร้างมา
ก่อน จุกเรียนจบชั้น ป.6 จากโรงเรียนแ ่ง นึ่งในจัง วัด ิง ์บุรี
า รั บ ชีวิตประจาวันของจุ กในตอนกลางวันนั้นเขาจะนอนเป็น ลั กในบริเวณริมคลอง ลอดวัด
เทพธิดาราม ซึ่งมีรถเข็นแบบ องล้อคล้าย ๆ กับที่ไว้ใช้เข็นผักในตลาดเป็น นึ่งในทรัพย์ ินที่มี รถเข็นคัน
ดังกล่าวจอดอยู่ชิดกับต้นไม้ในมุมมืดมุม นึ่งริมคลอง ลอดฯ ในรถเข็นมีถุงพลา ติกใบใ ญ่ประมาณ 2-3 ใบ
ซึ่งบรรจุเ ื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของจุกวางเทินกันอยู่ และ ลังจากที่จุกและผู้เขียนนาถุงพลา ติกที่เก็บ
ขวดมาจนเต็มดังกล่าวไปถึงรถ เขาก็จัดการ ้อยถุงไว้ในมุมที่มืดพอ มควร เพื่อ วังว่าจะอาพรางตาของผู้ที่
อาจจะมาขโมยขวดเ ล่านี้ไปได้ ใกล้ ๆ กัน อีกฟากฝั่งของคลองคือร้านรับซื้ อขวดที่จุกบอกว่าเป็นร้านที่นาไป
ขายประจา เมื่อจัดเก็บขวดไว้ที่รถเรียบร้อยแล้ว จุกพาผู้เขียนเดินออกจากจุดดังกล่าวเพื่อกลับเข้าไปยังถนน
ข้าว ารอีกรอบ แต่คราวนี้จุกพาผู้เขียนเดินอ้อมไปทางด้าน ลังโรงแรมรัตนโก ินทร์ ซึ่งเป็นทางที่ขนานกับ
ถนนราชดาเนินกลางและมุ่ง น้า ู่ตรอก าเก ถนนอั ฎางค์และคลอง ลอด จุกแวะร้านขายของชาในชุมชนที่
ดูเ มือนจะเปิดตลอดทั้งคืน เพราะตอนนี้เป็นเวลากว่า 04.20 น. แต่ร้านดังกล่าวยังคงขายอยู่ ผู้เขียนใ ้เงินจุก
5 บาทเพื่อรวมกับอีก 15 บาทที่เขามี รวมใ ้ได้ 20 า รับซื้อเ ล้าขาว 1 กั๊ก นั่น มายถึงเ ล้าขวดที่ถูกริน
แบ่งใ ่ขวด M-150 เพื่อขายแยก ลังจากนั้นจุกก็พลางเดินพลางกระดก อ้อมมาทาง น้า โรงแรมรัตนโก ินทร์
เดินเลียบมาถนนราชดาเนินกลาง จนถึงบริเวณแยกคอกวัว จุกข้ามถนนและนั่งพักอยู่โคนต้นไม้บริเวณปาก
ซอยถนนข้าว าร ลังจากคุย ัพเพเ ระไป ักพัก นึ่ง ผู้เขียน ังเกตเ ็นว่าจุกเริ่มเมาแล้ว จึงขอตัวก่อนโดยทิ้ง
ท้ายว่าวัน ลังจะมาใ ม่ ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ ๆ จะตี ้าพอดี
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ติดตามครั้งที่ 1 (จุก)
ันที่: 7 มิถุนายน 2560
ถานที่: ถนนพระ าทิตย์ แข งพระบรมม าราช ังและแข งชนะ งคราม เขตพระนคร
ันนี้ผู้เก็บข้ มูลเดินผ่านมาพบกับจุกโดยบังเ ิญบนถนนพระ าทิตย์ จึง ยุดและพูดคุยกับจุก พบ ่า
ชี ิตประจา ันข งเขายังคงเ มื นเดิมจากที่พบกันครั้งแรก นั่น มายถึงเขายังคงน นที่เดิม คื บริเ ณริมคล ง
ล ด ัดเทพธิดารามซึ่งเป็นเพียงซ ยทางเดินแคบ ๆ ริมตลิ่ง
ชี ิตประจา ันข งจุกมักจะเริ่มต้นในต นเช้า โดยเฉพาะเ ลาประมาณ 6.00 น. ที่ต้ งไปรับข้า แจก
ฟรีในบริเ ณถนนราชดาเนินกลางที่ยังคงมีซุ้มแจกข้า ที่เกี่ย เนื่ งกับงานพระราชพิธีฯ ยู่ พ กินข้า แล้ เขาก็
กลับไปน นในบริเ ณเดิม จนถึงเ ลาประมาณ 16.00 น. จึงจะถึงเ ลาข งการทางาน และพบ ่าจุกยังคง
ทางานเก็บข ดขายในละแ กถนนข้า าร ถนนพระ าทิตย์ และถนนราชดาเนินกลางเ มื นเดิม โดยลัก ณะ
การทางานคื เดินเก็บข ดไปเรื่ ย ๆ ตามถนนดังกล่า ถ้าเต็มถุงทั้ง งใบแล้ จะนากลับไปเก็บไ ้ที่น น แล้
าจพัก รื กมาเดินใ ม่ เป็น ย่างนี้ ยู่ ลายร บจนกระทั่งเ ลา 4.00 น. จึงจะกลับที่น น

3. จันทร์เพ็ญ
ันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560
ถานที่: ลานคนเมื ง น้าที่ ่าการกรุงเทพม านคร
“จันทร์เพ็ญ” ญิง ายุ 48 ปี เป็นลูก า คนโตในบรรดาพี่น้ งทั้ง มด 3 คน มีภูมิลาเนา ยู่ใน าเภ
ผักไ ่ จัง ัดพระนคร รี ยุธยา ปัจจุบันพ่ -แม่เ ียชี ิต มดแล้ จันทร์เพ็ญเข้ามาเรียนใน กทม. ตั้งแต่เด็ก
โดยพัก ยู่ที่บ้านข งปู่ ใน มู่บ้านนักกี า บางกะปิ (ปัจจุบันตกเป็นข งน้า) จันทร์เพ็ญ เรียนจบชั้น ม.3 จาก
โรงเรียนเก มพิทยา คล งตัน
เธ เริ่มทางานครั้งแรกในบริ ัทแบตเต รี่ ทา ยู่ 14 ปี พ ย่างปีที่ 15 ก็มีปัญ ากับผู้จัดการ โดยใ ้
เ ตุผล ่า ผู้จัดการด่าพ่ แม่ ตนจึงตี น้าผู้จัดการจะได้รับบาดเจ็บ ในต นนั้นจันทร์เพ็ญได้รับค่าแรง 310 บาท
ต่ ัน และเช้า ้ ง ยู่ เ งเดื นละ 900 บาท ซึ่งในต นนั้น เธ ต้ งแบ่งเงินใ ้ กับพ่ ซึ่งทางาน ยู่ท่ า เรื
คล งเตยด้ ย ลั งจากนั้ น เธ ได้มาทางานเป็ น รปภ. ดูแลที่จ ดรถ ทา น้ าที่แจกบัตรบัตรจ ด บริ เ ณ
นุ า รีย์ชัย มรภูมิ โดยมีค่าต บแทน ยู่ที่ 400 บาทต่ ัน แต่ในค ามเป็นจริงแล้ เธ ได้เพียง 270 บาทต่
ัน เท่านั้น เพราะมีการ ั กค่าประกัน ั งคม และค่า ้ งพัก โดยเธ ้าง ่าบริ ัทนี้ โ กงเธ โดยการเก็บ ค่า
ประกัน ังคมแต่ไม่จ่ายประกัน ังคม เ ลาผ่านไปครึ่งปี ลังจากเริ่มงานเธ จึงตัด ินใจลา ก และเข้าทางาน
กั บ บริ ั ท IGG ซึ่ ง เป็ น บริ ั ท รปภ. ในปี 2545-2546 โดยจั น ทร์ เ พ็ ญ ้ า ง ่ า บริ ั ท นี้ มี ม าตรฐาน ู ง มี
ประกัน ังคม ซึ่งลัก ณะข งงานคื มีการกระจาย รปภ. ไปในต่างจัง ั ดด้ ย เธ เรียก ่า “การลง น่ ย”
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ค่าต บแทนที่ได้คื 430 บาทต่ ัน มี ้ งพักใ ้เช่าเดื นละ 1,600 บาท ลังจากทาไป 1 ปี พ่ ข งเธ ป่ ย
จึงลา กไปดูแลพ่ ที่น น ยู่ในโรงพยาบาล
ลังจากผ่านไป 2 ปี เธ เริ่ม าชีพใ ม่ คื ช่ ยพ่ ขายข งที่ท่าเรื าทิ โทร ัพท์มื ถื ต นนั้น
รายได้พ ใช้จ่าย และเช่าบ้าน ยู่ในซ ยลาซาล 81 เขตบางนา ราคา 1,600 บาทต่ เดื น เธ เล่า ่าในระ ่าง
ที่ขายโทร ัพท์ ยู่นั้น เคยถูกโกงค่าโทร ัพท์มากจนเบื่ น่าย เมื่ พ่ เ ียจึงเลิกขายโทร ัพท์ และ ันไปทางาน
เป็นแม่บ้านเป็นเ ลาก ่า 1 ปี ในจุ าฯ ได้รับค่าแรง ันละ 300 บาท แต่จุดเปลี่ยนที่ าคัญที่ทาใ ้เธ ต้ ง
กมาน นในพื้นที่ าธารณะคื ไม่มีเงินจ่ายค่า ้ ง ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพ ต่ ค่าคร งชีพ เมื่ กมา ยู่ข้าง
ถนนใ ม่ๆ มีคนแนะนาใ ้เธ เข้าไป ยู่ในบ้าน ิ่มใจ ยู่ได้ 6 เดื น ก็ตัด ินใจ กมา เ ตุเพราะทาบัตร าย
กลั ่าเจ้า น้าที่จะด่าเลยไม่กลับเข้าไป ีกเลย ในปัจจุบันเธ ตัด ินใจ ลับน นในบริเ ณเ าชิงช้ามาก ่า 2
เดื นแล้ จากการชักช นข ง แกะ เปาวนา (คนไร้บ้านอีกคนหนึ่งที่มีการเก็บข้อมูล) ที่รู้จักกันต น ยู่ในบ้าน
ิ่มใจ ซึ่งปัจจุบันจันทร์เพ็ญกลับไปบ้าน ิ่มใจเป็นพักๆ มีรับจ้างร้ ยมาลัยบริเ ณ ัด ุทั น์ซึ่งคนจ้างก็มีพาไป
น นที่บ้านบ้าง
ติดตามครั้งที่ 1 (จันทร์เพ็ญ)
ันที่: 1 ิง าคม 2560
ถานที่: บ้าน ิ่มใจ
ลังจากพบกับจันทร์เพ็ญ ันแรกเมื่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จากนั้นไม่นานเธ ก็ขาดการติดต่ ไป ถาม
ใครในละแ กที่เธ เคยน นประจาก็ไม่มีใครทราบ ่าเธ ายไปไ น และ ายไปเมื่ ไ ร่ แต่แล้ ผู้เก็บข้ มูลก็
พบกับเธ ีกครั้งในบ้าน ิ่มใจ และ ัมภา ณ์เพื่ ทาการติดตามชี ิตประจา ันข งเธ จึงได้ทราบ ่า ตั้งแต่ที่
เธ ายไปต นนั้นเธ บ ก ่าไปน นบ้านเพื่ นในย่านพระราม 2 แต่ ยู่ได้ไม่นานเธ ก็กลับมายังลานคนเมื ง
ด้ ยค ามที่ไม่มีเงินติดตั เธ จึงตัด ินใจกลับเข้าบ้าน ิ่มใจ ีกครั้ง เพื่ ค าม ะด กในที่น นและ า าร 2 มื้
ต่ ัน
เมื่ กลับเข้าบ้าน ิ่มใจ กิจกรรมในชี ิตประจา ันข งจันทร์เพ็ญก็ย่ มแตกต่างไปจากชี ิตที่น นใน
บริเ ณลานคนเมื ง เช่นเดีย กับคน ื่น ๆ ที่ ยู่ในบ้าน ิ่มใจที่ต้ งตื่นน นตั้งแต่เช้าและจัดการตั เ งใ ้พร้ ม
า รับมื้ เช้าและการเดินทาง กไปใช้ชี ิตข้างน กในช่ งเ ลากลาง ัน เธ ตื่นน นเ ลา 05.30 น. เพื่ ต่
คิ เข้า ้ งน้า และกิน า ารเช้าเ ลาประมาณ 8.00 น. และกิจกรรม ลัก ลั งจากนั้นคื การเดินทางไป ัด
ังฆทาน จัง ัดนนทบุรี เพื่ กินเข้ากลาง ันและพักผ่ น ยู่ใน ัด เธ มักเดินเท้ามายังถนนราชดาเนินกลาง
และขึ้นรถโดย ารประจาทาง าย 203 เพื่ ไป ัด ังฆทาน พ ไปถึงเชิง ะพานพระราม 5 เธ ต้ งเดินเท้าข้าม
ะพานพระราม 5 แทนการใช้บริการรถกระป้ เพื่ ประ ยัดเงิน
ภายใน ัดมีโรงทานขนาดใ ญ่ ลายจุดนั่นจึงเป็นเ ตุผลที่ดึงดูดใ ้คนไร้บ้าน ลายคนเดินทางเข้ามา
ใน ัด โดยปกติแล้ โรงทานจะเริ่มแจกจ่าย า ารตั้งแต่ช่ งเช้าข งทุก ันและมักจะ มดก่ นเที่ยง น กจากนี้
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ยังพบ ่าภายใน ัดยังมีจุดบริการน้าดื่มตั้งไ ้ใ ้บริการตลอดเ ลาอีกด้ ย อย่างไรก็ตามจันทร์เพ็ญใช้เ ลาอยู่ใน
ัดจนกระทั่งเ ลาประมาณ 15.30 น. จึงเดินทางออกจาก ัดด้ ยเ ้นทางเดิม และถึงบ้านอิ่มใจเ ลาประมาณ
17.30 น. จากนั้นก็กินข้า เย็นและเข้านอนตามลาดับกิจกรรมของบ้านอิ่มใจต่อไป
ันนี้จันทร์เพ็ญใช้เงินไปเพียง 13 บาท า รับค่าโดย ารรถประจาทาง าย 203 (2 เที่ย , เที่ย ละ
6.50 บาท)

4. การุณ
ันที่: 4 มิถุนายน 2560
ถานที:่ เกาะกลางถนน ิริพง ์ ใกล้กับเ าชิงช้า
การุณ เป็นชายอายุ 58 ภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมือง จัง ัดพระนคร รีอยุธยา ลังจากเรียนจบชั้น ป.
6 จากโรงเรียนประถมในละแ กบ้านแล้ การุณช่ ยพ่อแม่ทานามาโดยตลอด จนเมื่ออายุประมาณ 40 ก ่าปี
จึงตัด ินใจเรียนต่อระดับชั้นมัธยม ึก าใน ูนย์การ ึก านอกโรงเรียนในตั จัง ัดจนจบชั้น ม.6 เมื่ออายุ 48
ปีในด้านครอบครั การุณแต่งงานกับภรรยาชา จัง ัดอยุธยาเช่นเดีย กัน มีลูก 1 คน ปัจจุบันกาลังเรียนอยู่
ชั้น ป.1 ในจัง ัดอยุธยา ซึ่งภรรยาของก็มีอาชีพทานาอยู่ในบ้านเกิด
ในแง่มุมของการไร้บ้าน การุณอา ัยนอนในละแ กเกาะกลางถนน ิริพง ์ ใกล้กับเ าชิงช้าและลาน
คนเมือง แรกเริ่มเขาเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ปีก ่า เพื่อ างานทา งานดังกล่า คืองานซ่อมโทร ัพท์มือถือ
เขา ัง ่าจะเข้ามาฝึกทัก ะการซ่อมโทร ัพท์มือถือเพื่อกลับไปเปิดร้านซ่อมที่บ้านเกิด โดยเรียนกับ ูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพม านคร นลุมพินี 1 ซึ่งเริ่มเรียนไปบาง ่ นแล้ แต่ไม่ต่อเนื่องเพราะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
เรียนรู้ทัก ะดังกล่า มีราคาค่อนข้าง ูง แม้ค่า มัคร ค่าเรียนจะฟรี แต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ ่ นตั ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
โดยเฉพาะคอมพิ เตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ย ข้อง นอกจากจะไม่มีเงินค่าอุปกรณ์แล้ การุณก็ไม่
มีเงินค่าเช่า ้องด้ ยจึงต้องอา ัยนอนข้างถนนเช่นเดีย กับคนไร้บ้านทั่ ไป เพื่อประ ยัดค่าครองชีพ รายได้
ลักในขณะนี้คืองานโบกธง รือถือป้ายโฆ ณาคอนโด ซึ่งมีคนไร้บ้านที่นอนในละแ กเดีย กันแนะนาใ ้ เป็น
งานที่ทาใน ันเ าร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ประมาณแปดโมงจนถึง ี่ รือ ้าโมงเย็น ค่าตอบแทน ันละ 400 บาท แต่
ไม่ใช่งานที่มั่นคงนักเพราะนาน ๆ ถึงจะมีงานเข้ามาครั้ง บางครั้งอาจนานเป็นเดือน ปัญ าเรื่องเงินดังกล่า จึง
ทาใ ้การุณยังเรียนไม่จบ ลัก ูตรตามที่ตั้งใจไ ้ และทาใ ้ช่ งเ ลาของการเป็นคนไร้บ้านขยายยา ออกไป
เรื่อย ๆ
ใน ่ นชี ิตประจา ัน ของการุ ณนั้น ค่อนข้างที่จ ะคล้ายคลึงกันในทุก ๆ ัน จากการลงภาค นาม
ัมภา ณ์ครั้งแรก ใน ันที่ 17 พฤ ภาคม 2560 พบ ่า เ ลาที่ตื่นนอนประจาในทุก ัน คือ 04.00 น. เ ตุที่
1

ลัก ูตรฝึกอบรมช่างซ่อมโทร พั ท์มือ เป็น ลัก ตู รระยะ ั้น 1 เดือน (80 ชั่ โมง) เรียน ันจันทร์- ุกร์ 9.00-14.00 น.
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ต้องตื่นเช้าเพื่อจะไปต่อแถ เข้า ้องใน นรมณีนาถเพราะช่ งเช้าเป็นชั่ โมงเร่งด่ นที่คนไร้บ้านซึ่งนอนใน
ละแ กนั้นจะต่อแถ เพื่อเข้า ้องน้าตั้งแต่เช้า แม้ ่าประตู นฯ ประเปิดประมาณ 05.00 น. แต่ด้ ย ้องน้าที่มี
จาน นจากัดจึงต้องเกิดการต่อคิ ดังกล่า ลังจากนั้นในช่ งเช้าของทุก ัน (จันทร์ - ุกร์) การุณมักเดินทางไป
รั บ นั ง ื อ พิ ม พ์ แ จกฟรี M2F ในบริ เ ณโรงพยาบาลรามาธิบ ดี ลั ง จากนั้ น ประมาณ 8.30 น. เขาจะน า
นัง ือพิมพ์ที่ได้รับมาดังกล่า ไปนั่งอ่านในบริเ ณ ภา ังคม งเคราะ ์เพื่อรอรับแจกอา ารในเ ลาประมาณ
11.00 น. ซึ่งแจกใน ันจันทร์- ุกร์ เช่นเดีย กัน ลังจากนั้นเขาจะเดินทางไป นลุมพินีเพื่อพักผ่อน โดยมาก
เป็นการนอนกลาง ัน กอปรกับใน นฯ มี ้องน้า าธารณะใ ้ใช้ได้ตลอดทั้ง ัน ดังนั้นการุณจึงใช้เ ลาก ่าครึ่ง
ันอยู่ใน นลุมฯ จนเ ลาประมาณ 16.00 น. จึงจะเดินทางกลับมา ถานที่ที่นอนเป็นประจา (เกาะกลาง
ถนน ิริพง ์) และนั่งพักผ่อนพูดคุยกับคนไร้บ้านในละแ กนั้นจนก ่าจะถึงเ ลานอน คือประมาณ 20.30 น.
ติดตามครั้งที่ 1 (การุณ)
ันที่: 6 มิถุนายน 2560
ถานที:่ าลาอเนกประ งค์ ลานปรีดี พนมยงค์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้ ึก าพบการุ ณ นั่ ง ชาร์ จ แบตโทร ั พ ท์ มื อ ถื อ ของเขาเองอยู่ บ ริ เ ณ าลาในลานปรี ดี พนมยงค์
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อเ ลา 15.30 น. ซึ่งต่างไปจากการ ัมภา ณ์ในครั้งแรกที่ไม่ปรากฏ
กิจกรรมในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์เลย เขาเล่าต่อ ่าปกติแล้ จะมาในธรรม า ตร์เฉพาะ ันที่แบตเตอรี
โทร ั พ ท์ มื อ ถื อ มดเท่ า นั้ น 2-3 ั น ครั้ ง (การุ ณ มี โ ทร ั พ ท์ ร ะบบ ั ม ผั 2 เครื่ อ ง) เมื่ อ ถามถึ ง กิ จ ั ต รใน
ชี ิตประจา ัน การุณบอก ่า ลายๆ อย่างยังกระทาเ มือนเดิม เ ้นเ ียแต่ที่เพิ่ มเติมเข้ามา คือ เมื่อ าน (5
มิถุนายน) เ ลา 18.00 น. ก่อนนอน การุณเดินไปบริเ ณท่าราช รดิฐ (ใกล้กับท่าช้าง) เพื่อเอาข ดไปกรอกน้า
ฟรีที่มีไ ้บริการผู้คนที่ ัญจรทั่ ไป โดยการแจกน้าดังกล่า ัมพันธ์กับงานพระราชพิธีพระบรม พ เมื่อกรอกน้า
เ ร็จแล้ เขาจึงเดินกลับไปเกาะกลางถนน ิริพง ์เพื่อเตรียมตั นอน
ติดตามครั้งที่ 2 (การุณ)
ันที่: 14 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ลานคนเมือง
ในช่ งเย็นของ ันที่ 14 มิถุนายน เ ลาประมาณ 19.00 น. ผู้ ึก าลงพื้นที่ ัมภา ณ์คนไร้บ้านอีกครั้ง
โดยพบ ่าการุ ณกาลั งนั่ งกิน ข้า อยู่ ในบริ เ ณเดิมที่ผู้ ึก าพบกับเขาครั้งแรก (4 มิถุนายน) ซึ่งข้า กล่ อง
ดังกล่า มีผู้ขับรถนามาแจกไม่ระบุ ่ามาจาก น่ ยงานไ น า รับกิจกรรมในชี ิตของการุณ ันนี้เ มือนเดิม
กับการ ัมภา ณ์ครั้งแรก (4 มิถุนายน) ทุกประการ คือ ตื่นนอน 04.00 น. เดินทางไปรับ นัง ือพิมพ์แจกฟรี
M2F น้าโรงพยาบาลรามาธิบดี ลังจากนั้นประมาณ 08.30 น. การุณไปนั่งพักผ่อนเพื่อรอกินข้า ในบริเ ณ
ภา ังคม งเคราะ ์ จนเ ลา 11.00 น. ที่เริ่มแจกข้า ลังจากนั้นเขาเดินทางไป นลุมพินีเพื่อนอนกลาง ัน
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จนเ ลาประมาณ 17.00 น. จึ ง เดิ น ทางกลั บ มาเกาะกลางถนน ิ ริ พ ง ์ จนพบกั บ ผู้ เ ขี ย นในขณะที่ ก าลั ง
ัมภา ณ์นี้ (19.00 น.)
ติดตามครั้งที่ 3 (การุณ)
ันที่: 18 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ลานคนเมือง
บริเ ณที่ ัมภา ณ์ยังคงเป็ นตาแ น่งเดิม (ลานคนเมือง) เ ลาประมาณ 20.30 น. ซึ่งการุณกาลั ง
เตรียมตั นอนแล้ แต่เ ็นผู้เขียนเดินไป เขาจึงลุกขึ้นนั่งแล้ พูดคุยด้ ย ันนี้ไม่มีข้า กล่องมาแจกในช่ งเย็น
ซึ่งจากการ อบถาม ปกติก็ไม่มีแจกอยู่แล้ มีแต่ “ ันพิเ ” เท่านั้นที่มีคนนามาแจก ันพิเ ในมุมมองของ
การุ ณ มายถึ ง ัน ที่ ตั เขาเองโชคดี ที่ มีข้ า เย็น ใ ้ กิ น า รั บ กิ จ ัตรประจ า ัน พบ ่ าเป็น ไปในท านองที่
คล้ายคลึงกับ ันที่ผ่านมา เ ้นเ ียแต่ ันนี้ไม่ได้เดินทางไป นลุมพินี เพราะ ลังจากกินข้า เ ร็จจาก ภาฯ เขา
ก็มุ่ง น้าไปยัง าลา ใน นปรีดีฯ เพื่อชาร์จแบตโทร ัพท์และนอนกลาง ันไปพลางๆ ด้ ย

5. สุชัย
ันที่: 6 มิถุนายน 2560
ถานที:่ าลาอเนกประ งค์ ลานปรีดี พนมยงค์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์
ชัย เป็นชายอายุ 53 ปี เดิมเป็นชา จัง ัด ระแก้ ลังจากเรียนจบชั้น ป.4 ก็ช่ ยพ่อแม่ทางาน
ก่อ ร้าง ชัยเป็นลูกชายคนที่ 2 ในจาน นพี่น้องทั้ง มด 5 คน เมื่ออายุประมาณ 15-16 ปี ชัยเดินทางเข้ามา า
งานทาในกรุงเทพฯ โดยงานแรกเป็นงานรับจ้างทา ีงาน มโภชกรุงรัตนโก ินทร์ 200 ปี กับบริ ัทแชฟ้า ซึ่งมี
เพื่อนชักช นมาอีกทอด นึ่ง โดยขณะนั้นได้รับค่าจ้าง ันละ 60 บาท ทาอยู่ประมาณ 1-2 ปี ก็เปลี่ยนงานแต่
ยังคงเป็นงานในลัก ณะเดิมคือ รับจ้างทา ีอาคารทั่ ไป ภาย ลังชัยย้ายไปทางานในพัทยา แต่ ลังจากนั้นก็
ย้ายกลับเข้าทางานในกรุงเทพฯ
ปัจจุบันชัยอา ัยพื้นที่แยกอรุณอัมรินทร์เป็นที่นอนตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา (6 มิถุนายน 2560) ก่อน น้า
นี้เขาเคยนอนอยู่บริเ ณ น้ากอง ลากฯ แต่มีเจ้า น้าที่เท กิจและ พม. มาไล่อยู่เป็นประจา ใน ่ นของกิจ ัตร
เขาจะตื่นประมาณ ตี 4-5 และใช้ ้องน้าใต้ ะพานปิ่นเกล้าทาธุระ ่ นตั และจะใช้เ ลาช่ ง 6 โมงถึงบ่าย 3
อยู่แถ ท่าช้างเพื่อ าข้า กิน และ 4 โมงจะเดินไปธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์เพื่อนั่งเล่นในลานปรีดีฯ และเข้า
นอนเ ลา 2 ทุ่ม
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ติดตามครั้งที่ 1 (สุชัย)
วันที่: 10 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ศาลาอเนกประ งค์ ลานปรีดี พนมยงค์ ม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์
ผู้ เก็บข้อมูล พบกับ ชัย อีกครั้ งในบริเวณเดิมที่พบกันครั้ งแรก นั่นก็คือ ศาลาในลานปรีดี พนมยงค์
ม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ (6.00 น.) ชัยเดินข้าม ะพานปิ่นเกล้าไปยังท่า
ราชวรดิฐ รือบริเวณท่าช้างเพื่อรับข้าวแจกฟรีจากซุ้มแจกข้าวที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
จนกระทั่งเวลา 12.00 น. ลังจากกินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินเลียบมากับถนนม าราชมุ่ง น้าไป
ทางท่าพระจันทร์เพื่อผ่านเข้า ู่ธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อใช้ชีวิตในช่วงบ่ายไปกับการนั่งพักผ่อนใน 2 จุด
คือ ม้านั่งใต้ชายคาของศาลาฯ ขนาดเล็กรอบ ๆ นามฟุตบอล และศาลาฯ ในลานปรีดี พนมยงค์ จนเวลา
ประมาณ 16.00 น. จึงเดินข้าม ะพานปิ่นเกล้าไปยังแยกอรุณอัมรินทร์เพื่อเตรียมพร้อม า รับการนอน และ
เข้านอนค่อนข้างเร็วในเวลาประมาณ 20.00 น.
ติดตามครั้งที่ 2 (สุชัย)
วันที่: 15 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ศาลาอเนกประ งค์ ลานปรีดี พนมยงค์ ม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์
ในวันนี้ (15 มิถุนายน) ชัยมีกิจกรรมในชีวิตประจาวันค่อนข้างคล้ายคลึง กับการติดตามครั้งก่อน น้า
(10 มิถุนายน) เป็นอย่างมากที่แตกต่างกันมีเพียงเวลาเข้านอนและตื่นนอนเพียงเท่านั้น คือ ตื่นนอน 21.00 น.
และ 5.30 น. ตามลาดับ
ติดตามครั้งที่ 3 (สุชัย)
วันที่: 5 กรกฎาคม 2560
ถานที:่ ศาลาอเนกประ งค์ ลานปรีดี พนมยงค์ ม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์
ในวันนี้ชัยเลือกเดินทางไปวัด ังฆทาน จัง วัดนนทบุรี โดยรถโดย ารประจาทาง าย 203 ตั้งแต่เวลา
06.00 น. และถึงวัดก่อนเวลา 08.00 น. จากนั้นเขาใช้เวลาทั้งวันอยู่ในวัด ังฆทาน โดยเฉพาะการนอนกลางวัน
เนื่องด้วยบรรยากาศภายในวัดที่ร่มรื่นและเย็น บาย เช่นเดียวกับคนคนไร้บ้านอื่น ๆ ที่ไปวัด ังฆทาน ที่อาศัย
กินข้าวเที่ยงที่วัดแ ่งนี้ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ชัยจึงเดินทางกลับจากวัดโดยใช้เ ้นทางเดิมที่ไม่
เ ียค่ารถเพราะเป็นรถเมล์ฟรีทั้ง องเที่ยว ชัยกลับมาถึงปิ่นเกล้าเวลา 18.00 น. และเตรียมตัวเข้านอนในเวลา
ประมาณ 21.00 น.
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เพิ่มเติม: ปกติแล้วชัยเลือกใช้ ้องน้า าธารณะที่อยู่ใกล้กับแยกอรุณอัมรินทร์ในการทาธุระ ่วนตัว
เช่น อาบน้า และซักผ้า

6. วิเชียร
วันที่: 12 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู
เป็นชายชราอายุ 74 ปี ภูมิลาเนาอยู่ที่ซอยรามบุตรี กรุงเทพฯ เขาเรียนจบชั้น ป.4 จากโรงเรียนวัด
ชนะ งคราม เขาว่า ตอนอายุ 11 ปี เขาโดน นัง ติ๊กยิงเข้าที่ตาข้างขวาทาใ ้บอด นิท ลังจากเรียนจบวิเชียร
รับจ้างทางานทั่วไปโดยเฉพาะโรงกลึงในจัง วัด มุทรปราการ และพบรักกับภรรยาคนที่ 1 และมีลูกด้วยกัน 4
คน ผ่านไป 10 ปี วิเชียรเปลี่ยนไปทางานเป็นช่างซ่อมบารุงที่โรงพยาบาลเพชรเวชย่านคลองตัน ในระ ว่างนี้
ภรรยาคนที่ 1 ของเขาเ ี ย ชี วิ ต จึ ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นใ ้ เ ขาไปท างานเป็ น พนั ก งานในโรงซั ก ผ้ า ที่ จั ง วั ด
มุทรปราการ นอกจากนี้ ปัญ าเรื่องประกัน ังคมก็เป็น นึ่งใน าเ ตุที่ทาใ ้เขาต้องเปลี่ยนงาน ในระ ว่างนี้
วิเชียรพบรักกันภรรยาคนที่ 2 และอยู่กินด้วยกันในจัง วัด มุทรปราการจนเวลาผ่านไปประมาณ 5 ปี เขาพา
ครอบครัวกลับมาเช่าบ้านอยู่ในย่านบางขุนนนท์ซอย 7 โดยอาชีพ ลักในขณะนั้น คือ การรับทาดอกไม้จันทน์
่งร้านเป็นเวลา 10 ปี วิเชียรอ้างว่า รายได้ในขณะนั้นดีมากตกวันละ 1000 บาทกระทั่งย่างเข้าอายุ 60 ปี
า รับจุดเปลี่ยนของอาชีพนี้เนื่องจากมีคนเริ่ม ันมารับจ้างทาดอกไม้จันทน์มากขึ้น ทาใ ้รายได้ ไม่มากเท่า
เดิมแต่ก็ยังรับจ้างทาอยู่เรื่อย ๆ และเขาเริ่มมีอาการต้อกระจกที่ตาข้างซ้ายด้วย
ลังจากนั้นวิเชียรทะเลาะกับภรรยาและแยกกันอยู่ วิเชียรตัด ินใจกลับไปอยู่กับลูกที่ มุทรปราการ
เขาเล่าว่า ในระ ว่างที่อยู่บ้านกับลูกนั้นเขาเดินชนกระจกในบ้านแตก ทาใ ้ลูก ั วเราะเยาะและวิเชียรรู้ ึก
น้อยใจ จึงตัด ินใจ นีออกจากบ้านและไปเช่าบ้านอยู่ข้างโรงรับจานาใกล้ ๆ กับศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ฯ
เนื่องจากยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง ในระ ว่างนี้ก็ยังรับทางานดอกไม้จันทน์อยู่เช่นเดิมแม้ว่าค่าจ้างจะไม่ได้ดีเท่า
เดิมก็ตาม ตอนนั้นรายได้ตกอยู่ที่ช่อละ 7 บาท 1 วันทาได้ประมาณ 50-100 ช่อ ่วนค่าเช่าบ้านรวมค่าน้าค่า
ไฟจะอยู่ที่ไม่เกิน 1800 บาท
ผ่านไป 1 ปี วิเชียรวางแผนว่าจะนาเงินเก็บที่มีอยู่จะไปลงทุนรับล็อตเตอรี่มาขาย เขาอ้างว่าเงินลงทุน
ในขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท แต่ก่อน น้านี้มีคนยืมเงินไปและไม่ยอมคืน ทาใ ้แผนชีวิตที่วางไว้ต้อง
ยุดชะงัก กอปรกับไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ้องจึงทาใ ้วิเชียรต้องมาอยู่ในศูนย์พัก ุวิทย์ฯ เพราะเ ็นว่าเพื่อนที่เคย
อยู่ในละแวกเดียวกันมาพักอาศัยที่ศูนย์นี้ด้วย (เพื่อนอยู่ก่อนประมาณ 2 เดือน) ขณะอยู่ในศูนย์ฯ เขาก็ยัง
รับจ้างทาดอกไม้จันทน์อยู่เช่นเดิมและได้ตัด ินใจเลือกทาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะรายได้แย่ลง
ในแง่มุมของกิจวัตรประจาวัน วิเชียรจะตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้า เพื่อลงมาดื่มกาแฟและประมาณ
07.30 น. ของทุกวัน วิเชียรจะเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดศาลาน้าเย็นและนากลับ มากินที่ศูนย์ฯ ในการซื้อแต่ละ
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ันจะ ามารถกินได้ตลอดทั้ง ัน เ ลา 10 โมงจะอาบน้า และ า รับอา ารกลาง ัน เขาอ้าง ่า มักจะกินไม่
เป็นเ ลาแล้ แต่ ่า ิ รือไม่โดยปกติแล้ ในช่ งบ่ายของทุก ัน ิเชียรมักจะเดินไปพูดคุยกับเพื่อนที่เคยเช่า
บ้านอยู่ใกล้ๆ กันแถ ย่านบางขุนนนท์ซอย 1 และประมาณ 5 โมง ิเชียรจะกลับเข้า ูนย์เพื่ออาบน้าและเตรียม
เข้านอนเ ลาประมาณ 3 ทุ่ม
ติดตามครั้งที่ 1 (วิเชียร)
ันที่: 7 กันยายน 2560
ถานที:่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
เิ ชียรยังคงมีกิจรรมในระ ่าง ันเ มือนเดิม คือ ตื่นนอนเ ลา 6.00 น. และเดินไปตลาด าลาน้าเย็น
เ ลา 8.00 น. เพื่อซื้อกับข้า มื้อเช้าและมื้อเที่ยงกลับมากินที่ ูนย์พักฯ ลังจากนั้นก็ใช้เ ลาอยู่ใน ูนย์ฯ จนถึง
เ ลาประมาณ 14.00 น. จากนั้นระ ่างเ ลา 14.00-18.00 น. ิเชียรเดินไปนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆ ของเขาใน
ถนนบางขุนนนท์ ซอย 1 ซึ่งไม่ไกลจาก ูนย์ฯ นัก พอตกเย็นก็กลับมากินข้า เย็นที่ ูนย์ฯ ซึ่งเป็นอา ารชุดเดิม
ตั้งแต่ที่ซื้อไ ้เมื่อเช้าแต่ยังไม่บูด จากนั้นก็เข้านอนในเ ลาประมาณ 21.00 น.
ันนี้ ิเชียรใช้เงินไปไม่ถึง 100 บาท า รับค่าอา ารเพียงอย่างเดีย

7. วาสนา (แมว)
ันที่: 12 มิถุนายน 2560
ถานที:่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
“ า นา” รือ “แม ” เป็นชา จัง ัดนนทบุรี ปัจจุบันเธอมีอายุ 54 ปี เธอเข้ามาพักอยู่ใน ูนย์พัก
คนไร้บ้านบางกอกน้อย ( ุ ิทย์ ัด นู) เป็นเ ลา 1 เดือนแล้ (12 มิถุนายน 2560)
ลังจากเรียนจบชั้น ม .3 ที่โรงเรียนปากเกร็ด เธอเข้าเรียนต่อที่โรงเรียน ิมลพาณิชย์แต่มีเ ตุใ ้ต้อง
เปลี่ยนโรงเรียน (ไม่ระบุ าเ ตุ) จากนั้นเข้าเรียนต่อในโรงเรียน ิมลพาณิชย์ จัง ัดนนทบุรี แต่ก็เรียนไม่จบ
เธอใ ้เ ตุผล ่าตอนนั้นเธอมีแฟนเข้ามาเกี่ย พัน จึงทาใ ้เธอ “ใจแตก” ในค าม มายของเธอคือเด็กที่ เรียน
ไม่จบเพราะไปมีแฟนเ ียก่อน ลังจากนั้นเธอก็ออกจากบ้านแล้ ไปอยู่กินกับแฟน นุ่มของเธอ เมื่อออกจาก
มาแล้ ทาใ ้เธอต้อง างานทาเพื่อเลี้ยงชีพ า นาจึงเริ่มทางานครั้งแรกที่ ้าง รรพ ินค้าแก้ ฟ้า ในย่าน
บางลาพู ทาอยู่ประมาณ 1 เดือน เธอก็ลาออกโดยใ ้เ ตุผล ่า ไม่มี เงินไปกินข้า เที่ยงใน ันทางาน เพราะ
บริ ัทจะจ่ายเงินใ ้ลูกจ้างเป็นรายเดือนซึ่งในระ ่างนี้เธอ “ต้องกินต้องใช้” จึงเป็นเ ตุผลใ ้เธอ างานทา
ใ ม่ จากนั้นเธอไป มัครเป็นเด็กยกอา ารที่ภัตตาคารริมน้าย่านปิ่นเกล้า ในครั้งนั้นเธอทานานก ่าครึ่งปีจึง
ลาออก าเ ตุคือ งานดังกล่า เป็นงานที่ต้องอด ลับอดนอน เพราะเป็นงานที่ทาในเ ลากลางคืน เมื่อลาออก
แล้ เธอเข้าไป มัครเป็นพนักงานร้านเฟรนด์ชิพคอฟฟี่ช้อปซึ่งอยู่เยื้องกับพาต้าปิ่นเกล้า ร้านดังกล่า เป็น
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ลัก ณะคาเฟ่ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นครั มร) เธอใช้เ ลากับงานนี้ประมาณ 1 ปี และลาออกเพราะต้อง
ติดตามคนรักของเธอซึ่งไปทางานที่จัง ัดระยอง
คนรักของเธอทางานเป็นพ่อครั ที่ร้านอา ารแ ่ง นึ่งในจัง ัดระยอง ในขณะเดีย กันเป็นเ ลาที่เธอ
เริ่มตั้งท้อง และเธอก็ทางานบ้านใ ้กับเจ้าของร้านอา ารนั้นพร้อมกับอา าเป็นพี่เลี้ยงใ ้กับลูกเจ้าของร้าน
ด้ ย เ ลาผ่ านไปครึ่งปี แฟน นุ่ มของเธอต้องย้ายกลั บมาทางานในจัง ัดนครปฐม โดยยึ ดอาชีพพ่อครั
เช่นเดิม ทาในโรงแรมเ ล นครปฐม (Whale Hotel) และงานของเธอก็เป็นงานในลัก ณะเดิมคือ เป็นแม่บ้าน
เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน ในขณะนั้นเธออายุ 23 ปี ในระ ่างนั้นแฟนของเธอถูกรถชนจนขา ักเลยทาใ ้ต้องพักงาน
ในเดือนต่อมา า นาก็ถูกรถชนและขา ักเช่นเดีย กัน จึงทาใ ้รายได้เริ่มมีปัญ า ต่อมาไม่นานเธอทะเลาะกับ
แฟนของเธอจึงเป็นเ ตุใ ้ต้องแยกกันอยู่ พร้อมกับที่ลูกทั้ง 2 คนของเธอแยกทางออกจากครอบครั
ต่อมาไม่นาน า นาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงลาพัง แต่อาการขา ักยังไม่ ายดี เบื้องแรกเธอเข้าไป
อยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน มาคม ่งเ ริม ถานภาพ ตรี ดอนเมือง ลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเธอออกจากบ้ านพัก
ดังกล่า เพื่อกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ที่ปากเกร็ด โดย ัง ่าจะรัก าตั อาการป่ ยเนื่องจากถูกรถชนใ ้ ายดี
แต่อยู่ได้ไม่นานก็มีเ ตุใ ้ต้องทะเลาะกับพ่อแม่ จนเธอออกจากบ้านอีกครั้ง ในครั้งนี้เธอไปขออา ัยอยู่ใน ัด
นแก้ กับพระพยอม กัลยาโณ เธออ้าง ่า ในระ ่างที่อยู่ ัดนั้นก็ช่ ยทางานก่อ ร้าง อาทิ ิ้ ปูน ตลอดจน
ช่ ย ยิบจับงานก่อ ร้างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เพราะขาเธอยังไม่ ายดี
ลังจากถอดเฝื อกแล้ เธอก็ออกจาก ัด นแก้ มาทางานเป็นลูกจ้างร้านอา ารตาม ั่งในโรงเรียน
เตรียมอุดม ึก าพัฒนาการ นนทบุรี ทาอยู่ครึ่งปีก็มีเ ตุใ ้ต้องเปลี่ยนงานเพราะในขณะนั้นเธอพักอา ัยอยู่กับ
เพื่อนของเธอแต่มีเ ตุใ ้ต้องทะเลาะกัน งานต่อมาเป็นงานรับจ้างเฝ้าแผงผักในตลาดนนทบุรี ได้รับค่าจ้าง ัน
ละ 150 บาท เป็นเ ลาเพียงเดือนเดีย เมื่อเธอรู้ ึก ่าไม่คุ้มค่าแรงจึงออกจากงานนั้นมา จากนั้นมีคนแนะนา
ใ ้มาลองขายของย่าน นาม ล ง ินค้าที่นามาขายได้แก่เ ื้อผ้ามือ อง ซีดี ตลอดจนของมือ องทั่ ไป า นา
เล่า ่าในช่ งที่เริ่มขายเธอ “ขายไม่เป็น” กล่า คือเมื่อของ มดเธอไม่รู้จักเติมของ ไม่รู้แ ล่งซื้อของมาขาย เลย
ทาใ ้ต้องเลิกขายไป จากนั้นเธอเปลี่ยนงานไปเป็นพนักงานรัก าค ามปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งเป็นอีกงานที่เธอทา
ในระยะเ ลา ั้นๆ เพราะเธอบอก ่าเป็นงานที่เ นื่อยเกินไป
ต่อมา เธอรู้จักกับชายคน นึ่งซึ่งเป็นคนที่ ชักช นใ ้เธอไปซื้อพระมาขายต่อ แ ล่งซื้อ าคัญคือตลาด
พระเครื่องท่าพระจันทร์ โดยนาไปเดินขายต่อในบ้านคนตามต่างจัง ัดโดยเฉพาะในจัง ัดอยุธยา ลังจาก
นั้นไม่นานเธอก็แยกทางกับ แฟนใ ม่ของเธอ ภาย ลังเธอได้ทางานเป็น น้าม้าเชียร์แขกที่บ่ อนคา ิ โ นใน
ประเท กัมพูชา โดยรายได้จะได้ครั้งละประมาณ 300 บาทซึ่งจะมีที่พักใ ้ด้ ย ลัก ณะงานดังกล่า คือ การ
เชียร์ใ ้ลูกค้าเข้ามาเล่นในบ่อน เธอทางานนี้อยู่ประมาณปีก ่า ๆ และทางบ่อนก็เลิกจ้างเธอ เธอจึงตัดใจ ิน
กลับมากรุงเทพฯ และมีคนชักช นไปอยู่ที่บ้านอิ่มใจนานแรมปี ระ ่างนี้เธอกลับมาขายของที่คลอง ลอดดัง
แต่ก่อน ภาย ลังเธอออกจากบ้านอิ่มใจและไปเช่า ้องอยู่กับเพื่อนใกล้กับโลตั บางพลัด โดยราคาอยู่ที่ ้อง
ละ 1,400 บาทต่อเดือน เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา (12 มิถุนายน 2560)
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า รับปัจจุบันที่เธอต้องมาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ฯ เนื่องจากเธอไปเจอลุ งคน นึ่ง อายุ 53 ปี
อดีตเคยเป็นกระเป๋ารถเมล์และเ มือนว่าจะพบรักกันจึงชวนกันว่าอยู่ในศูนย์พัก ุวิทย์ฯ ประมาณ 1 เดือนที่
ผ่านมา ( 12 มิถุนายน 2560) โดยมีค่าเช่าอยู่ที่ 250 บาทต่อเดือน
ในแง่ของชีวิตประจาวันวา นาจะตื่นนอนตี 5 ไปอาบน้าที่ ้องเช่าย่านบางพลัดและเตรียมของไปขาย
ที่ตรอก าเก ลังโรงแรมรัตนโก ินทร์ช่วง 6-10 โมง ลังจากนั้นจะเอาของไปเก็บที่ ้องเช่าตรงบางพลัดและ
พักผ่อนจนถึง 5 โมงเย็นจะออกไปซื้อข้าวที่ตลาดนัดวัดภานุรัง ี
า รับการเดินทางระ ว่างศูนย์กับ ้องเช่า มี 2 ทาง คือ รถเมล์ าย 68 จากศูนย์และต่อ 203 รือ
นั่งรถกะป้อ ายพาณิชย์ธน
ติดตามครั้งที่ 1 (วาสนา)
วันที่: 7 กันยายน 2560
ถานที:่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู
วา นายังคงมีวิถีชีวิตเ มือนเดิมนับจากวันที่พบกับผู้เก็บข้อมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
เธอยังคงขายอยู่เช่นเดิม โดย ินค้าที่ขายดีที่ ุดคือ “พระเครื่อง” รองลงมาก็เป็นพวกแผ่นซีดีมือ อง วันนี้เธอ
ตื่นนอนตั้งแต่ 05.30 น. ที่ศูนย์ฯ และนั่งรถไป ้องเช่าอี ก ้อง นึ่งที่บางพลัดซึ่งเธอเช่าไว้เก็บของ เพื่อนาของ
ออกมาขายที่ตรอก าเก ในระ ว่างเวลา 06.30-10.00 น. จากนั้นก็กลับ ้ องที่บางพลัดเช่นเคยและนอน
พักผ่อน กระทั่งตกช่วงเย็นประมาณ 16.00 น. เธอจึงเดินไปตลาดละแวก ้องเช่าและกินข้าวเย็น เ ร็จแล้วจึง
นั่งรถกระป้อกลับมายังศูนย์ฯ และถึงศูนย์ประมาณ 19.00 น. จากนั้นเข้านอนที่ศูนย์ฯ ประมาณ 21.00 น.
ค่าใช้จ่ายของวา นาวันนี้ประกอบด้วย ค่ารถ 22 บาท ค่า อา าร 10 บาท ค่ากาแฟ 10 บาท ค่าเช่า
ที่ขายของ 20 บาท ่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนประกอบด้วย ค่าเช่า ้องที่บางพลัด 350 บาท ค่าเช่า ้องที่ศูนย์พัก
คนไร้บ้าน 250 บาท
ใน ่วนของรายรับวันนี้ วา นาบอกว่าเธอขายของได้ประมาณ 250 บาท

8. เกียรติศักดิ์
วันที่: 1 ิง าคม 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
เกียรติศักดิ์ เป็นชายโ ดอายุ 64 ปี ด้วยความที่เป็นคนร่าง ูง ลายคนจึงมักเรียกเขาว่า “โย่ง” รือ
“ช้าง” เกียรติศักดิ์เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ในบรรดาพี่น้อง 6 คน (ชาย 4, ญิง 2) เขาเป็นลูกชายคนที่ 3
ของครอบครัว ในช่วงวัยเรียนเขาเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชย์บริ ารธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระ
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โขนง ในระ ่างที่กาลงเรียนอยู่ เขาก็ทางานพาร์ทไทม์ไปด้ ย เป็น พนักงานเ ิร์ฟที่โรงแรมดุ ิตธานี พอเริ่ม
เรียนรู้งานไป ักพักก็เริ่มขยับขยายทา น้าที่อื่นๆ เช่น เป็นพนักงานประจาบาร์โดยเฉพาะงานผ มค็อกเทล
ประจาอยู่ที่บาร์เครื่องดื่ม ซึ่งนั่น มายค าม ่าเขาได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นด้ ย แต่พอเล่าไป ักพักเกียรติ ักดิ์
ก็นิ่งเงียบ
“ในตอนนั้นก็เ ียใจอยู่เ มือนกันที่เรียนไม่จบ เกือบจบ ม .3 ก็มีเรื่องซะก่อน ก็คือ
เรื่องทะเลาะ ิ าทใน มู่นักเรียนเองนี่แ ละเขาเลยใ ้ออก อาจเพราะค ามเลือดร้อนของผม
เอง ผมไม่โท ใคร รอก”
พอไม่ได้เรียนต่อแล้ เกียรติ ักดิ์ก็เริ่มเข้า ู่ชี ิตการทางาน เนื่องจากเคยที่ งานที่โรงแรมดังกล่า เขา
จึงเลือกที่นี่เป็นที่แรกในการเริ่มทางานแบบจริงจัง แต่ไม่นานนักก็เปลี่ยนงานโดย ันไปทางานใน ้องผ ม M150 (เอ็มร้อย ้า ิบ) ที่บริ ัทโอ ถ ภา เป็นเ ลาก ่า 18 ปี ลังจากนั้นเขาเข้าทางานเป็นรองผู้จัดการร้าน
มพง ์ซีฟู้ด ในย่านปากน้า มุทรปราการ ในเบื้องแรกที่ตกลงทางาน นายจ้างตกลง ่าเขาจะได้รับเงินเดือน
20,000 บาท แต่ค ามเป็นจริงแล้ ได้รับเพียง 12,000 บาท เพราะอ้าง ่า ักค่าประกัน ังคม เกียรติ ักดิ์จึง
รู้ ึก ่าถูกเอาเปรียบจากนายจ้างเป็นอย่างมาก แต่พอทาไปได้ประมาณ 11 ปี ซึ่งช่ งนั้นก็อายุครบ 55 ปี พอดี
ก็เกิดจุกพลิกผันในชี ิตอีกครั้งคืออาการบาดเจ็บบริเ ณ ั เข่า จึงต้อง ยุดงานและเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรัก า
โรคข้อเข่าเ ื่อม ซึ่ง ลังจากผ่าตัดแล้ ก็ไม่ ามารถกลับไปทางานได้ดังเดิม แต่เขาเล่าต่อ ่า
“ดี น่อยในช่ ง ลังผ่าตัดใ ม่ๆ มีลูกค้าคนนึงที่เขาเอ็นดูผมตั้งแต่ใน มัยที่ยังทางาน
อยู่ พอเราไม่ได้ทางานเขาเ ็น เขาก็ ง าร จึง ่งเงินใ ้ใช้เดือนละ มื่น ้า (15,000 บาท) ่ง
อยู่อย่างนี้ 3 ปี เต็มๆ แล้ เขาก็เลิก ่งและ ายไปเฉยๆ พอเขาไม่ ่งแล้ เงินเก็บที่มีอยู่ที่เริ่ม
มด มดเพราะอะไร ก็เราไม่ได้ทางาน ไ นจะค่าเช่าบ้าน ค่ากินค่าอยู่ เยอะแยะไป มด”
ลังจากนั้น 8 ปี ต่อมาที่เขาไม่ได้ทางานเงินเก็บก็เริ่ม มด จึงต้องขายของใช้ภายในบ้านเพื่อนาเงินมา
ประทังชี ิต แต่อยู่ได้ไม่นาน ุดท้ายก็ต้องออกจากบ้านเช่ามาอยู่บ้านอิ่มใจจากคาแนะนาของเพื่อน นิทที่ไม่ใช่
คนไร้บ้าน ุดท้ายเขาจึงตัด ินใจเข้าพักในบ้านอิ่มใจ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนตอนนี้ (1 ิง าคม
2560) ก็เป็นเ ลา 1 เดือนเต็มแล้ ที่เกียรติ ักดิ์เข้านอนในบ้านอิ่มใจทุก ัน
ในแง่ ข องญาติ พี่ น้ อ ง เขาเปรย ่ า ยั ง มี พี่ ช ายอี ก 2 คนที่ ยั ง ติ ด ต่ อ กั น อยู่ บ้ า ง คนแรกอยู่ จั ง ั ด
อุบลราชธานี ่ นอีกคนอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ล่า ุดไม่ได้ติดต่อกับพี่ชายคน ลังแล้ เ ตุเพราะทะเลาะกันเรื่อง
ภายในครอบครั (ซึ่งเกียรติ ักดิ์ปฏิเ ธที่จะขยายค ามต่อ) เขาบอกเพียง ่าพี่ชายไล่ออกจากบ้าน จึงทาใ ้ไม่
ามารถกลับเข้าบ้านและขนย้ายทรัพย์ ินมีค่าที่ยังพอมีอยู่ออกมาได้ ่ นพี่ชายอีกคนก็อยู่ต่างจัง ัดซึ่งเขา
บอก ่าไกลเกินไป แต่ก็ไม่แน่ ่าเกียรติ ักดิ์อาจจะย้ายไปอยู่ด้ ยในเร็ นี้ ซึ่งอยู่ในระ ่างการตัด ินใจ
่ นเรื่องรา ทางเ ร ฐกิจในชี ิตประจา ันในขณะนี้ของเขานั้น พบ ่าเงินรายได้ทั้ง มดมาจาก 2
่ น คือ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ 800 บาท และเบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ เดือนละ 600 บาท ร มเป็นเงิน
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1,400 บาท ซึ่งเขาบอก ่าไม่เคยพอใช้เลย โดยเฉพาะค่าอา ารกลาง ัน ที่ต้ องอดอยู่ บ่ อยครั้ ง ค่าใช้จ่า ย
่ นมาก มดไปกับค่าเครื่องดื่มและค่าอา ารกลาง ัน ่ นค่าเดินทางนั้นไม่ค่อยได้จ่ายนักเพราะอา ั ยนั่งรถ
โดย ารประจาทางที่เปิดใ ้บริการฟรี ่ นถ้าจะโดย ารรถไฟฟ้าทั้งยกระดับและใต้ตินก็ฟรีอีกเช่นกันเ ตุ
เพราะมีบัตรผู้พิการ
“แต่ก็ยังดีที่มีข้าวเช้า-ข้าวเย็น ให้กินฟรีที่บ้านอิ่มใจ ไม่งั้นล่ะผมตายแน่ ๆ” เขาพูด
ปิดท้าย
ติดตามครั้งที่ 1 (เกียรติศักดิ์)
ันที่: 11 กันยายน 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
เกียรติ ักดิ์ตื่นนอนเ ลา 04.00 น. เ ตุที่ตื่นไ เพราะเป็นคนที่นอนไม่ค่อย ลับ และนอน ลับยากด้ ย
ลังจากตื่นนอนก็เข้า ้องน้าเพื่อทาธุระ ่ นตั เ ร็จแล้ ก็จัดเตรียม ัมภาระลงไปไ ้ข้างล่างเพื่อรอกินข้างเช้า
โดยปกติแล้ บ้านอิ่มจะกินข้า เช้าประมาณ 08.00 น. และใ ้ผู้เข้าพักทุกคนออกจากที่พักพร้อมทั้ง ัมภาระ
ของตั เองทั้ง มด เกียรติ ักดิ์เองก็ต้อง อบ ิ้ ัมภาระทั้ง มดออกจาที่พักเช่นเดีย กับคนอื่น ๆ ด้ ยค ามที่
เขามี ัมภาระค่อนข้างเยอะเพราะจากการ ังเกตพบ ่ามีกระเป๋าใบใ ญ่มากถึง องใบและกอปรกับที่บาดเจ็บ
บริเ ณ ั เข่า จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะแบกกระเป๋ าไปไ นมาไ นตลอดเ ลา ดังนั้นพอออกจากบ้านอิ่มใจแล้
เขาจึงมุ่งไปยัง ้าง รรพ ินค้าบิ๊กซี ลาดพร้า โดยนั่งรถโดย ารประจาทาง าย 8 ทันที เพื่อนากระเป๋าทั้ง มด
ไปฝากไ ้กับเคาน์เตอร์รับฝากของใน ้าง จากนั้นก็จะนั่งพักผ่อนอยู่ใน ้างตลอดทั้ง ัน จนกระทั่งเ ลาประมาณ
15.30 น. จึงนั่งรถ าย 8 กลับมาที่บ้านอิ่มใจเพื่อเตรียมตั ลงชื่อเข้าพัก เก็บ ัมภาระ และเตรียมตั กินข้า เย็น
ซึ่งโดยปกติแล้ จะกินข้า เย็นประมาณ 18.30 น. จากนั้นก็เข้านอนในลาดับต่อไป
ันนี้เกียรติ ักดิ์ใช้เงินไป 27 บาท แบ่งเป็นค่ากาแฟกระป๋อง 13 บาท และค่าน้าดื่ม 14 บาท
ติดตามครั้งที่ 2 (เกียรติศักดิ์)
ันที่: 6 ตุลาคม 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
ชี ิตประจา ันของเกียรติ ักดิ์ใน ันนี้ยังคงเ มือนเดิม ท ่ามี ิ่งที่ต่างไปก็คือ เขาได้รับบาดเจ็บใน
ระ ่างที่กาลังนอนอยู่นอนเตียง เขาเล่า ่า ตอนนั้นนอน ะดุ้งจึงทาใ ้ ลังเท้าไปเกี่ย กับน็อตจึงเกิดเป็นแผล
และฟกช้าร่ มด้ ย ผ่านไป ักพักด้ ยค ามที่ไม่ได้ไป า มอและรัก าอย่างถูก ิธี ทาใ ้เกิดที่ฟกช้าด้านใน
บ มเป่งและกลายเป็นเนื้อเ ียจน ุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลและตัดเนื้อเ ียออก ที่โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี เขาบอก ่าใช้ “บัตรทอง” รือบัตรประกัน ุขภาพรัก าฟรี โดยนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเ ลา 15 ัน
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และเพิ่งจะออกมาเมื่อ ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ่ นในประเด็นอื่นๆ พบ ่าเขายังดารงชี ิตเ มือนเดิม
แม้จะได้รับบาดเจ็บก็ตาม

9. วีรวรรณ
ันที่: 1 ิง าคม 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
วี ร วรรณ เป็ น า โ ด ู ง อายุ นั บ ถือ า นาพุ ทธ ปัจ จุบั นเธอมี อ ายุ 61 ปี และอยู่บ้ านอิ่ ม ใจมา
ประมาณ 1 ปี แล้ เธอเป็นคนร่างเล็กและผอมบาง และมี ัมภาระโดยเฉพาะเ ื้อผ้าติดตั อยู่ไม่กี่ตั ี รรณมี
พี่น้องร่ มกัน 8 คน แต่ปัจจุบันเธอติดต่อพี่น้องน้อยมาก ลังจากเรียนจบชั้น ป.7 จากโรงเรียนประถมแ ่ง
นึ่งในจัง ัดเพชรบุรี เธอก็ช่ ยพี่ า ขายอา ารอยู่ในอาเภอท่ายาง เป็นเ ลาก ่า 10 ปี จึงเดินทางเข้ามา
ทางานในกรุงเทพฯ งานแรกคือพนักงานโรงงานเย็บผ้าแ ่ง นึ่งในย่านชิดลม ทาอยู่ประมาณ 3 ปี ก็ขอลาออก
ด้ ย 2 เ ตุผล าคัญคือ มีพนักงานด้ ยกันตามจีบกอปรกับงาน นักเกินไป จากนั้นไม่นานเธอเ ็นประกา จาก
ถานทูต รัฐอเมริกาเปิดรับ มัครงานพี่เลี้ยงเด็กชา อเมริกันที่พานักอยู่ในกรุงเทพฯ เธอจึงลอง มัครดูและ
ได้งานนี้ ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาท ผ่านไปประมาณ 10 ปี ก็มีเพื่อนช นไปทางานที่ประเท
ซาอุดิอาระเบีย งานดังกล่า คือ ตาแ น่งผู้ช่ ยพยาบาลในโรงพยาบาลทั่ ไป ีร รรณอ้าง ่าในขณะนั้นมี
เ ตุการณ์ค ามไม่ งบทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งจนกระทบกับการทางาน โดยเฉพาะในด้านของค ามปลอดภัย
เธอจึงทางานนี้ได้เพียง 3 ปี เท่านั้น และกลับมายังประเท ไทย จากนั้นไม่ ถึงปี มีนายจ้างเก่าในครั้งที่เคย
ทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กชักช นใ ้ไปทางานในประเท อังกฤ งานดังกล่า ยังคงเป็นพี่เลี้ยงเด็กเช่นเดิม แต่เธอ
บอก ่าขั้นตอนการขอ ีซ่านั้นซับซ้อนและผ่านยากมาก ซึ่ง ุดท้ายก็ผ่านมาได้และได้ไปทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กใน
ประเท อังกฤ เป็นเ ลาก ่า 22 ปี
จุดเปลี่ยน าคัญที่ทาใ ้เธอต้องกลับมาประเท ไทยคือ อาการบาดเจ็บบริเ ณ ั เข่า และพี่ า ของ
เธอเ ียทาใ ้ต้องเดินทางกลับมาร่ มพิธีทาง า นา ่ น าเ ตุที่ทาใ ้ต้องมาอยู่ในบ้านอิ่มใจ เป็นเพราะ ่าไม่
อยากไปอยู่กับญาติ เพราะ ่าง ายกันไปนานจนไม่ ลงเ ลือค าม นิทกันแล้ ากถามถึงการเดินทางกลับไป
ทางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในประเท อังกฤ เธอบอก ่า ตั เธอเองก็อยากจะกลับไปทาอีกเพราะได้ค่าตอบแทน
เยอะ มค ร เธอบอก ่าคิดเป็นเงินไทยแล้ ก็ประมาณ าม มื่นก ่าบาท แต่เป็นไปได้ยากมากเพราะด้ ยอายุที่
มากขึ้น อาการเจ็บป่ ยที่ ั เข่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เธอมีไม่พอ การเข้าบ้านอิ่มใจจึงเป็น ิธีที่ดี
ที่ ุดในการใช้ชี ิตอยู่ในกรุงเทพฯ ใ ้เ ียเงินน้อยที่ ุดเท่าที่เธอจะทาได้
ปัจจุบัน ีร รรณไม่ได้ทางาน ่ นเงินที่ใช้จ่ายในชี ิตประจา ันนั้น ลัก ๆ มาจากเบี้ยงยังชีพผู้ ูงอายุ
และ ลานของเธอ ่งใ ้บ้าง อย่างไรก็ตามเธอก็มักที่จะไปตาม ถานที่ที่มีการแจกเงิน รือแจกอา ารอยู่บ้าง
โดยปกติแล้
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ติดตามครั้งที่ 1 (วีรวรรณ)
ันที่: 11 กันยายน 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
า รับกิจกรรมในบ้านอิ่มใจตั้งแต่ช่ งเย็นก่อนกินข้า ไปจนถึงช่ งเช้า ลังกินข้า เช้าเ ร็จค่อนข้าง
คล้ายคลึงในทุก ันและโดยเฉพาะกับเกียรติ ักดิ์ ดังนั้นผู้เก็บข้อมูลจะเน้นข้อมูลใน ่ นที่ ีร รรณออกจากบ้าน
อิ่มใจไปข้างนอกเท่านั้น ันนี้ ลังจากออกจากบ้านอิ่มใจแล้ เธอเดินไปตลาด รจักรเพื่อ าซื้อยา มุนไพรแผน
จีนเพื่อมารัก าโรค ั เข่าที่เรื้อรังอยู่ โดยตลาดดังกล่า ตั้งอยู่ ่างจากบ้านอิ่มใจเพียง 450 เมตร เท่านั้น เธอจึง
เดินเท้าไป ลังจากนั้นเ ลา 12.00 น. ีร รรณเดินไป ัด ระเก เพื่อพักผ่ อนและฟังพระ ดมนต์ อีก 1
ชั่ โมงถัดมาเธอเดินทางไปรับแจกเงินจาน น 500 บาท ที่มูลนิธิร่ มกตัญญู ในย่านคลองเตย และเดินทางกลับ
บ้านอิ่มใจในเ ลาประมาณ 16.00 น.
ันนี้เธอไม่ได้ใช้เงินเลย เพราะตลอดการเดินทางเธอใช้บริการรถโดย ารประจาทางฟรี ่ นยาที่เธอ
ไป าซื้อนั้นพบ ่า าซื้อไม่ได้
ติดตามครั้งที่ 2 (วีรวรรณ)
ันที่: 21 กันยายน 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
ลังจากออกจากบ้านอิ่มใจ ันนี้ทั้ง ันตั้งแต่เ ลา 8.30-15.00 น. เธอใช้เ ลาอยู่ใน ัด ระเก เพื่อ
พักผ่อนและฟังพระ ดมนต์ จากนั้นจึงเดินกลับมาบ้านอิ่มใจและรอกินข้า เย็นเ มือนทุก ัน
ันนี้ ีร รรณไม่ได้ใช้เงินเลย
ติดตามครั้งที่ 3 (วีรวรรณ)
ันที่: 6 ตุลาคม 2560
ถานที:่ บ้านอิ่มใจ
า รั บ การติ ด ตาม ี ร รรณครั้ ง ที่ 3 นี้ พบ ่ า ใน ั น นี้ เ ธอยั ง คงใช้ เ ลาทั้ ง ั น อยู่ ใ น ั ด ระเก
เช่นเดีย กับการติดตามครั้งที่ผ่านมา (21 กันยายน 2560)
ันนี้ ี รรณใช้เงินไปประมาณ 30 บาท คิดเป็นค่าขนมปัง และค่ากาแฟ
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10. ลุงอั๋น อายุ 56 ปี
ลุงอั๋น เป็นชายไร้บ้าน ัยกลางคนที่อา ัยอยู่ใน ูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย ( ุ ิทย์ ัด นู) ได้เดือน
ก ่าๆ ร มกับพี่น้องไร้บ้านคนอื่น ๆ ร่ ม 70 คน ลุงอั๋นมีรูปร่างไม่ ูงใ ญ่มากนัก ออกไปทางผู้ชายร่างเล็ก ูง
เพียง 160 เซนติเมตร และ นัก 64 กิโลกรัม ผม ั้นค่อนไปทางล้าน มแ ่นตา และแต่งกายด้ ยเ ื้อโปโล ี
เทาเรียบ ๆ ทับเข้าไปในกางเกง แลคขายา ีดา และคาดด้ ยเข็มขัด นัง ีเดีย กันที่ลุงอั๋น มใ ่ออกไป
ทางานแจกใบปลิ ใน ันนี้
ลุงอั๋นเป็นคนจัง ัดอยุธยาแต่กาเนิด ตั้งแต่เล็กอา ัยอยู่กับคุณแม่และคุณพ่อร มกัน 3 คน ก่อนจะ
ย้ายไปจัง ัดระนองเพื่อทา นยางร่ มกับญาติทางฝั่งแม่อีก ลายครั เรือน ซึ่งในขณะนั้นพ่อของลุงอั๋นได้
แต่งงานใ ม่และมีลูกเพิ่มอีก 2 คน เป็นชายและ ญิงอย่างละ 1 คน โดยทั้ง มดอา ัยอยู่ร่ มกับลุงอั๋นและคุณ
แม่ในบ้านเดีย กันบนที่ดินมรดกของคุณตาและคุณยายที่เข้ามาจับจองพื้นที่ า รับใช้ปลูกยางพารา ลุงอั๋นใช้
ชี ิตเป็นแรงงานในครั เรือนเรื่อยมาจนกระทั่งพ่อของลุงล้ มป่ ยจากโรคค ามดันโล ิต ูง และติดเชื้อใน
กระแ เลือด อันเป็นผลใ ้ครอบครั ของลุงต้อง ยิบยืมเงินค่ารัก าพยาบาลที่ค่อนข้าง ูงจากป้า เพื่อรัก าตั
พ่อจนเมื่อปี พ. . 2550 พ่อลุงอั๋นได้เ ียชี ิตลง และอีก ้าปีต่อมาคุณแม่ก็มาจากไปด้ ยโรคเดีย กันในปี พ. .
2555
เมื่อเ า ลักทั้ง องคนของลุงอั๋นจากไป ถานการณ์ค ามกดดันภายในครอบครั ก็เริ่มท ีค ามรุนแรง
มากยิ่งขึ้น เมื่อป้าผู้ใ ้ยืมเงินพยายามจะครอบครองบ้านของลุงอั๋น และบีบบังคับใ ้ลุงอั๋นออกจากบ้าน โดยใ ้
ติดตั เพียง 2000 บาท และเ ื้อผ้าบาง ่ น นับจากนั้น (ปี พ. . 2557) ลุงอั๋น และน้องต่างมารดาก็ย้ายออก
จากบ้านที่ระยอง โดยน้อง า ย้ายไปเชียงใ ม่พร้อมกับตั้งครอบครั ใ ม่ที่นั้น ปัจจุบันมีลูก า 1 คน อายุ 6
ข บ ที่ลุงอั๋นรับไ ้เป็นพ่อบุญธรรมด้ ย และน้องชายย้ายไปทางานที่จัง ัดอุบลราชธานี ่ นตั ลุงอั๋นย้ายเข้า
มากรุงเทพฯ และเริ่มต้นชี ิตเป็นคนไร้บ้านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในระยะแรก ลังจากที่ลุงอั๋นซื้อตั๋ รถทั ร์เพื่อเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯแล้ ลุงอั๋นใช้พื้นที่บริเ ณ
มอชิต นาม ล ง และเ าชิงช้าเป็น ถานที่นอน ลับ รับอา าร และประกอบอาชีพขายของบริจาค ที่ได้
จาก ถานที่ต่าง ๆ เช่น ข้า าร อา ารแ ้งในงานบุญ รืองานเทกระจาด , พระพิมพ์ รือ เ รียญพระในงาน
ครบรอบประจาปีของ ัดต่าง ๆ โดยลุงอั๋นเล่า ่าเมื่อไปรับของบริจาคแล้ จะมีคนกลางมารับซื้อของดังกล่า ไป
ขายอีกต่อ นึ่ ง ซึ่งโดยมากราคาของที่ ซื้ อ ขายกัน ผู้ ที่ มารับ ซื้ อมั กจะเป็นผู้ ก า นดราคาของชิ้น นั้น ๆ เอง
ยกตั อย่างเช่น รับซื้อข้า ารขนาด 5 กิโลกรัมในราคา 50 บาท พระพิมพ์องค์ละ 100 บาท และเ รียญพระ
ในราคาองค์ละ 200-500 บาท เป็นต้น
นอกจากนี้ลุงอั๋นยังรับงานโบกธง และแจกใบปลิ ในบาง ัปดา ์ด้ ยเช่นกัน โดยจะมีคนกลางคอยมา
เ นองานและนัดแนะ ันเ ลากับลุงอั๋นและเพื่อนคนไร้บ้านอื่น ๆ รา 6-7 คน คิดเป็นราคา ันละ 300 บาท
า รับงานแจกใบปลิ และราคา 800 บาทต่อ 2 ัน ในช่ ง ัน ยุดเ าอาทิตย์ า รับงานโบกธง อย่างไรก็
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ตาม ลังจากลุงอั๋นอา ัยนอน ลับในพื้นที่ าธารณะได้ระยะ นึ่ง ต่อมาในปี พ. . 2558 ได้ย้ายเข้าไปอยู่ใน
บ้านอิ่มใจ ก่อนจะย้ายออกมายัง ูนย์คนไร้บ้านบางกอกน้อยเมื่อเดือนเม ายนที่ผ่านมา
ปัจจุบันลุงอั๋นยังคงรับงานแจกใบปลิ ทุก ๆ อง ัน และงานโบกธงใน ันเ าร์และอาทิตย์เช่นเดิม
่ นงานรับของบริจาคเพื่อนาไปขายอีกต่อ นึ่งได้เลิกทาไปแล้ โดยงานแจกใบปลิ จะเริ่มต้นในเ ลา 10 โมง
เช้า ซึ่งลุงอั๋นจะตื่นตั้งแต่ 8 โมงเช้า เพื่อดื่มกาแฟก่อนจะขึ้นรถไปกับผู้ ่าจ้างและเพื่อนร่ มงานคนอื่น ๆ ไป
จนถึงเ ลาเที่ยง ันจึงกลับเข้าที่พัก ปรุงอา าร และเข้านอนในเ ลา ามทุ่ม ่ นงานโบกธงลุงอั๋นจะต้องตื่นเช้า
ก ่าเพื่อเตรียมตั า รับเริ่มงานในเ ลา 9 โมง ไปจนถึง 5 โมงเย็นจึงจะกลับเข้าที่พัก
อย่างไรก็ตามเนื่องจากภายใน ูนย์พักมีอุปกรณ์ า รับปรุงอา ารได้ ลุงอั๋นจึงเลือกที่จะซื้อ ัตถุดิบ
พ กไข่ มาม่า ปลากระป๋อง และผักบ้างในบางครั้ง เพื่อนามาประกอบอา าร และซื้ออา ารกินในช่ งที่ออกไป
ทางานแทนการไปรับอา ารฟรี ทั้งนี้อา ารที่ปรุงขึ้นลุงอั๋นจะ ลีกเลี่ยงใ ้อา ารมีร เค็ม เพราะปัจจุบันลุงอั๋น
มีโรคประจาตั เป็นค ามดันโล ิต ูง จึงพยายาม ลีกเลี่ยงการกินเค็ม และ ากมีอาการ น้ามืด (ปัจจุบันเริ่มมี
อาการบ่อยขึ้น) ระ ่าง ัน รือระ ่างทางานจะคอยจิบน้า าน รือลูกอมอยู่เ มอ
ลุงอั๋น ตามครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.ค. 60 (วันพฤ ั บดี)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
ใน ันธรรมดาที่ลุงอั๋นไม่ได้รับงานโบกธงถือป้าย ากไม่มีธุระอะไรเป็นพิเ ลุงอั๋นจะพักอยู่ใน ูนย์ ุ
ิทย์เป็นปกติ แต่เนื่องจาก ันนี้ตรงกับ ันประชุมอนุกรรมการปรับแก้ พรบ. บัตรทอง ที่กระทร ง าธารณะ ุข
ลุงอั๋นและพี่น้องไร้บ้านจึงเดินทางไปร ม ังเกตการณ์และฟังผลการประชุมด้ ย ทั้งนี้ เพราะเ ็น ่าการปรับแก้
ิทธิค่ารัก าพยาบาล 30 บาทจะทาใ ้เกิดผลเ ีย แก่คนจนและพี่น้องไร้บ้ านมากก ่าผลดีตามที่มีการลง
ค ามเ ็นใ ้ปรับเปลี่ยนข้อกฎ มายใ ม่ ในเช้า ันนี้ลุงอั๋นจึงตื่นในเ ลาตี ้า ดื่มกาแฟ และเดินทางไปจัง ัด
นนทบุรี จนถึงเ ลาประมาณบ่าย องถึงกลับมายั ง ูนย์ กินข้า ผัดกระเพราที่ซื้อมาและยาลดค ามดันที่ลุงอั๋น
พึ่งได้รับมาจาก น่ ยพยาบาลที่เข้ามาตร จ ุขภาพประจาเดือนที่ ูนย์ ุ ิทย์เมื่อ ันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา
กล่า คือลุงอั๋นมีค ามดันโล ิต ูง และต่อกระจกเป็นโรคประจาตั อยู่ก่อนแล้ ตั้งแต่ครั้งยังอา ัยอยู่ที่ ระยอง
โดยทุก ๆ เดือนลุงอั๋นจะเข้าไปตร จและนัดรับยาที่โรงพยาบาลประจาอาเภอแกลง ลังจากนั้นเมื่อเข้ามา
กรุงเทพจึง ยุดทานยาประจาที่ใช่อยู่เนื่องจากยังไม่ได้ทาเรื่องย้ายโรงพยาบาล จนเมื่อ ันที่ 10 ทาง น่ ย
พยาบาลได้ทาเรื่องโอนย้าย ิทธิมาประจาอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรเก ม 2 เป็นที่เรียบร้อยและรับยาค ามดัน
ร มไปถึงตร จโรคทั่ ไป ซึ่งพบ ่าลุงอั๋นเ ี่ยงต่อการเป็นโรคเบา าน (ระดับน้าตาล 200) เพิ่มขึ้นอีก นึ่งโรค
่ นต่อกระจกที่เป็นอยู่ลุงอั๋น ามารถเข้าไปตร จเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเพชรเก ม 2
ต่อมาผู้เขียนได้ถามถึงการ างแผนชี ิตในอนาคตของลุงอั๋นด้ ย ่า มีค ามต้องการที่จะอา ัยอยู่ใน
ูนย์ต่อไป รือไม่ พบ ่า ลุงอั๋น างแผนที่ทางานเพิ่มเติมจากการโบกธงและถือป้าย ที่ทาเฉพาะ ัน ยุดเ าร์
และอาทิตย์ เ ท่า นั้ น เป็น ขายขนมปั ง ในช่ ง ั นธรรมดาที่ ่ า งอยู่ โดยตอนนี้ ลุ ง อั๋น าที่ า รับ ขายของได้
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เรียบร้อยแล้ว บริเวณ น้าโรงงานซาติ พุทธมณฑล าย 4 ด้วยความช่วยเ ลือของน้อง าว (ลูก าวของน้า)
ในช่วงเวลาประมาณตี ้าถึงแปดโมง (ค่าเช่าที่ 50 บาท/วัน) ่วนขนมปังที่นามาขายจะเป็นขนมปังของกลุ่ม
อาชีพคนไร้บ้านที่ในขณะนี้กาลังทดลองทาอยู่เรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามที่ลุงอั๋นต้องการทางานเพิ่มก็เพื่อเก็บเงินไว้
จานวน นึ่ง า รับซื้อที่ในจัง วัดระยอง เนื่องจาก วังว่าจะกลับไปอาศัยอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตกับลูกของ
น้อง าวต่างมารดา ซึ่งลุงรับเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเอง ซึ่งเป็นผู้ชายปัจจุบันมีอายุ 8 ขวบ
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน ล้าง น้าแปรงฟัน และดื่มกาแฟ
06.00 น. เดินทางไปกระทรวง าธารณะ ุข
07.00 น. ังเกตการณ์การประชุมอนุกรรมการปรับแก้ พรบ. บัตรทอง
09.00 น. กินข้าวเช้า (เกี๊ยวน้า) ซื้อเอง
14.00 น. เดินทางกลับมาที่ศูนย์ ุวิทย์
15.00 น. กินข้าวกลางวัน (ผัดกระเพราไก่) ซื้อเอง และกินยาความดัน
21.00 น. เข้านอน
ลุงอั๋น ตามครั้งที่ 2 วันที่ 11 .ค. 60 (วันศุกร์)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
า รับวันนี้ลุงอั๋นไม่ได้ออกไปทางาน รือออกไปกินข้าวที่วัดตามปกติ เนื่องด้วย ุขภาพร่างกายที่แย่
ลงจากความดันและเบา วานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอาการเครียดที่ในช่วง 2-3 ัปดา ์ที่ผ่านมา เพราะไม่มีงาน
โบกธง ถือป้าย รือแจกใบปลิวเข้ามาเลย ทาใ ้รายได้ที่ควรจะได้ในเดือนนี้แทบไม่มี คุณลุงเล่าว่าตอนนี้ไม่มี
เงินพอที่จะจ่ายค่าเช่า ้องของศูนย์ ุวิทย์ในราคา 250 บาทต่อเดือน จนความดันขึ้นมีอาการเวียน ัวและ น้า
มืดเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาได้แต่นอนอยู่บน ้อง โดยได้พี่วัต ชายไร้บ้านที่นอน ้องเดียวกับลุงอั๋น ค่อยช่วยเ ลือ
ดูแลถามไถ่อยู่ตลอด
ด้านเ บียงอา ารลุงเล่าว่า ได้ไปรับของแจกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเมื่อวันที่ 9 .ค. ที่ผ่านมาเนื่องใน
วันแม่แ ่งชาติ ของที่ได้เป็นของแ ้งจาพวกมาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ข้าว าร และน้าตาล ซึ่งต่อมาลุงอั๋นได้ใ ้
พี่วัตนาน้าตาลไปแลกเป็นเงินไว้ใช้ได้ 20 บาท ่วนของที่เ ลือลุงอั๋นเก็บไว้ทากินในทุก ๆ วันที่ผ่านมา รวมถึง
เดินทางไปรับอา ารฟรีตามวัดที่ใกล้เคียงในบางวันด้วย ซึ่งในวันนี้ลุงอั๋นไม่ได้ออกจากศู นย์ ุวิทย์ทั้งวัน ด้วย
เ ตุผลที่ว่าเดินไม่ค่อยไ วจาก ุขภาพที่แย่ล งในช่วงนี้ โดยมีกิจวัตรประจาวันเริ่มต้นที่ 6 โมงเช้าตื่นนอน
อาบน้า และดื่มกาแฟ จนกระทั้งเวลาเที่ยงถึงได้กินข้าวมื้อแรกของวัน จากกับข้าวของวัดเจ้าอามที่พี่เปิ้ลเพื่อน
คนไร้บ้านในศูนย์ฯ ตักมาเผื่อลุง กินยาความดันและเบา วาน ลังอา ารก่อนจะพักผ่อนนั่งดูทีวี และนอนพัก
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บน ้อง จนเวลา 6 โมงเย็นถึงกินมาม่าใ ่ไข่ที่ได้รับแจกมาเป็นมื้อที่ องและมื้อ ุดท้ายของวันก่อนจะเข้านอน
ในเวลาประมาณ 4 ทุ่ม
บันทึกประจาวัน
06.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
07.00 น. ดื่มกาแฟ
12.00 น. กินข้าวที่พี่เปิ้ลเพื่อนคนไร้บ้านในศูนย์เอามาใ ้จากวัดเจ้าอาม
13.00 น. พักผ่อน
18.00 น. กินข้าวเย็น (ต้มมาม่าใ ่ไข่)
22.00 น. เข้านอน
ลุงอั๋น ตามครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.ย. 60 (วันพฤ ั บดี)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
ในวันนี้ลุงอั๋นไม่ได้เดินทางออกไปไ น นอกจากเดินไปกินข้าวเที่ยงที่วัดเจ้าอาม ่วนเวลาที่เ ลือลุงอั๋น
เ ียไปกับการนั่งดูทีวีด้านล่างและขึ้นไปนอนพักในช่วงบ่ายของวัน โดยในช่วงนี้ลุงอั๋นยังไม่มีงานเช่นเดิม ทาใ ้
ในช่วงทีผ่านมาต้องเดินทางไปรับของแจกตามโรงทานต่าง ๆ ซึ่งครั้งล่า ุดที่เดินทางไปคือ เมื่อวันอังคารที่ 5
ก.ย. ที่จัง วัด มุทร าคร ได้รับข้าว ารและอา ารแ ้ง ่วนในวันจันทร์ที่ 6 ก.ย.ลุงอั๋นแวะไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจ ุขภาพโดยใช้ ิทธิบัตรทองตามปกติ ผลพบว่าระดับน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ(เบา วาน) แต่ระดับ
ความดัน ูงขึ้นซึ่งน่าจะมีเ ตุมาจากความเครียดเรื่ องงาน อย่างไรก็ตามลุงอั๋นกล่าวเพิ่มเติมกับผู้เขียนว่าช่วงนี้
ลาบากมากเพราะไม่มีงานเข้ามา ทาใ ้ไม่มีพอที่จะจ่ายค่าเช่า ้อง (250 บาท) กับข้าวที่กินอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัย
เพียงข้าว ารอา ารแ ้งที่ได้รับแจก ซึ่งโดยมากมักเป็นมาม่า ไข่ และปลากระป๋อง นอกจากนี้ยังขาดแคลนยา ี
ฟัน บู่ และยา ระผมอีกด้วย
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน อาบน้า ดื่มกาแฟ
07.00 น. ทอดไข่เจียวกินกับข้าว วยเป็นอา ารเช้า
10.00 น. เดินไปวัดเจ้าอามกับเพื่อนในศูนย์
11.00 น. กินข้าวเที่ยงที่วัดเจ้าอามเ ร็จแล้วเดินกลับศูนย์
12.00 น.- 20.00 น. พักผ่อนดูทีวีอยู่ด้านล่าง
21.00 น. อาบน้าแล้วเข้านอน
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ค่าใช้จ่ายรายวัน: 0 บาท
ลุงอั๋น ตามครั้งที่ 4 วันที่ 26 ก.ย. 60 (วันอังคาร)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
วันนี้ผู้เขียนแวะเอาของ (ยา ระผม ยา ีฟัน บู่) ไปใ ้ลุงอั๋น ตามที่ได้พูดคุยกันไว้เมื่อคราวก่อน และ
ได้ อบถามวิถีชีวิตประจาวันเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้ว ย ซึ่งพบว่าเมื่อวัน อังคารที่ 26 ลุงอั๋นไม่ได้ออกไปท างาน
เช่นเดิม มีเพียงเดินออกไปกินข้าวที่วัดเจ้าอามตอน 11 โมงเป็นมื้อเที่ยงเท่านั้น ในมื้ออื่น ๆ ลุงอั๋นจะต้มมาม่าที่
ได้รับแจกมาช่วงวัน ารทจีน กินกับข้าว วยเป็ นอา าร า รับมื้อเช้าและมื้อเย็น นอกจากนั้นตลอดทั้งวันลุง
อั๋นจะนั่งดูทีวีด้านล่างจนถึงเวลาประมาณ 2 ทุ่ม จึงขึ้นไปอาบน้าและเข้านอนตามลาดับ อย่างไรก็ตามลุงอั๋นยัง
เล่าว่า ตอนนี้ได้งานใ ม่เป็นลูกจ้างผัดกับข้าวร้านอา ารตาม ั่งในตลาดศาลายาแล้ว จากคาแนะนาของญาติที่
รู้จักกัน โดยลุงจะเริ่มงานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ่วนเรื่องปัญ า ุขภาพลุงอั๋นเล่าว่าช่วงนี้ความดันกับเบา วาน
ปกติ มีเพียงเ ียงรบกวนจากเพื่อนร่วมศูนย์ในช่วงกลางคืนเท่านั้น (เ ียงที่ว่านี้คือเ ียงอาละวาดของป้าอ้อย
ามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ่วนของป้าอ้อย)
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
06.00 น. ดื่มกาแฟ
8.00 น. ต้มมาม่ากินกับข้าว วยที่ได้รับแจกตามศาลเจ้าเมื่อช่วง ัปดา ์ที่ผ่านมา
10.30 น. เดินไปวัดเจ้าอามกับเพื่อนในศูนย์
11.00 น. กินข้าวเที่ยงที่วัดเจ้าอามเ ร็จแล้วเดินกลับศูนย์
12.00 น.- 18.00 น. พักผ่อนดูทีวีอยู่ด้านล่าง
18.00 น. กินข้าวเย็น ต้มมาม่ากินกับข้าว วย
21.00 น. อาบน้าแล้วเข้านอน
ค่าใช้จ่ายรายวัน: 0 บาท

11. ลุงเปี๊ยก อายุ 61 ปี
ลุงเปี๊ยก เป็นคนไร้บ้านรูปร่าง ูงค่อนไปทางผอม น้า นัก 52 กิโลกรัม ูง 175 เซนติเมตร ที่ผู้เขียน
พบ ณ ภา ังคม ังเคราะ ์ ขณะที่กาลังนั่งรับประทานอา ารฟรีอยู่ เมื่อเข้าไปพูดคุยด้วยจึงทาใ ้ทราบว่า ลุง
เปี๊ยกเริ่มต้นออกมาเป็นคนไร้บ้านได้ประมาณประมาณ 3 ปี 7 เดือน เนื่องจากไม่มีจ่ายค่าเช่า อพักที่ตนอาศัย
อยู่เพียงลาพัง กล่าวคือ ลุงเปี๊ยกเป็นคนกรุงเทพม านครตั้งแต่ เกิด อาศัยอยู่ภายในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็น
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ท ารอากา ประจากรมท ารอากา โยธิน รัก าพระองค์ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ซึ่งปัจจุบันได้เ ียชี ิตไปแล้
เมื่อปี พ. . 2511 (อายุ 44 ปี) ด้ ยโรคค ามดัน ูงจากการดื่ม ุราในงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อน มัยเรียนของพ่อ ทา
ใ ้อาการกาเริบ ีร ะจึงฟาดเข้ากับขอบ น้าต่างภายในบ้านและเ ียชี ิตในเ ลาต่อมา ในขณะนั้นลุงเปี๊ยก
อายุได้ 12 ปี กาลัง ึก าอยู่ชั้นประถม ึก าปีที่ 5 และเ ลือเ ลาอีกเพียง 1 เทอมเท่านั้นก็จะ ามารถเลื่อน
ชั้นไปยังชั้นประถม ึก า 6 ได้ ากแต่ทางบ้านของลุงไม่มีเงิน ่งเ ียจึงทาใ ้ ลุงเปี๊ยก และพี่น้องอีกจาน น 5
คน ไม่ได้ ึก าต่อ โดยในค ามเป็นจริงลุงเปี๊ยกบอกกับผู้เขียน ่าทางบ้านจะต้องได้รับเงินค่าบาเ น็จของคุณ
พ่อจาน น 200,000 บาท ากแต่โดนญาติพี่น้องฝ่ายแม่รับเงินไปใช้ก่อนตาม ันเ ลาและ ถานที่ า รั บ
จ่ายเงินดังกล่า (โดนตัด น้า)
เมื่อเ ียเ า ลักของครอบครั ไปฐานะทางการเงินของลุงเปี๊ย กก็ตกต่าลง ากแต่ลุงเปี๊ยกยั งได้มี
โอกา ไปเรียนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานแ ่งชาติ ใน าขาช่างไฟฟ้า (ปี พ. . 2515) ประกอบกับ
ธุรกิจทางบ้านแต่เดิมที่เปิดรับซ่อมแอร์อยู่แล้ จึงทาใ ้ลุงมีฝีมือทางการช่างและยึดเอาเป็นอาชีพนับแต่นั้น
ต่อมารา ปี พ. . 2523 ลุงเปี๊ยกได้ย้ายออกมาเช่า ้ อง ลังจากแต่งงานกับ ญิง า ชา อี าน และมีลู ก
ด้ ยกันทั้ง มด 2 คน เป็นชาย 1 และ ญิงอีก 1 คน จากนั้นทั้ง องก็แยกกันอยู่ โดยลุงเปี๊ยกออกมาเช่าบ้าน
อยู่เพียงลาพังในซอยโปโล แข งลุมพินี เขตปทุม ั น กรุงเทพฯ และประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมทั่ ารทิ
ร่ มกับเพื่อนช่างอีก 1 คน จนเมื่อต้นปี พ. . 2556 ลุงเปี๊ยกไม่มีเงิน า รับจ่ายค่าเช่าจึงตัด ินใจย้ายออก และ
เริ่มต้นชี ิตคนไร้บ้านนับตั้งแต่นั้น อา ัยนอนบริเ ณ ถานีขน ่ง มอชิตอยู่รา เดือนเ ๆ ก่อนจะเข้าไปพัก
อยู่ในบ้านอิ่มใจจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ ่ นปัจจุบันลุงเปี๊ยกไปกลับระ ่างบ้านอิ่มใจ และบ้านของน้าชาย ัย
76 ปีที่ ซอยลาดพร้า 106 แข งพลับพลา เขต ังทอง ลาง กรุงเทพฯ เนื่องจากภรรยาของน้าชายที่อา ัยอยู่
ด้ ยกันแต่เดิมเ ียชี ิต ด้ ยค ามเ งาจึงโทร ัพท์เรียกใ ้ลุงเปี๊ยกเข้าไปอยู่เป็นเพื่อน และคอยดูแลในยามที่น้า
ชายต้องออกไปดูแลไร่ นในอาเภอบางเลน จัง ัดนครปฐม ากแต่ลุงเปี๊ยกก็ยังคงแ ะเ ียนไปนอนพักที่
บ้านอิ่มใจเป็น ่ นใ ญ่ โดยใ ้เ ตุผล ่าการออกมาอยู่บ้านอิ่มใจมีค าม ุขมากก ่าอา ัยอยู่บ้านของลูกชาย
ลูก า รือน้าชายที่อยากจะใ ้ตนอยู่เฝ้าบ้านและดูแลต้นไม้ เพราะได้พูดคุยกับเพื่อน ๆ ภายใน ูนย์พักทาใ ้
ไม่เ งาเ มือนกับตอนอยู่บ้านของตนเอง ร่ มไปถึงเป็นประ บการณ์ที่แปลกใ ม่อีกด้ ย
อย่างไรก็ตามในเรื่องของเงินทองที่ลุงเปี๊ยกในชี ิตประจา ัน ลุงไม่ได้ขอเงินจากลูกทั้ง องและน้าชาย
เลยทั้ง ๆ ที่ ามารถขอได้ ากแต่ลุงเลือกที่จะทางานเป็นช่างซ่อมแอร์และไฟฟ้าต่อไปกับเพื่อนคน นิทแทน
โดยมีลูกค้า ่ นใ ญ่เป็นคนรู้จักที่มีเบอร์ติดต่อกันมาแต่เดิม และเบี้ยเลี้ยง า รับคนชราอีกเดือนละ 600 บาท
ร มไปถึงรับของบริจาคตามโรงทาน รือ ัดเพื่อนาไปขายอีกต่อ นึ่งเช่นเดิม ่ นทางด้าน ุขภาพแม้ ่าลุง
เปี๊ยกจะย่างเข้า ู่ ัยชรา แต่ ุขภาพยังแข็งแรง ามารถรับงานซ่อม โบกธง ถือป้ายกลางแดดได้เช่นเดิม โดยลุง
เปี๊ยกเล่า ่า ตนเป็นคนที่ไม่ค่อยป่ ยและไม่มีโรคประจาตั อะไร ากจะมีก็มีเพียงอาการอา ารไม่ค่อยย่อย
อันมีเ ตุมาจาก ภาพฟันที่ไม่แข็งแรงดังเดิมทาใ ้เคี้ย อา ารได้ลาบาก ่งผลใ ้อา ารที่กินเข้าไปย่อยยากขึ้น
่ นเรื่องบุ รี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลุงเปี๊ยกเคย ูบเมื่อนานมาแล้ ก่อนที่จะไร้บ้าน แต่ปัจจุบันเลิก ูบไป
แล้ เช่นเดีย กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลิกดื่มไปแล้
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ว่ นทางด้านอา ารการกินพบว่า ลุงเปี๊ยกกินครบทั้ง 3 มื้อ มีอา ารอี านจาพวกลาบ รือน้าตกเป็น
อา ารที่ชื่นชอบมากที่ ุด เนื่องจากลุงมีภรรยาเป็นชาวอี านจึงได้กินอา ารอี านบ่อย แม้ว่าในปัจจุบันจะ
แยกกันอยู่ลุงก็ยังคงกินอา ารอี านอยู่เป็นประจา โดยอา ารที่ลุงกินมีทั้งที่มาจากการปรุงอา ารด้ วยตัวลุง
เอง และซื้ออา าร าเร็จรูป เฉพาะวันที่ลุงเปี๊ยกนอนบ้านน้าชายโดยจะออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดบางกะปิใน
ตอนเช้า นอกจากนี้ลุงเปี๊ยกยังเดินทางไปรับอา ารฟรีอยู่บ้างในวันที่ต้องออกมาทาธุระนอกบ้าน รือพักที่บ้าน
อิ่มใจ ตามโรงทานของวัด รือ ถานที่จัดเลี้ยงต่าง ๆ เช่น ภา ังคม งเคราะ ์ นาม ลวง วัด ระเกศ เป็นต้น
ทั้งนี้ใน นึ่งวันโดยมากลุงเปี๊ยกจะตื่นในเวลาประมาณตี 4 ากอยู่บ้านน้าชายจะออกมาที่ตลาดในเวลาตี 5
และกลับเข้าไปทากับข้าวแล้วรับประทานอา ารเช้าและกาแฟในเวลา 08.00-09.00 น. ก่อนจะรดน้าต้นไม้
ดูแลพืชผัก วนครัวในเนื้อที่เกือบ 1 ไร่ แล้วจึงเข้านอนในเวลาตี 2 ่วนในวันที่พักอยู่บ้านอิ่มใจลุงเปี๊ยกจะตื่น
เวลาตี 4 เช่นกัน และรับประทานอา ารเช้าในบ้านอิ่มใจเป็นมื้อแรก และออกไปทางานในวันที่มีงาน (รับซ่อม
ตามบ้าน) ากวันไ นไม่มีก็จะแวะไปยังวัดที่มีงานบุญ ( ่วนใ ญ่ไปวัด ระเกศ) เพื่อเก็บเงินโปรยทาน รือ
ถานที่เลี้ยงอา ารฟรีในมื้อกลางวันดังเช่นในวันนี้ที่ลุงเปี๊ยกแวะเข้ามารับอา ารฟรีที่ ภา ังคม งเคราะ ์
เนื่องจากเ ็นว่าเป็นทางผ่าน ่วนในมื้อเย็นจะกลับเข้าไปยังบ้านอิ่มใจอีกครั้ง และเข้านอนในเวลาประมาณ
22.00 น.
ลุงเปี๊ยก ตามครั้งที่ 1 วันที่ 21 ก.ค. 60 (วันศุกร์)
ถานที:่ ภา ังคม งเคราะ ์
เช้าวันนี้ลุงเปี๊ยกตื่นในเวลาประมาณตี 5 เพื่อเตรียมตัวออกไปตลาดบางกะปิในตอนเช้า ซื้อกับข้าว
กลับมาทาข้าวเช้าใ ้กับน้าชายและตัวเองในเวลา 7 โมง จากนั้นจึงไปรดน้าต้นไม้ใน วนรอบบ้านจนล่วงเข้า
เวลาประมาณ 10 โมง ก็เดินทางออกมากินข้าวกลางวันที่ ภา ังคม งเคราะ ์ในเวลา 11 โมง การมานอนที่
บ้านอิ่มใจทาใ ้ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ และเข้าไปรับงานโบกธงถือป้ายที่จะต้องทาในวันเ าร์และวันอาทิตย์ที่จะ
ถึงนี้ด้วย ตอนบ่าย 3 โมง ก่อนจะเข้านอนที่บ้านอิ่มใจในเวลาประมาณ 4 ทุ่ม
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน /ออกไปตลาดบางกะปิซื้อกับข้าว
07.00 น. กินข้าวเช้า/ รดน้าต้นไม้
11.00 น. กินข้าวที่ ภาฯ
15.00 น. ไปบ้านอิ่มใจ
22.00 น. เข้านอน
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ลุงเปี๊ยก ตามครั้งที่ 2 วันที่ 1 ส.ค. 60 (วันอังคาร)
สถานที่: บ้านอิ่มใจ
า รับวันนี้ลุงเปี๊ยกเริ่มต้นกิจวัตรประจาวันในเวลาตี 4 เพื่อออกไปตลาดบางกะปิซื้อกับข้าวมาทา
ใ ้กับน้าชายและตนเอง ก่อนจะกลับมารดน้าต้นไม้ภายในบ้านในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งถือเป็นกิจวัตร
ประจาที่ต้องทาตั้งแต่กลับมาดูแลน้า โดยค่าใช้จ่าย า รับซื้อของน้าชายจะวางเอาไว้ใ ้ทุก วันวันละประมาณ
80-100 บาท ลังจากนั้นจึงออกไปดูงานติดตั้งแอร์ในอาคาร ณ ศูนย์ราชการกระทรวงยุติธรรมที่น้าชายรับ
งานติดตั้งไว้ (อาชีพทางบ้านของลุงคือเป็นช่างรับเ มาติดตั้งแอร์ และไฟฟ้า) ก่อนจะเข้ามาพักที่บ้านอิ่มใจและ
กินข้าวเย็นภายในบ้านตอน 1 ทุ่ม โดยลุงเปี๊ยกจะแวะเวียนเข้ามาที่บ้านอิ่มใจทุก ๆ 2-3 วันต่ออาทิตย์ เพื่อ
พูดคุยกับเพื่อนในบ้านอิ่มใจและรับงานถือป้ายโบกธงในช่วงเย็นวันพฤ ั รือศุกร์
บันทึกประจาวัน
04.00 น. ตื่นนอน /ออกไปตลาดบางกะปิซื้อกับข้าว
07.00 น. กินข้าวเช้า/ รดน้าต้นไม้
14.00 น. ออกจากบ้านน้าชายไปศูนย์ราชการกระทรวงยุติธรรม เพื่อดูงานติดตั้งแอร์ภายใน
อาคารใ ้น้าชาย
18.00 น. ไปบ้านอิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็นที่บ้านอิ่มใจ
22.00 น. เข้านอน
ลุงเปี๊ยก ตามครั้งที่ 3 วันที่ 18 ส.ค. 60 (วันศุกร์)
สถานที:่ บ้านอิ่มใจ
า รับชีวิตในช่วงนี้ของลุงเปี๊ยกพบว่าเ มือนกับครั้งก่อนๆที่ผู้เขียนเข้าไปพูดคุยด้วย กล่าวคือตื่นนอน
เวลาประมาณตี ี่จากนั้นออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดบางกะปิ แล้วกลับมาทาอา ารใ ้น้าชายกับตัวเองกินเป็นมื้อ
เช้า จากนั้นจึงออกไปรดน้าต้นไม้ใน วนแล้วจึงออกจากบ้านอีกครั้ งในช่วงเย็นเพื่อเข้าพักในบ้านอิ่มใจ ซึ่งจาก
กิจวัตรประจาวันดังกล่าวผู้เขียนคิดว่าชีวิตของลุงเปี๊ยกเริ่ม ลุดออกจากการเป็นคนไร้บ้านค่อนข้างจะถาวรแล้ว
เนื่องจากในทุก ๆ วันลุงเปี๊ยกจะอาศัยอยู่ที่บ้านของน้าชายย่านลาดพร้าวเป็น ่วนใ ญ่ มีเพียง 1-2 วันต่อเดือน
เท่านั้นที่แวะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนในบ้านอิ่มใจ ซึ่งโดยมากไม่นอนพักจะแวะเข้ามาพูดคุย รือร่วมกิจกรรม วด
มนต์ในวัน าคัญทางศา นา ประมาณ 2-3 ช.ม.เท่านั้นแล้วจึงกลับไปนอนพักที่บ้านน้าชายเช่นเดิม ่วน
รายจ่ายในแต่ละวันพบว่าลุงเปี๊ยกไม่ได้รับจากการทางานถือป้าย รือโบกธงอีก ากแต่ได้จากเงิน ่วนแบ่งที่น้า
ชายจะวางไว้ในเป็นวันๆไป 80 รือ 100 บาทบ้างในบางวัน เพื่อใช้ า รับซื้อกับข้าวที่ตลาดบางกะปิในตอน
เช้า และเงินจากการทางานเป็นช่างซ่อมแอร์ รือติดตั้งแอร์ภายในอาคารที่ทาร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงที่พัทยา
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อย่างไรก็ตามจากการ อบถามของผู้เขียนในภาย ลังพบ ่าตลอดทั้งเดือน ิง าคม และกันยายนลุงเปี๊ยกไม่ได้
ออกไปทางานกับเพื่อนที่พัทยาเลย นอกจากนี้ลุงเปี๊ยก างแผนไ ้ ่าจะบ ช ัก 1 พรร า ตามคาขอร้องของลูก
ชายและลูก า ากแต่ยังไม่กา นด ันเ ลา และ ัดที่จะบ ชแน่นอน
บันทึกประจา ัน
05.00 น. ตื่นนอนที่บ้านน้าชาย /ออกไปตลาดบางกะปิซื้อกับข้า
07.00 น. ทากับข้า และกินข้า เช้าจากนั้นออกไปรดน้าต้นไม้
16.00 น. เดินทางไปบ้านอิ่มใจเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่นั้น
19.00 น. กินข้า เย็นที่บ้านอิ่มใจ
22.00 น. เข้านอน

12. ป้าอ้อย อายุ 56 ปี
ป้าอ้อย เป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ที่พึ่งเข้ามาพักภายใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ได้เพียง 2 ัน
และเริ่มต้นชี ิตไร้บ้านมาประมาณ 9 เดือนเท่านั้น โดยป้าอ้อยเล่า ่าตนออกมาใช้ชี ิตนอกบ้านครั้งแรกเมื่อ
เดือนพฤ จิกายน 2559 เนื่องจากมีปัญ ากับลูกเขย และค ามน้อยเนื้อต่าใจตั เอง ด้ ยเ ตุจากโรคซึมเ ร้าที่
ติดตั ป้ามาตั้งแต่ยัง า กล่า คือ ป้าอ้อยอา ัยอยู่ที่จัง ัดชลบุรีตั้งแต่กาเนิด ลังจากจบการ ึก าชั้น ม .5
จากนั้นจึงแต่งงานกับชายคน นึ่งในจัง ัดเดีย กัน มีลูกด้ ยกันทั้ง มด 2 คน เป็นเพ ญิงและเพ ชายอย่าง
ละ 1 คน ต่อมาเมื่อลูก า คนโตอายุได้ 7 ข บ และลูกชายคนเล็กอายุ 5 ข บ ามีของป้าอ้อยได้ทิ้งป้าอ้อย
และลูกไปแต่งงานใ ม่ ทาใ ้ช่ งชี ิตป้าอ้อยในขณะนั้นยากลาบากขึ้นและเป็นเ ตุใ ้ป้าอ้อยตัด ินใจไปบ ช
เป็นแม่ชีที่ ัดแ ่ง นึ่งในจัง ัดชลบุรี ก่อนจะย้ายไปที่อาเภออู่ทอง จัง ัด ุพรรณบุรี ลัง จากบ ชได้ 2
เดือน โดยที่ป้าอ้อยนาลูก า ไปเลี้ยงดูที่ ัดด้ ยกัน ่ นลูกชายนาไปฝากเลี้ยงไ ้กับเพื่อนที่พระประแดง ผ่าน
ไปประมาณ 8 ปี ป้าอ้อยก็ ึกออกมาทางานทะเบียนใน ถานีขน ่งปราจีนบุรี จากการฝากฝังของแม่ชีผู้ดูแลป้า
อ้อยใน ัดเดีย กัน โดยในระ ่างนั้นป้าอ้อยได้รั บการติดต่อจาก ‘เฮีย’ เถ้าแก่รองผู้จัดการตลาดแ ่ง นึ่งใน
จัง ัดชลบุรีที่ชอบพอกับป้าอ้อย ใ ้เดินทางกลับไปอยู่ด้ ยกันที่บ้านเช่าของเฮีย และเฮียจะรับดูแล ่งเ ียลูก
ทั้ง องของป้าอ้อยด้ ย (เฮียเป็นชายรุ่นพี่คน นึ่งที่รู้จักกับป้าอ้อยอยู่ก่อนแล้ และแอบชอบป้าอ้อยมาตั้งแต่
ป้าอ้อยยังไม่แต่งงาน โดยที่ตั เฮียแต่งงานกับ ญิงคน นึ่งที่พ่อแม่เลือกใ ้ และมีลูกด้ ยกันกับภรรยาทั้ง มด
2 คน ่ นป้าอ้อยรับเข้ามาดูแลในฐานะของภรรยาน้อย)
อย่างไรก็ตาม ลังจากที่ป้าอ้อย ลูกๆทั้ง องคน และเฮียอา ัยอยู่ด้ ยกันในคอนโด (ขณะนั้นลูก า
กาลังเรียน ป ช. ปี1 ่ นลูกชายเรียนอยู่ชั้น ม.4) ามีของป้าอ้อยก็กลับมา โดยมีข้อเ นอ ่าตนจะ ย่ากับป้า
อ้อย และใ ้เฮียดูแลลูกทั้ง องคนก็ต่อเมื่อ เฮียยอมใ ้เงินจาน น 2 แ นบาท ากแต่เฮียไม่ยินยอม และด้ ย
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เ ตุการณ์นี้เองทาใ ้ป้าอ้อยมีอาการเครียดและเริ่มต้นป่ ยเป็นโรคซึมเ ร้านับตั้งแต่นั้น ่ นลูก า เมื่อเจอพ่อ
อีกครั้งก็ตัด ินใจย้ายไปอยู่กับพ่อและภรรยาใ ม่ของพ่อแทน ลังจากนั้นลูก า มี ามีคนแรกเป็นเพื่อนที่
ทางานโรงงาน ัปปะรดกระป๋องด้ ยกัน ก่อนจะเลิกกันไปเนื่องจากฝ่ายชายชอบทาร้ายร่างกาย ลูก า จึง นี
กลับมาอยู่ที่ชลบุรีกับป้าอ้อยอีกครั้ง ่ นลูกชายไปเกณฑ์ท ารที่กรุงเทพฯและอา ัยอยู่ที่นั้นเรื่อยมา ทางด้าน
ลูก า ลังจากกลับมาอยู่ชลบุรีแล้ ได้แต่งงานใ ม่ และย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ในตาบลอ่าง ิลากับ ามีคนที่ 2
(ลูกเขยคนที่ 2 ของป้าอ้อย) และลูกอีก 1 คน ขณะที่ป้าอ้อยยังคงอา ัยอยู่กับ เฮียในบ้านเช่า ลังเดิมเรื่อยมา
โดยที่ป้าอ้อยจะแ ะเ ียนเข้าไป าลูก า อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ในช่ งเ ลานั้นเฮียจะแ ะเข้ามา าป้าอ้อยที่บ้านเช่า
แค่ช่ งกลาง ันเท่านั้น ่ นเ ลากลางคืนเฮียจะกลับเข้าบ้านใ ญ่ (บ้านที่อยู่ด้ ยกันกับภรรยาที่ถูกต้องตาม
กฎ มาย และลูกอีก 3 คน)
ต่อมาลูก า เลิกกับ ามีคนที่ 2 ไป และอา ัยอยู่ร่ มกับ ามีคนที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งลูกเขยล่า ุดนี้
เองที่ทาใ ้ป้าอ้อยตัด ินใจออกจากบ้าน โดยป้าอ้อยเล่า ่า
ในวันธรรมดาวัน นึ่งป้าอ้อยแวะเข้าไป าลูก าวที่บ้านเพื่อทาความ ะอาดบ้านใ ้ ในขณะที่กาลังจะ
เดินเข้าบ้านป้าอ้อยได้ยินลูก าวและลูกเขยกาลังมีปากเ ียงกันอยู่ใน ้องครัวด้าน ลัง ด้วยเ ตุที่ลูกเขย ึง วง
ลูก าวของป้าอ้อยกับ ามีเก่า ่วนตัวป้าอ้อยได้เดินเข้าไป วังจะ ้ามปราบ แต่กลับโดนว่าและตวาดกลับมา
แทบจะทันที ป้าอ้อยจึงตัด ินใจออกจากมา ในจัง วะนั้นลูก าวกาลังจะเดินเข้าไปรั้งตัวป้าอ้อยไว้ ากแต่
เ ียงของลูกเขยก็ตะโกนไล่ ลัง ความว่า “ถ้ามึงตามแม่มึงไป กูจะเลิกกับมึง ” ิ้นเ ียงนั้นลูก าวเลือกที่จะ
ยุดและ ัน ลังกับเข้าบ้านทันที ป้าอ้อยเ ็นดังนั้นก็เกิดความน้อยใจขับรถมอเตอร์ไซต์ออกมา ระ ว่างนั้นได้
โทร าเฮียเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่กลับโดนกล่าว าว่าป้าอ้อยเป็นคนไม่อดทน
ด้ ยเ ตุนี้จึงทาใ ้ป้าอ้อยยิ่งน้อยใจมาขึ้นไปอีก ประกอบกับโรคซึมเ ร้าที่เป็นอยู่ ทาใ ้ ภาพจิตใจใน
ตอนนั้นย้าแย่มากยิ่งขึ้น ลังจากขับรถไปกลับอยู่ ลายรอบ (จากบ้านลูก า ที่ตาบลอ่าง ิลา กับอาเภอเมือง
ชลบุรี) ป้าอ้อยก็เลือกไปนอนที่เรือนพักญาติในโรงพยาบาลชลบุรี ที่ป้าอ้อยรัก าตั อยู่เป็นประจา ผ่านไป
ประมาณ 3-4 ัน แพทย์เจ้าของไข้ป้าอ้อยได้ปรึก านัก ังคม งเคราะ ์ในโรงพยาบาลใ ้ ่งตั ป้าอ้อยไปที่
ูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัง ัดชลบุรี (บางละมุง) ซึ่งโดยปกติจะแรกรับเพียง 15 ันเท่านั้น ก่อนจะ ่งตั ไปยัง
ูนย์อื่น ๆ ากแต่ตั ป้าอ้อยได้รับการ ่งตั ไปที่อื่นช้าก ่าเพื่อน เพราะ ามารถช่ ยเจ้า น้าที่ดูแลทาค าม
ะอาดที่พักภายใน ูนย์ได้ จนกระทั่งผ่านไปประมาณ 3 เดือน ป้าอ้อยจึงมี กา นด ่งตั ไปที่ ูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งธัญบุรี เมื่อรู้ดังนั้นป้าอ้อยจึงตัด ินใจ นีออกมาพร้อมเงิน 300 บาท โดยมีจุด มายอยู่ที่ นาม ล ง
เนื่องจากรู้มา ่า ามารถอา ัย ลับนอนได้ จนเมื่อเดินทางมาถึงก็พบ ่า นาม ล งในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเรียบร้อยแล้ ป้าอ้อยจึงไปขอค ามช่ ยเ ลือจากตาร จในพื้นที่จนกระทั่งได้เข้าไปอา ัยอยู่ในบ้านอิ่ม
ใจตั้งแต่ ันที่ 7 พฤ จิกายน 2559 และได้พบกับลุงติ่งชายไร้บ้านคน นึ่งในบ้านอิ่มใจ ซึ่งรับอา าดูแลป้าอ้อย
ในช่ งที่ป้าขาเจ็บเพราะล้มที่ ัด ระเก ทาใ ้ต่อมาทั้ง องได้จดทะเบียน มร กั น และย้ายออกมาอยู่ที่ ูนย์ ุ
ิทย์ ัด นู เมื่อ ันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันป้าอ้อยไม่ได้ประกอบอาชีพ ทาใ ้มีรายได้ไม่เพียงพออา ัย
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เงินที่ได้จากเฮียที่แอบ ่งมาใ ้ป้าอ้อยเดือนละ 500 บาท จากลูกชาย 200 บาท จากการนาเ ื้อผ้า รือของ
ประดับที่ป้ามีไปขาย และจากเงินทางานโบกธง ถือป้ายของลุงติ่ง
ด้าน ุขภาพในปัจจุบัน ป้าอ้อยกล่า ่าไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนัก เพราะนอกจากโรคซึมเ ร้า
ที่ตนเป็นอยู่ ยังมีโรค ั ใจ คอเร เตอรอล ูง และโรคค ามดัน ูงอีกด้ ย โดยป้าอ้อยจะแ ะไป า มอเพื่อรับ
ยาเป็นประจาทุกเดือน เนื่องจากโรคซึมเ ร้าที่เป็นอยู่ ากไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องจะทาใ ้มีอาการทรุดลงได้
โดยช่ งนี้ ป้ า อ้ อ ยมี อ าการนอนไม่ ลั บ ิ ง เ ี ย น น้ า มื ด และป ด ี ร ะอยู่ บ่ อ ยครั้ ง อั น เป็ น ผลมาจาก
ค ามเครี ย ดในชี ิตที่ย ากล าบากขึ้น ก ่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะอาการนอนไม่ ลั บที่เริ่มมีอาการใ ้ เ ็ น
ลังจากออกมาใช้ชี ิตนอกบ้าน ่ นทางด้านอา ารและเครื่องนุ่ง ่มพบ ่า ป้าอ้อยรับประทานอา าร ันละ 3
มื้อเช่นเดิม โดยมีแกงจืดและผัดบ บเป็นอา ารที่ชื่นชอบมากที่ ุด แต่อา ารที่กินบ่อยที่ ุดมักจะเป็นก๋ ยเตี๋ย
เ ้นเล็กคู่กับข้า เปล่าในร้านเจ้าประจาแถ ๆ าลา ่าการกรุงเทพฯ รือตามโรงอา ารในโรงพยาบาลเมื่อถึง
เ ลานัดและชอบดื่มน้าอัดลมเป็นประจาทุก ัน อย่างน้อย ันละ 1 ข ด/ถุงเป็นอย่างต่า จากร้านค้า รือ 7-11
ใกล้ที่พัก นอกจากนี้ป้าอ้อยจะเดินทางไปรับอา ารฟรีพร้อมกับลุงติ่งที่ ภาฯ ัดเจ้าอาม และ ัด ังฆทานเป็น
มื้อกลาง ันในบางครั้ง และจะแ ะพักตาม ถานที่ าธารณะเป็นประจาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ันต่อ ัปดา ์
บริเ ณ น ันติ และ อ มุดกรุงเทพฯ เพื่อ ลบร้อนในช่ งเ ลากลาง ัน ก่อนจะกลับไปอาบน้าและเข้านอน
ใน ูนย์พักในเ ลาเย็น ่ นเรื่องการซักผ้า ด้ ยตั ป้าอ้อยติดนิ ัยจ้างซักมาตั้งแต่อา ัยอยู่ในบ้านเช่า ป้าอ้อยจึง
เลือกใช้บริการซักผ้าแทนการซักมือด้ ยตั เองเรื่อยมา ในทุก ๆ 3 ันต่อครั้ง ราคาโดยประมาณ 50 บาท
ทั้ง มดทั้งม ลจากคาบอกเล่าของป้าอ้อยพบ ่า ในปัจจุบันไม่มีค าม ุขเท่ากับเมื่อก่อน เนื่องจาก
ปัจจุบันไม่ได้ทางานและ ุขภาพร่างกายที่แย่ลง แม้ ่าเฮียจะยังคง ่งเงิน มาใ ้ทุกเดือนก็ตาม ากก็ไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ป้าอ้อยต้องใช้ร่ มกับลุงติ่ง อย่างไรก็ตามป้าอ้อยยังกล่า อีก ่าในตอนที่คิดออกจาก
บ้านของลูก า ใน ันนั้นก็รู้ดีอยู่แล้ ่าจะต้องออกมาไร้บ้านยา นาน เพราะตั ป้าอ้อยเองไม่อยากกลับไปมี
ปัญ ากับลูก า และลู กเขยอีก และ ากจะใ ้กลับไปอยู่บ้านเช่ากับเฮียเช่นเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะใน
ปัจจุบันเฮียมีอายุมากขึ้นร่างกายไม่แข็งแรง (ปัจจุบันอายุ 71 ปี) เป็นอัมพาตไม่ ามารถออกจากบ้านใ ญ่ด้ ย
ตั เองได้ ทาใ ้ป้าอ้อยกลับไปใช้ชี ิตกับเฮียแบบเดิมไม่ได้อีก รายได้จากการเป็นรองผู้จัดการตลาดที่เคยได้
ดังเช่นอดีตจึง มดไป มีเพียงเงินที่ได้รับจากลูกทั้ง 3 คนของเฮียเท่านั้น ร มไปถึงปัญ าค ามไม่ลงรอยกัน
ระ ่างลูกแท้ ๆ ของเฮียกับป้าอ้อยที่มอง ่า พ่อตนลาเอียงรักป้าอ้อยมากก ่าภรรยาที่แท้จริงยิ่งทาใ ้เฮียถูก
เพ่งเล็งและไม่ ามารถเจียดเงินใ ้กับป้าอ้อยได้มากนัก ดังนั้น ิ่งที่ป้าอ้อยต้องการในปัจจุบันมากที่ ุด คือ มีเงิน
ค่ารัก าพยาบาล มีบ้านมีครอบครั ใ ้ปรึก า และมีงานทาตามลาดับนั่นเอง
ป้าอ้อย ตามครั้งที่ 1 วันที่ 11 .ค. 60 (วันศุกร์)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
ใน ันนี้ป้าอ้อยตื่นนอนตั้งแต่ตี ้า เพื่อที่จะเดินทางไปทาบัตรคนพิการ (ทางจิตเ ช) ที่รพ.เจริญกรุง
ประชารัก ์ ตามคาแนะนาของผู้ดูแล ูนย์ใ ้ป้าอ้อยไปทาบัตรเผื่อไ ้ า รับใช้รัก าค่าพยาบาลของป้าได้ โดย

ข-30

ป้าอ้อยออกจากโรงพยาบาลและกลับถึง ูนย์ ุ ิทย์ในเ ลาประมาณ 10 โมง และไม่ได้ออกไปไ นอีกเลย
จนกระทั่งเข้านอนในเ ลา 3 ทุ่ม ทั้งนี้อา ารในมื้อเย็นของป้าอ้อยเป็นมาม่าที่ได้รับจากรพ.พระมงกุฎเมื่อ ันที่
9 ิง าคม และมีเงิน า รับใช้จ่ายในช่ งอาทิตย์ที่ผ่านมาจากการเดินทางไปรับพระที่ ระบุรีกับลุงติ่งเมื่อ ัน
ุกร์ เ าร์ และอาทิตย์ (4-6 ิง าคม) ได้เงินคนละ 700 บาท (แบ่งเป็นค่าอา ารทั้ง 3 ัน 500 บาท และ
ค่าแรง 500 บาท) ่ นใน ันพรุ่งนี้ป้าอ้อย างแผน ่าจะเดินทางกลับชลบุรี เพื่อร่ ม ันแม่ที่บ้านของเฮีย ซึ่งจะ
จัดงานเลี้ยง ันแม่เป็นประจาทุกปี
บันทึกประจา ัน
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. กินข้า เช้า
07.00 น. ไปรพ.เจริญกรุงประชารัก ์เพื่อรอทาบัตรคนพิการ
10.00 น. กลับ ูนย์ ุ ิทย์ +พักผ่อน
18.00 น. กินข้า เย็น+กินยาโรคซึมเ ร้า
21.00 น. เข้านอน
ป้าอ้อย ตามครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.ย. 60 (วันพฤ ั บดี)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
า รับ ันนี้ป้าอ้อยเล่า ่า ตนไม่ได้ออกไปไ นไกลจาก ูนย์พักมากนัก เนื่องจากใน ันนี้เพื่อนจากอิ่ม
ใจแ ะเข้ามาพูดคุยกับป้าอ้อยที่ ูนย์เรื่องเงินที่ป้าอ้อยและลุงติ่งเคยติดเงินตนไ ้ใน มัยที่อยู่บ้านอิ่มใจ โดย
เพื่อนแ ะเข้ามาตั้งแต่เที่ยงจนถึงเ ลาประมาณ ี่โมงเย็นจึงกลับไป จากนั้นป้าอ้อยถึงออกจาก ูนย์ไปกินข้า มื้อ
แรกของ ันที่ตลาดบางขุน รีและน้าอัดลมที่ขาดไม่ได้อีก 1 ถุง เ ร็จแล้ กลับเข้า ูนย์เพื่อเข้านอนไปตั้งแต่
ั ค่าจนถึงเ ลาเกือบเที่ยงใน ันถัดไป ด้ ยฤทธิ์ยานอน ลับที่ต้องกินเป็นประจา ากใน ันใดขาดยาป้าอ้อย
จะอาละ าดเ ียงดัง นอนไม่ ลับ คิด กไป นมาถึงเรื่องอดีต และมีอาการ ลงลืม ซึ่งอาการเ ล่านั้นเริ่มจะมี
ใ ้เ ็นแล้ ในช่ งอาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นกัน เช่น ป้าอ้อยจาไม่ได้ ่าตนซ่อนเงิน นีลุงติ่งไ ้ที่ไ น (500 บาทที่ลูก
ชายโอนมาใ ้) และกรี๊ดเ ียงดังในเ ลากลางคืนเพราะมีอาการป ด ั อย่าง นัก ซึ่งผู้เขียนคิด ่าเป็นเพราะป้า
อ้ อ ยไม่ ไ ด้ ไ ปรั บ ยาที่ โ รงพยาบาล เมื่ อ อบถามถึ ง าเ ตุ ก็ พ บ ่ า ป้ า อ้ อ ยไม่ มี เ งิ น พอที่ จ ะกลั บ ไปเอายาที่
โรงพยาบาลชลบุรี และลุงติ่ง( ามี)ไม่ยอมพาไปโรงพยาบาลมเ ักดิ์แถ ีลม (ป้าอ้อยย้าย ิทธิการรัก ามา)
นอกจากนี้ยังพบ ่าป้าอ้อยมีปัญ ากับการอยู่ร่ มกับเพื่อนภายใน ูนย์ และลุงติ่งอีกด้ ย กล่า คือ มี
เพื่อนชอบล้อ ่าป้าแต่งตั ดีเ มือน “ยิ่งลัก ณ์” ไม่น่าจะมาอยู่ใน ูนย์อย่างนี้บ้าง รือพูดคุยกับป้าเ มือนกับ
ป้าเป็นผู้ ญิงขายบริการ (“ ันนี้เท่าไ ร่ละ” “ขายเท่าไ ร่”) ่ นปัญ ากับลุงติ่ง ป้าอ้อยเล่า ่าลุงติ่งชอบมา
ขอเงินจากป้าอยู่เ มอ เงินที่ป้าจะได้จาก ลูกชาย ลูก า รือเฮียร มแล้ อาทิตย์ละ 500-1000 บาท จึงต้อง
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แบ่งกินกัน 2 คนตลอด (เงินที่ป้าได้ไม่แน่นอน บางอาทิตย์ลูก าว/ลูกชายไม่โอนใ ้ ป้าจะมีเงินเพียง 300
บาท/ ัปดา ์จากเฮียเท่านั้น) ทาใ ้บางครั้งต้องนาเ ื้อของตนเองไปขาย บวกกับลูก าวยื่นข้อเ นอกับป้าว่าถ้า
ป้าอ้อย ย่ากับลุงติ่ง ลูก าวจะโอนเงินค่าขายบ้านเช่าที่บ้านเคยอยู่ใ ้ ทาใ ้ป้ามีความคิดที่จะ ย่ากับลุงติ่ง
และกลับไปอยู่ที่ชลบุรีเช่นเดิม
บันทึกประจาวัน
11.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
12.00 น. เพื่อนจากบ้านอิ่มใจมา า
12.00 น.-16.00 น. คุยกับเพื่อนอยู่บน ้องพัก
17.00 น. เดินไปตลาดบางขุนศรี+กินข้าวมื้อแรก
21.00 น. อาบน้าแล้วเข้านอน
ค่าใช้จ่ายรายวัน: ผัดซีอิ้ว 30 บาท + โค้ก 13 บาท = 43 บาท
ป้าอ้อย ตามครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก.ย. 60 (วันพุธ)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
ลังจากติดตามป้าอ้อยในครั้งที่ 2 แล้ว ในระ ว่างจะพบกันในครั้งที่ 3 นี้ ป้าอ้อยได้โทร าผู้เขียนเป็น
ระยะ ๆ 1-2วันครั้งบ้าง รือติดกันทุกวันบ้าง โดยเนื้อ าที่โทรมาคือในช่วงเวลาที่ป้าอ้อยกาลังรู้ ึกเ ียใจจนไม่
อยากจะมีชีวิตอยู่ และพยายามจะฆ่าตัวตาย รือเดินออกจากศูนย์พักในเวลากลางคืนอย่างไร้จุด มาย ซึ่ง
โดยทั่วไปมี าเ ตุมาจากความเครียดที่ถูก คนทางบ้าน (ลูก าว ลูกชาย และเฮีย) เพิกเฉยไม่ยอมใ ้ป้าอ้อย
กลับบ้าน และด้วย ภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ กล่าวคือ ลังจากที่ป้าอ้อยและลุงติ่ง ย่าแล้ว ป้าอ้ อยได้ย้าย
้องออกมาอยู่คนเดียวและต้องคอยเอาแม่กุญแจมาคล้องที่ น้าประตูทุกคืน เพื่อลวงว่าป้าไม่ได้อยู่ใน ้ อง
เพราะตัวป้าอ้อยกลัวว่าจะมีคนแอบเข้ามาทามิดีมิร้ายกับป้า บวกกับป้าชอบ ่งเ ียงร้องโวยวาย ทาใ ้ มาชิก
ในศูนย์บางคนไม่ชอบป้านัก ่วนการติดตามในวันนี้ ป้าอ้อยยังคงไม่ได้ออกไปไ นเช่นเดิม กล่าวคือ ตื่นนอนใน
เวลาประมาณ 9 โมง จากนั้นจึงลงมากินข้าวกับกับข้าวที่คนในศูนย์ทาไว้ด้านล่างแล้วกลับขึ้นไปอยู่บน ้องนอน
พักจนถึงเช้าอีกวัน นึ่ง
อย่างไรก็ตาม ลังจากการติดตามในครั้งที่ 3 ป้าอ้อยยังคงโทร าผู้เขียนอยู่ ลายครั้ง ทาใ ้ทราบว่าใน
วันที่ 12 ตุลาคม ป้าอ้อยตัด ินใจกลับไปที่ชลบุรีเพราะทนอยู่ที่ศูนย์ ุวิทย์ไม่ไ ว โดย วังว่าลูก าว รือเฮียจะ
ยอมใ ้ตนกลับไปอยู่ด้วยเช่นเดิม แต่ผลปรากฏว่าไม่มีใครต้อนรับป้า ป้าจึงเดินทางกลับมาอยู่ที่ศูนย์และอาศัย
นอนด้านล่าง (เ ีย 20 บาท) แทนเพราะไม่มีเงินพอ า รับจ่ายค่า ้องในราคา 250 บาท
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บันทึกประจา ัน
09.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
10.00 น. ขอเงินลุงติ่งไปซื้อเป๊ปซี่ 20 บาท
12.00 น. ลงมากินข้า เที่ยงข้างล่าง (มีคนทาไ ้ คนใน ูนย์ ามารถมานั่งกินร มกันได้)
18.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่ายรายวัน: 20 บาท

13. พี่เอส อายุ 33 ปี
พี่เอ เป็นชาย ัยกลางคนรูปร่างปกติไม่ผอม รืออ้ นเกินไป ตัดผม ั้นซอยมี น้าม้าปัดข้างย้อมด้ ย ี
ทอง มเ ื้ อยืดและกางเกง าม ่ นทั่ ไป ่ น ู ง 168 เซนติเมตร น้า นั ก 60 กิโ ลกรั ม โดยปั จ จุ บันพี่
เอ อา ัยอยู่ที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ได้ประมาณ 2 ปี เนื่องจากต้องการประ ยัดค่าใช้จ่ายในการเช่า
้องอยู่เพียงลาพัง กล่า คือ แต่เดิมพี่เอ เป็นคนกรุงเทพฯโดยกาเนิด าเร็จการ ึก าในระดับชั้นป ช. (ช่าง
ยนต์) อา ัยอยู่กับญาติพี่น้อง (พ่อและแม่เ ียไปแล้ ) และทางานในโรงงานผลิตโรง พ ซึ่งจากการทางานนี้เอง
ที่เกิดอุบัติเ ตุทาใ ้นิ้ โป้งมือข าขาด ต่อมามีเ ตุใ ้ต้องทะเลาะกัน ทาใ ้พี่เอ ตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตลาพัง
โดยเช่าบ้านอยู่ มีราคาค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ 2,000-4,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างมาก า รับพี่เอ และไม่
เพียงพอต่อรายได้ที่ได้รับจากการทางานเป็นพนักงานขับ รถ/พนักงานถือของในโรงแรม ต่อมาเมื่อทราบ ่ามี
ูนย์พักคนไร้บ้านจึงตัด ินใจเข้ามาพักเพื่อประ ยัดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันพี่เอ มีอาชีพแจกโบ ์ชั ร์ใน ันธรรมดา
(จันทร์- ุกร์) ใช้เ ลา 3-4 ชม.ต่อ ัน และถือป้าย รือโบกธงคอนโดทั้ง ันใน ัน ยุด(เ าร์-อาทิตย์) เฉลี่ยรายได้
ต่อ ันอยู่ที่ 300-400 บาทต่อ ัน
ทางด้าน ุขภาพไม่มีปัญ า รือเป็นโรคประจาตั ร มถึงอาการนอนไม่ ลับ ิงเ ียน ีร ะ ป ด ีร ะ
ท้องเ ีย ท้องเฟ้อ รือคลื่นไ ้อาเจียนแต่อย่างใด ่ นการ ูบบุรี่และดื่มแอลกอฮอล์พบ ่าในปัจจุบันไม่ ูบบุรี่
(เคย ูบเลิก ูบไปแล้ ) และกินเ ล้า บ้างตามงาน ัง รรค์ โดยพี่เอ จะตร จ ุขภาพเป็นประจาทุก ๆ ปี ด้าน
อา ารและเครื่องนุ่ง ่มพบ ่า ปกติพี่เอ กินครบทั้ง 3 มื้อใน ันทางาน าก ันไ น ่าอาจกินจุกจิกมากขึ้น โดย
มีผัดกระเพราเป็นอา ารที่กินบ่อยที่ ุด ทั้งนี้อา ารที่พี่เอ กินมีทั้งที่มาจากปรุงเองนาน ๆ ครั้ง, ซื้ออา ารจาก
ตลาดบางขุน รี รือบางขุนนนท์ และรับอา ารฟรีตามโรงทานต่าง ๆ ่ นเครื่องนุ่ม ่มจาพ กเ ื้อ รือกางเกง
พบ ่ามีประมาณ4-5 ตั โดยเป็นเ ื้อผ้ามือ องที่ซื้อจากร้านขายเ ื้อผ้ามือ องที่ตลาดปัฐ ิกรณ์ น มินทร์ รือ
ตลาดบางใ ญ่
อย่ างไรก็ตามตามค ามคิดเ ็ น ของพี่เอ ในตอนนี้ไม่ ามารถตอบได้ ่าตนจะเป็ นคนไร้บ้ านนาน
เท่าไ ร่ เนื่องจากคิด ่าชี ิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดีอยู่แล้ ไม่แตกต่างจากคนทั่ ไป และมีอิ ระมากก ่าการใช้ชี ิต
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อยู่ร่ มกับญาติพี่น้องของตน ทาใ ้ในปัจจุบันค ามต้องการของพี่เอ ไม่มีเรื่องอื่นนอกเ ียจากมีงาน ทาที่มี
รายได้เพียงพอเท่านั้น
พี่เอ ตามครั้งที่ 1 วันที่ 16 .ค. 60 (วันพุทธ)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
า รับ ันนี้พี่เอ ไม่ได้ออกจาก ูนย์ ุ ิทย์ไปไ น เนื่องจากช่ งนี้ไม่มีงานเข้ามาเลย อันเป็นผลพ งมา
จากงานราชพิธีถ ายพระเพลิงที่กาลังจะเกิดขึ้น ทาใ ้ต้องระงับงานโปกธง แจกใบปลิ และถือป้ายเอาไ ้ก่อน
่ นงานล่า ุดที่พี่เอ ทาคือเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นงานแจกใบปลิ ที่บิ๊กซี แต่จะไม่ทาแล้ เพราะมีปัญ ากับเพื่อน
ร่ มงาน และ างแผนไ ้ ่าจะไปขายพระที่ ะ มเอาไ ้จากการไปรับพระตาม ัดต่าง ๆ นาไป างขายที่คลองถม
ในคืน ันเ าร์-อาทิตย์ที่จะถึงนี้ เ ลาประมาณ 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนด้ ย
บันทึกประจา ัน
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. กินข้า เช้า
07.00 น. รดน้าต้นไม้ น้า ูนย์ ุ ิทย์
13.00 น. กินข้า กลาง ัน
18.00 น. กินข้า เย็น
21.00 น. เข้านอน
พี่เอ ตามครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.ย. 60 (วันพฤ ั บดี)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
ชี ิตของพี่เอ ในช่ งนี้พบ ่าใน ันเ าร์และอาทิตย์จะออกไปทางานยกของ เฝ้าบูทในงานอีเ ้นโฆ ณา
ขายบ้านและคอนโดที่ปากคลองตลาดทุกอาทิตย์ ได้รับค่าจ้าง 800 บาทต่อ 2 ัน ไม่มีข้า เลี้ยง โดยงานนี้พี่เอ
ค้น าและ มัครไปตามเ ็บไซต์จัด างานในอินเตอร์เน็ต ่ น ันธรรมดา (จันทร์ - ุกร์) จะอา ัยอยู่ที่ ูนย์พัก
เป็น ่ นใ ญ่ ดังเช่นใน ันนี้ที่พี่เอ ไม่มีงานจึงไม่ได้ออกไปไ น มีเพียงช่ งเช้า ลังจากตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า
ได้เดินออกไปยัง ัดเจ้าอามเพื่อรับข้า ฟรีเป็นมื้อเที่ยง ในขณะที่มื้ออื่น ๆ พี่เอ จะเดินออกไปซื้อกับข้า ที่ตลาด
าลาน้าร้อนและตลาดพรานนก โดยจะเลือกร้านที่มีราคาต่อจานไม่เกิน 40 บาท เพื่อประ ยัดค่าใช้จ่าย
บันทึกประจา ัน
06.00 น. ตื่นนอน
08.00 น. ออกไปตลาดบางขุน รีซื้อข้า เช้า
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10.00 น. เดินไปวัดเจ้าอาม
11.00 น. กินข้าวกลางวันที่วัดเจ้าอาม
12.00 น.-18.00 น. พักผ่อนอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน
18.30 น. ออกไปตลาดพรานนกซื้อข้าวเย็น
22.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่ายรายวัน: ประมาณ 80 บาท
พี่เอ ตามครั้งที่ 3 วันที่ 24 ก.ย. 60 (วันอาทิตย์)
ถานที:่ ศูนย์ ุวิทย์ วัด นู
พี่เอ ยังทางานยกของ/เฝ้าบูธคอนโดทุกวันเ าร์และอาทิตย์เช่นเดียวกับติดตามในครั้งก่อน ่วนวัน
ธรรมดาโดยปกติจะอยู่ที่ศูนย์พักเป็น ลัก มีออกไปวัดเจ้าอาม รือตลาดใกล้ๆเพื่อกินข้าวเท่านั้น ดังนั้นในวันนี้
ซึ่งเป็นวันอาทิตย์พี่เอ จึงตื่นตั้งแต่ตี ้า อาบน้า แต่งตัวด้วยเ ื้อแขนยาวรองเท้า ุ้ม ้นออกไปทางานที่ าเพ็ง 2
ตั้งแต่เช้าเพื่อใ ้ทันเวลาเข้างานตอน 9 โมง โดยในวันนี้พี่เอ ดินทางไปถึงก่อนเวลาเข้างานนิด น่อยจึงพอมี
เวลา าซื้อข้าวเช้ากินแถวตลาดใกล้ที่ทางาน จากนั้นก็ทางานยกของ เฝ้าบูธคอนโดไปจนถึงเวลา 5 โมงเย็นถึง
เลิ กงาน เดิ นทางกลั บ ศูน ย์ ุ วิทย์ ด้วยรถ องแถว ราคา 10 บาท ต่อด้ว ยรถเมล์ ายปอ. 80 อีก 15 บาท
เช่นเดียวกับตอนขามา เมื่อกลับถึง ุวิทย์แล้วจึงกินข้าวเย็นที่ซื้อกลับมาด้วย พักผ่อนแล้วจึงเข้านอนในเวลา
ประมาณ 4 ทุ่ม
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน
05.30 น. อาบน้าแต่งตัว ออกเดินทางไปทางานที่ าเพ็ง 2
08.00 น. ถึง าเพ็ง 2 าข้าวเช้ากินที่ตลาดแถวที่ทางาน
09.00 น. เข้างานช่วยยกของ จัดบูธ และเฝ้าบูธขายบ้านและคอนโดเจ้า นึ่ง
12.00 น.-13.00 น. พักกินข้าวเที่ยง
17.00 น. เลิกงาน เดินทางกลับศูนย์ ุวิทย์
19.00 น. กินข้าวเย็นที่ซื้อมา
20.00 น.-22.00 น. ดูทีวี เล่นโทรศัพท์
22.00 น. เข้านอน
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ค่าใช้จ่ายรายวัน: ค่ารถสองแถว 10 บาท+ปอ.80 15 บาท (เช้า -เย็น) รวม 50 บาท ,ค่าข้าวเช้า
กลางวัน เย็น 120 บาท รวมเป็น 170 บาท

13. นางละเอียด อายุ 63 ปี
ป้าละเอียด เป็นคนไร้บ้านที่อา ัยอยู่ในบ้านอิ่มใจได้ 2 ปีแล้ โดยแต่เดิมเป็นคนจัง ัดนคร รรค์ ใน
ครอบครั ที่มีพี่น้องทั้ง มด 7 คน ป้าละเอียดเป็นคนที่ 2 จบการ ึก าระดับประถม ึก าปีที่ 4 ปัจจุบัน
แต่งงานมีลูก า 1 คน ่ น ามีเ ียชี ิตตั้งแต่ลูก า อายุได้ 7 ข บ ซึ่งในขณะที่ป้าละเอียดอา ัยอยู่ในจัง ัด
นคร รรค์มีอาชีพขายของชา แต่ต่อมาเมื่อเ ร ฐกิจไม่ดีร้านขายของชาที่บ้านก็ปิดตั ลงไป ป้าละเอียดซึ่ง
ขณะนั้นอายุได้ 30 ก ่าจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเช่าบ้านอยู่ร่ มกับเพื่อน และมีอาชีพเป็นแม่บ้าน (ทา
ค าม ะอาดและเลี้ยงเด็กราย ัน) มาโดยตลอด จนเมื่อ 2 ปีที่แล้ (2558) เพื่อนของป้าละเอียดที่เช่า ้องอยู่
ด้ ยกันย้ายออกไป ค่าเช่า ้องที่เคย าร องก็ตกอยู่ที่ป้าคนเดีย ซึ่งป้าจ่ายไม่ไ เป็นเ ตุใ ้ออกมาใช้ชี ิต
นอกบ้านเป็นครั้งแรก โดยป้าละเอียดเริ่มต้นไปนอนอยู่ที่ ั ลาโพงก่อน ากแต่อยู่ได้ไม่กี่ ันก็เจอกับคนรู้จัก
(ป้าบอก ่าเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อของ มัยที่บ้านยังเป็นร้านชา) แนะนาใ ้ป้าไปนอนพักที่บ้านอิ่มใจ ตั้งแต่นั้น
ป้าละเอียดก็พักอยู่ที่บ้านอิ่มใจตลอด อาจมี ับเปลี่ยนไปนอนที่ ัดบ้างใน ัน าคัญทางพุทธ า นา โดยมี ัด
ม าธาตุเป็น ัดประจา ่ นอาชีพในปัจจุบันป้าละเอียดยังคงเป็นแม่บ้านอยู่ โดยมีลูกค้าเจ้าประจาตั้งแต่ มัย
เข้ามาทางานในกรุงเทพฯ ใ ม่ ๆ และคนรู้จักจาก ัดม าธาตุ มาตามป้าที่บ้านอิ่มใจไปทาค าม ะอาดที่บ้าน
เป็น ันๆไป ได้รายได้ประมาณ 1800 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจาน นนี้ก็ขึ้นอยู่กับจาน นการจ้างที่ไม่แน่นอนด้ ย
ด้าน ุขภาพพบ ่าป้าละเอียดมีอาการขาโก่งจากการยกของ นัก ข้อเข่าเ ื่อม และต้อกระจกทั้ง 2
ข้างที่ปัจจุบันนี้ได้รับการรัก าเรียบร้อยแล้ อย่างไรก็ตามป้าละเอียดมีค าม นใจที่จะตร จ ุขภาพเพิ่มเติม
จากการตร จและรับยาเป็นประจาทุกเดือนอยู่แล้ เนื่องจากลูก า ทางานราชการ (ทางานอยู่ในอบต.) ทาใ ้
ามารถเบิกค่ารัก าพยาบาลได้ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมักจะไปซื้อยากินเองแทนการเข้ารับยาในรพ. และ
เข้าตร จที่คลินิกเ ชกรรม ุรัตน์ ซอยรามบุตรี บางลาพู รือที่รู้จักกันในชื่อ มอบาทเดีย นอกจากนี้ป้ายังมี
อาการไข้ ัดที่เกิดจากภูมิแพ้เมื่อฝนตก อากา เปลี่ยนแปลง และฝุ่นจากค ันรถ ในทุก ๆ ันป้าจะกินเพียง
องมื้อในมื้อเช้าและกลาง ัน ซึ่ง ่ นใ ญ่จะเป็นอา ารที่ซื้อเอง และอา ารเลี้ยงในบ้านอิ่มใจและ ัดม าธาตุ
เมื่ อ ตนไปบ ชชี มี อ า ารที่ ช อบที่ ุ ด เป็ น ผั ก ต้ ม กั บ น้ าพริ ก และกิ น ผลไม้ บ้ า งในบางโอกา ประมา
ณ 2-3 ันต่อครั้ง ่ นค าม ัมพันธ์กับเพื่อนป้าเล่า ่าไม่มีเพื่อนที่ นิทถึงขั้นบอกค ามลับได้ ากแต่ ามารถ
พูดคุยกันได้ และในแต่ละ ันป้าจะได้รับข่า ารมาจากโทรทั น์ในบ้านอิ่มใจ ่ นโทร ัพท์มือถือตั้งแต่เ ียไป
เมื่อ 1 เดือนก่อนป้าก็ไม่ได้ซื้อใช้อีกเลย ซึ่งก็เป็นอีก าเ ตุ นึ่งที่เ ลาลูกค้าต้องการใช้งานทาค าม ะอาดของ
ป้าละเอียดต้องเดินทางมาตามตั ที่บ้านอิ่มใจเท่านั้น ่ นในเรื่องของค าม ุขและเป้า มายในชี ิตป้าละเอียด
คิด ่าในปัจจุบันชี ิตตนก็เ มือนกับคนทั่ ๆ ไป ไม่แตกต่างอะไรมากนัก และคิ ด ่าน่าจะอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจ
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ต่อไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีกา นด รืออาจจะบวชชีในบั้นปลายของชีวิต เพราะไม่อยากรบกวนลูก าวและด้วย
ความเคยชินที่เคยทางานตัวคนเดียวมาตลอดจึงไม่อยากกลับบ้านไปรบกวนญาติพี่น้อง
ป้าละเอียด ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ิง าคม 2560
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
า รับวันนี้ป้าละเอียดตื่นตั้งแต่ตี 4 อาบน้า แต่งตัว แล้วออกจากบ้านอิ่มใจไปยังท้อง นาม ลวงใน
เวลาประมาณ 6 โมง เพื่อไปช่วยทาอา ารและตักกับข้าวในเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
พระแม่ธรณี ในระ ว่างนั้นก็กินอา ารเช้าและเที่ยงด้วย จนเวลาบ่ายโมงจึงกลับศูนย์ ุวิทย์ วัด นู โดยโดย าร
รถเมล์ าย 15 (รถฟรี) และถึงศูนย์พักในเวลาบ่าย 3 ก่อนจะลุกออกไปช่วยเจ้า น้าที่บ้านอิ่มใจถาง ญ้าใน
แปลงผัก น้าบ้านอิ่มใจ เมื่อเ ร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งพักรอเวลากินข้าวเย็นตอน 1 ทุ่ม และเข้านอนใน
เวลาประมาณ 3 ทุ่ ม ซึ่งช่ว งนี้ ป้ าเล่าว่ามีอาการนอนไม่ ลับ อยู่ บ่อย ๆ เนื่องจากเพื่อนไร้ บ้านบางคนเกิด
อาละวาดขึ้นกลางดึก ทาใ ้ป้าตกใจตื่นและนอน ลับอีกไม่ได้
บันทึกประจาวัน
04.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
06.00 น. เดินทางออกไป นาม ลวงช่วยทากับข้าวที่เต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม
13.00 น. รอรถเมล์กลับบ้านอิ่มใจ
15.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
16.00 น. ช่วยเจ้า น้าที่ถาง ญ้าใน วนบ้านอิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ป้าละเอียด ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2560 (วันศุกร์)
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ในครั้งนี้ป้าละเอียดยังคงใช้ชีวิตเช่นเดียวกับการติดตามในครั้งแรก คือเดินทางไปเต็นท์แจกอา ารของ
กองทัพธรรม ที่ นาม ลวงเพื่อช่วยทากับข้าว และแจกข้าวแก่ประชาชนที่เข้ามาถวาย ักการะพระบรมศพ ร.
9 โดยป้าละเอียดออกจากบ้านอิ่มใจตั้งแต่ 6 โมงเช้า เดินทางไป นาม ลวงด้วยรถเมล์ฟรี าย 15 จากนั้นอยู่
ช่วงงานในเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรมจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมง จึงเดินทางกลับบ้านอิ่มใจ ร่วมทา
กิจกรรม วดมนตร์ก่อนกินข้าวและกินข้าวที่ตักมาจากเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม ร่วมกับเพื่อนในบ้าน
คนอื่น ๆ
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ทางด้านงานและ ุขภาพป้าละเอียดเล่าว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแม่บ้านเข้ามา ากจะมีก็มักเป็นคนรู้จักที่
ไปบวชด้ว ยกัน ที่วัดม าธาตุมาติดต่อขอใ ้ ไปช่ว ยทาความ ะอาดมากกว่า ล่ า ุ ดที่ไปทาคือเมื่อวันที่ 28
ิง าคมที่ผ่านมา ได้ค่าแรง 400 บาท (ทางานวันเดียว) ลังจากนั้นป้าละเอียดไปบวชที่วัดม าธาตุเป็นเวลา
3 วัน (29,30,31 ิง าคม) ่วนด้าน ุขภาพป้าละเอียดยังมีอาการปวดขาและเข่าอยู่บ่อย ๆ ากเดินมาก ๆ
รวมถึงป่วยเป็น วัดต่อเนื่องมา 2 อาทิตย์แล้ว เนื่องจากอากาศเปลี่ยนและโดนฝน โดยป้าได้เดินทางไปรับยา
และตรวจที่คลินิกเวช ุรัตน์ ( มอบาทเดียว บางลาพู)
บันทึกประจาวัน
04.00 น. ตื่นนอน+อาบน้า
06.00 น. เดินทางออกไป นาม ลวงช่วยทากับข้าวที่เต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม
07.00 น. กินข้าวแจกในเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม (โจ๊ก+กาแฟ)
12.00 น. กินข้าวเที่ยงในเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม (ข้าวผัด)
13.00 น. รอรถเมล์กลับบ้านอิ่มใจ
16.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็นที่ตักมาจากเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ป้าละเอียด ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ย. 2560 (วันจันทร์)
สถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ในวันนี้ป้าละเอียดมีงานทาความ ะอาดบ้านของลูกค้าเก่าคน นึ่ง ที่ทั้ง องบังเอิญไปเจอกันที่วัด
ม าธาตุ โดยลูกค้าว่าจ้างใ ้ป้าละเอียดไปเก็บกวาดบ้านของตนแถวบางบอนครึ่งวัน ค่าแรง 150 บาทมีข้าว
เลี้ยงตอนเช้าและมีรถมารับป้าที่เมเจอร์ปิ่นเกล้า ด้วยเ ตุนี้วันนี้ป้าจึงตื่นแต่เช้ามืดประมาณตี 5 จากนั้นอาบน้า
แต่งตัวแล้วนั่งรถเมล์ าย 15 ไปลง นาม ลวงแล้วต่อ าย 124 ไปปิ่นเกล้ารอคนมารับไปทางาน จนถึงเวลา
ประมาณบ่ายโมงงานเ ร็จจึงกลับบ้านอิ่มใจ
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน+อาบน้าแต่งตัว
06.00 น. เดินทางออกทางานทา ะอาดที่บางบอน (มีคนจ้าง)
08.00 น. กินข้าวเช้าที่บ้านนายจ้าง (เลี้ยงฟรี)
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13.00 น. เ ร็จงานกลับบ้านอิ่มใจ
15.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
16.00 น.-18.00 น. พักผ่อน
19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: ค่าเดินทางรถเมล์ าย 124 (ขาไป-กลับ) 18 บาท ซื้อของใช้พวก บู่ 15 บาท ยาแก้
แพ้อากาศ 12 บาท และน้้าดื่ม 15 บาท จาก7-11 รวมทั้ง มด 60 บาท
ป้าละเอียด ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ก.ย. 2560 (วันพฤ ั บดี)
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
า รับวันนี้ป้าละเอียดพึ่งกลับมาจากการไปปฏิบัติธรรมที่วัดม าธาตุ ซึ่งป้าจะไปบวชชีพรา มณ์
ทุก ๆ วันพระ เท่ากับว่าใน 1 เดือนป้าจะไปบวชทั้ง มด 4 ครั้ง ครั้งละ 3-4 วันเป็นต้นไป โดยในครั้งต่อไปที่จะ
ไปบวชป้าเล่าว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่ 1-6 ตุลาคม ่วนในช่วงวันอื่น ๆ ป้าก็จะไปช่วยทาดอกไม้จันทน์ที่ม าลัย
ธรรมศา ตร์ รือไปช่วยทากับข้าวในเต็นท์แจกอา ารของกองทัพธรรม บ้าง และจะไปทางานทาความ ะอาด
ตามบ้านบ้างในกรณีที่มีคนจ้างเป็นวัน ๆ ไป ซึ่งโดย ่วนมากมักจะเป็นคนรู้จัก รือลูกค้าเก่า ๆ ที่ป้าเคยรับจ้าง
ทั้งนี้เนื่องจากป้าไม่มีโทรศัพท์มือถือ การติดต่อจ้างงานจึงเป็นลูกค้าเก่า ๆ เท่านั้นและมักจะแวะมารับป้าที่บ้าน
อิ่มใจ รือนัดรับ ถานที่ใด ถานที่ นึ่งแทน
บันทึกประจาวัน
04.00 น. ตื่นนอน+ทาวัตรเช้า
08.00 น. กินข้าวเช้าที่วัด (ข้ามต้ม)
12.00 น. กินข้าวเที่ยง (ราด น้า)
14.00 น. ออกจากวัดม าธาตุกลับบ้านอิ่มใจ รถเมล์ฟรี าย 15
16.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
18.00 น.-20.00 น. ทากิจกรรมที่บ้านอิ่มใจ (ฟังเทศน์)
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
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ป้าละเอียด ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ต.ค. 2560 (วันศุกร์)
สถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ชี ิตของป้าละเอียดช่ งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่า คือป้าละเอียดจะแ ะไปบ ชที่ ัดม าธาตุ
ทุก ๆ ันพระ ซึ่งใน ันนี้ป้าละเอียดก็พึ่งกลับจากการเข้า ัดปฏิบัติธรรมตามที่ได้บอกกับผู้ เขียนในการติดตาม
ครั้งที่แล้
บันทึกประจา ัน
04.00 น. ตื่นนอน+ทา ัตรเช้า
08.00 น. กินข้า เช้าที่ ัด
09.00 น.-12.30 น. ช่ ยงานที่ ัด
13.00 น. ลากลับบ้านอิ่มใจ
16.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
16.00 น.-18.00 น. พักผ่อน
19.00 น. กินข้า เย็นที่ตักใ ่ถุงมาจาก ัด
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท

14. กร อายุ 40 ปี
กร เป็นคนไร้บ้านในบ้านอิ่มใจที่พึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ได้ไม่ถึง10 ัน และเข้ามาอยู่บ้านอิ่มใจได้
5-6 ัน โดยแต่เดิมกรเป็นคนจัง ัดอยุธยา จบการ ึก าระดับชั้นประถม ึก าปีที่ 6 ปัจจุบันแต่งงานมีลูก
แล้ จาน น 2 คน โดยที่กรและภรรยาทางานอยู่ในโรงงานผลิต Nestle กรมีอาชีพเป็นคนขับรถ ่งของของ
บริ ัท ่ นภรรยาเป็นพนักงานเช็คข ดในโรงงาน จนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้ ถูกบริ ัทยกเลิกจ้างเ ลือเพียง
ภรรยาคนเดีย กรจึงตัด ินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ างานและเข้าพักในบ้านอิ่ มใจจากคาแนะนาของ
ผู้โดย ารใน ถานี ั ลาโพง และคาด ่าจะอยู่ างานประมาณ 1 เดือน ากไม่ได้ก็จะกลับ
ปั จ จุ บั น กรจะตื่ น นอนในเ ลาประมาณ ตี 5 กิ น ข้ า ในบ้ า นอิ่ ม ใจในมื้ อ เช้ า ก่ อ นจะนั่ ง รถไปยั ง
มุทรปราการทุก ัน เพื่อ างานขับรถในโรงงานอุต า กรรม และกลับมากินข้า เย็นที่บ้ านพัก จากนั้นจึงเข้า
นอนในเ ลาประมาณ 2 ทุ่ม อย่างไรก็ตามกรยัง างานไม่ได้จึงอา ัยเงินที่ติดตั มา และเงินที่ภรรยาโอนใ ้
ัปดา ์ละ 500-1,000 บาท ใช้ า รับจ่ายค่าอา ารในมื้อกลาง ัน และค่าโทร ัพท์มือถือ 200 บาทต่อเดือน
ทางด้าน ุขภาพพบ ่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีอาการนอนไม่ ลับ น้ามืด ไข้ ัด รือท้องเ ียแต่อย่างใด ่ น
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ความ ัมพันธ์ภายในบ้านกรบอกว่า ามารถพูดคุยได้กับเพื่อน ๆ ทุกคนและได้รับข่าว ารจาก นัง ือพิมพ์
Facebook มือถือ และทีวีในบ้าน ซึ่งเป็นชีวิตที่เ มือน ๆ กับคนทั่วไป ่วนความต้องการที่ต้องการมากที่ ุดมี
เพียงงานและรายได้ที่เพียงพอเท่านั้น
กร ตามครั้งที่1 วันที่ 18 ิง าคม 2560
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ชีวิตในช่วงนี้ของกรพบว่า ยังคง างานประจาไม่ได้เช่นเดิม แต่เมื่อวันที่ 8 ิง าที่ผ่านมาได้ไปช่วย
พี่ชายและเพื่อนพี่ชาย ทางานต่อเติมรับเ มาก่อ ร้างร้านอา าร ในจัง วัด มุทรปราการ ได้รายได้วันละ 400
บาท ซึ่งในวันนี้กรตื่นในเวลาตี 5 อาบน้าแต่งตัว และกินข้าวตอน 6 โมงเช้า ก่อนจะออกจากบ้านในเวลา 7
โมงเช้า นั่งรถเมล์ไปอาเภอพระ มุทรเจดีย์ จัง วัด มุทรปราการ และเริ่มทางานทันทีจนถึงเวลา 4 โมงจึง
เดินทางกลับ จากนั้นกินข้าวเย็นตอน 1 ทุ่ม และเข้านอนประมาณ 4 ทุ่มเ มือนทุกวัน โดยในระ ว่างวันพี่ชาย
จะเป็นคนออกค่าอา ารกลางวันใ ้ ทาใ ้ในวันนี้กรเ ียเพียงค่าเดินทางเท่านั้น อย่างไรก็ตามกรคิดว่า าก
ในช่วงนี้พี่ชายยังพอมีงานอยู่ก็จะอยู่ช่วยงานไปก่อน ากไม่มีก็จะรอจนถึง ิ้นเดือน ิง าก่อนจึงจะกลับบ้าน
บันทึกประจาวัน
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. กินข้าวเช้า
07.00 น. ออกจากบ้านอิ่มใจไปทางานกับพี่ชาย
12.00 น. กินข้าวเที่ยง
16.00 น. กลับบ้านอิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
22.00 น. เข้านอน
กร ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 2560 (วันศุกร์)
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
า รับการติดตามในวันนี้พบว่า ลังจากเ ร็จงานรับเ มาก่อ ร้างกับพี่ชายที่ มุทรปราการล่า ุดเมื่อ
2 วันก่อน กรก็ไม่ได้ไปทางานอีกจนในวันนี้มีเพื่อนในบ้านชักชวนใ ้ไปรับของแจก กรจึง นใจและเดินทางไปที่
โรงแรมทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน เพื่อรับถุงบริจาคตั้งแต่เวลาประมาณ 8 โมงเช้า เมื่อไปถึงก็นั่งรอต่อคิวจนถึง
เวลาบ่าย องครึ่งถึงได้รับของแจก ซึ่งกรขายของใ ้กับคนที่รับซื้อทันที ในราคา 30 บาท เนื่องจากในการรับ
ของแจกมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมารับของได้จะต้องแ ดงบัตรประจาตัวประชาชน และ ามารถรับถุงบริจาคได้คน
ละ 1 ถุงเท่านั้น ภายในจะประกอบไปด้วย ข้าว าร 1 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง, น้ามันพืช, มาม่า และขนม
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ดังนั้นคนที่ต้องการของจานวนมากไปขายต่อ จึงต้องรับซื้อเอาจากคนในงานแทน เช่นเดียวกับกรที่เลือกจะขาย
ข้าว ารแทนการเก็บกลับมาใช้ ่วน นึ่งเป็นเพราะภายในบ้านอิ่มใจไม่มีครัว า รับปรุ งอา าร การแลก
ิ่งของกลับไปเป็นเงินจึงมีประโยชน์มากกว่า
บันทึกประจาวัน
06.00 น. ตื่นนอน
06.15 น. กินข้าวเช้า
09.00 น. ออกจากบ้านอิ่มใจ นั่งรถเมล์ าย 47 ไปโรงแรมทวินทาวเวอร์
12.00 น. ซื้อข้าวเ นียว มูกินเป็นข้าวเที่ยง
14.30 น. รับของแจก
15.30 น. กลับบ้านอิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: ข้าวเ นียว มู 30 บาท กับขนม (ทิวลี่) 10 บาท รวม 40 บาท
กร ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ย. 2560 (วันจันทร์)
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ช่วงนี้กรกลับไปรับเ มาก่อ ร้างกับพี่ชายอีกครั้ง โดยงานในรอบนี้เป็นงานก่อ ร้างต่อเติมโรงรถ เ มา
ทั้ง มด 4 วัน ค่าแรงวันละ 400 บาท เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน ดังนั้นในวันนี้กรจึงตื่นตั้งแต่ตี ้าครี่ง
อาบน้าแต่งตัว กินข้าวเช้าที่บ้านอิ่มใจ แล้วออกเดินทางด้วยรถเมล์ าย 47 ต่อ าย 82 และรถ องแถวไปลงที่
น้างานในจัง วัด มุทรปราการ เมื่อถึงแล้วจึงเริ่มงานในเวลา ิบโมงถึงบ่าย ามโมงจึงเลิกงาน
บันทึกประจาวัน
05.30 น. ตื่นนอน
06.00 น. กินข้าวเช้า+ออกจากบ้านอิ่มใจไป มุทรปราการ นั่งรถเมล์ าย 47 ลงที่กรมที่ดินต่อด้วย
าย 82 และรถ องแถว
14.00 น. กินข้าวกล่อง+m150 ที่พี่ชายเลี้ยง
15.00 น. เลิกงาน กลับบ้านอิ่มใจ
17.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
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19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้าน น
ค่าใช้จ่าย: ค่าเดินทางรถ องแถว 9 บาท (ไป-กลับ) รวม 18 บาท
กร ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ก.ย. 2560 (วันพฤ ั บดี)
ถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ลังจากเ ร็จงานรับเ มาต่ เติมโรงรถกับพี่ชายในครั้งก่ น กรยังคงรับงานก่ ร้างเป็นร บ ๆ ไปไม่
ประจา ยู่เช่นเดิม ในครั้งนี้เป็นงานข งเพื่ นพี่ชายที่พี่ชายแนะนากรมา ีกต่ นึ่ง ลัก ณะงานเป็นงานเชื่ ม
เ ล็กในซ ยวัดชมนิมิต จัง วัด มุทรปราการ รับเ มาทั้ง มด 6 คน เริ่ มงานเวลา 10 โมงถึงบ่าย ามโมง
ค่าแรงรายวัน วันละ 400 บาท เ มาทั้ง มด 5 วัน โดยมีวันนี้เป็นวัน ุดท้ายพ ดี ซึ่งกรเล่าว่าในวันพรุ่งนี้ จะ
ไปทางานขนทรายที่คณะ ถาปัตย์ จุ าฯ ที่ได้รับการชักชวนจากเพื่ นในบ้าน ิ่มใจ และในวันเ าร์- าทิตย์นี้ก็
จะมีงานถื ป้ายค นโดที่บางบ น ีกงาน นึ่งด้วย
บันทึกประจาวัน
05.30 น. ตื่นน น
06.00 น. กินข้าวเช้า
07.30 น. กจากบ้าน ิ่มใจไป มุทรปราการ นั่งรถเมล์ าย 47 ต่ ด้วย าย 82 และรถ งแถว
9.30 น. ถึงที่ทางาน
12.45 น. กินข้าวกล่ ง ัว น้างานเลี้ยง
15.00 น. เลิกงาน กลับบ้าน ิ่มใจ
17.00 น. ถึงบ้าน ิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้าน น
ค่าใช้จ่าย: ค่าเดินทางรถ องแถว 9 บาท (ไป-กลับ) รวม 18 บาท ค่าขนม 5 บาท และน้้าอัดลม
17 บาท รวมทั้ง มด 40 บาท
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15. นาย มบุญ อายุ 55 ปี
นาย มบุญ เป็นคนไร้บ้านที่ผู้เขียนเจอที่ ภา ังคม งเคราะ ์ขณะกินข้าว เมื่อ อบถามพบว่า มบุญ
เป็นคนโคราช มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีครอบครัวและลูกอยู่แล้วทั้ง มด 4 คน ากแต่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ
เพื่อมาตาม าเมีย (กิ๊ก) ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนที่ตนพบตอนอยู่โคราชและชอบพอกัน ต่อมาผู้ ญิงคนดังกล่าวนี้แอบ
ขโมยเงินและโทรศัพท์ นีลงมากรุงเทพฯ มบุ ญจึงลงมากรุงเทพฯ เพื่อตาม าของคืนได้ประมาณ 10 วันแล้ว
โดยระยะเวลาตลอด 10 วันนี้ มบุญอาศัย ลับนอนอยู่ที่อนุ าวรีย์ชัย มรภูมิตามม้านั่งพักรอรถเมล์ ในแต่ละ
วัน จะเดินทางไป มอชิต ั ว ล าโพง และข้าว ารเพื่ อ ตาม าเมีย และอาศัย ประทังชี วิต ด้ว ยข้ าวฟรี ต าม
น่วยงาน ังคม งเคราะ ์ และโรงทานของวัดที่เดินทางไปรับด้วยตนเอง 2 มื้อต่อวัน ทั้งนี้ มบุญมีของติดตัว
เป็นเ ื้อผ้าไม่กี่ตัวเท่านั้น ่วนปัญ า ุขภาพ รืออาการเจ็บป่วยพบว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคประจาตัวอะไร
มบุญ ตามครั้งที่1 วันที่ 11 ิง าคม 2560
จากการ อบถามชีวิตในช่วงนี้ของ มบุ ญพบว่า เขา าตัวเมียเจอเรียบร้อยแล้ว แต่ของที่เมียขโมยไป
ทั้งโทรศัพท์ไม่ได้คืนทั้งคู่ และทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้ว โดยที่ มบุญยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เช่นเดิม อาศัย
นอน ลับบริเวณม้านั่งรอรถเมล์ที่อนุ าวรีย์ชัยฯ ในเวลาประมาณเที่ยงคืนที่มีคนมารอขึ้นรถน้อยลงแล้ ว ก่อน
จะตื่นในเวลาประมาณ 6 โมงนั่งพักและนั่งรถเมล์ฟรีไปลง ภา ังคม งเคราะ ์เพื่อกินข้าวมื้อแรกของวัน รวม
ไปถึงใช้ ้องน้าใน ภาซักผ้าและอาบน้าด้วย จากนั้นจึงนั่งรถเมล์ออกไปยัง นาม ลวงเพื่อรอรับข้าวในมื้อเย็น
เ ร็จแล้วจึงกลับอนุ าวรีย์อีกครั้ง และเข้านอน
บันทึกประจาวัน
06.00 น. ตื่นนอน
11.00 น. กินข้าวที่ ภา ังคม งเคราะ ์
12.00 น. ออกจาก ภาฯไปนั่งเล่นที่อนุ าวรีย์
14.00 น. แวะไป นาม ลวงเพื่อรับข้าว
00.00 น. เข้านอน

16. เอฟ อายุ 28 ปี
เอฟ เป็น มาชิกคนใ ม่ของบ้านอิ่มใจได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยเอฟเปิดเผยว่า าเ ตุที่ต้องออกมา
อยู่บ้านอิ่มใจเพราะตนมีปากเ ียงกับแม่ตอนเมา บวกกับอาการป่วยทางจิตเวชของตนด้วยการออกมาใช้ชีวิต
อยู่ คนเดีย วจึ ง บายใจกว่า โดยตัว เอฟเป็ นคนกรุ งเทพฯตั้ งแต่ กาเนิด อาศัย อยู่ กับพ่อแม่และน้ อง าวใน
ซอยจรัญ 75 ปัจจุบันเอฟยังไม่มีแฟน (เอฟเป็น าวประเภท อง) และไม่มีงานประจาทาตั้งแต่ก่อนจะออกมา
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อยู่ ด้ ยตนเอง กล่ า คือตอนที่ยั งอา ัย อยู่ กับ ครอบครั เอฟเคยทางานอยู่ ในโรงงานบรรจุเทีย นเป็ นแพ็ ค
จากนั้นก็ลาออกมาช่ ยแม่เลี้ยง ลานอยู่บ้านก่อนจะออกมาอยู่บ้านอิ่มใจ ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงไม่มีงาน เอฟ
อา ัยแ ะไปช่ ยงานบ้านเพื่อนบ้างจึงจะได้ค่าตอบแทน 30-40 บาท ากแต่ก็ไม่ได้มีปัญ าเรื่องการเงินมาก
นั ก เพราะในทุ ก ๆ เดื อ นแม่ ข องเอฟจะโอนเงิ น มาใ ้ ป ระมาณ 3,000 บาท ทางด้ า น ุ ข ภาพและการ
รัก าพยาบาล เอฟใช้ ิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาล มเด็จเจ้าพระยา า รับตร จโรคและรับยาจิตเ ชทุก ๆ 6
เดือน ่ นอาการเจ็บป่ ยอื่น ๆ นอกจากอาการทางจิตเ ชแล้ พบ ่า ภาพร่างกายของเอฟแข็งแรงดี ่ น
เรื่องอา ารและเครื่องนุ่ม ่มพบ ่า เอฟกินข้า ันละ 3 มื้อ อิ่มเพียงพอ โดยมากเป็นอา ารที่ได้จากการซื้อ
จากร้านค้าและอา ารในบ้านอิ่มใจตอนเช้าและเย็น มีอา ารที่ชอบและกินบ่อยที่ ุด คือ ข้า มูกระเทียม
ปัจจุบันข้า ของเครื่องใช้และเ ื้อผ้าก็มีครบไม่ขาดแคลน ด้ ยเ ตุนี้เอฟจึงไม่รู้ ึก ่าการออกมาใช้ชี ิตในบ้าน
อิ่มใจจะแตกต่างจากคนทั่ ไป ร มไปถึงไม่มี ิ่งที่ต้องการเป็นพิเ อีกด้ ย
พี่เอฟ ตามครั้งที่ 1 วันที่ 11 ก.ย. 2560 (วันจันทร์)
สถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ก่อนที่ผู้เขียนจะติดตามเอฟได้ในครั้งแรก ผู้เขียนได้แ ะเข้าไปบ้านอิ่มใจ ลายครั้ง ากแต่ไม่เจอกับ
เอฟเลย เมื่อ อบถามจากเพื่อน ๆ ในบ้านจึงทราบ ่าเอฟออกไปทางานอยู่ในร้านอา ารแถ อนุ า รีย์ที่ต้อง
เลิกงานดึก ทาใ ้ผู้เขียนกับเอฟไม่ได้พบกัน จนกระทั่งถึง ันนี้ที่ผู้เขียนพบเอฟตั้งแต่เดินทางมาบ้านอิ่มใจใน
เ ลา 4 โมงเย็นพร้อมกับกระเป๋าเ ื้อผ้าใบใ ญ่บน ลังของเขา เมื่อ อบถามจึงทราบ ่าเอฟกลับไปอยู่บ้านเพื่อ
ร่ มงานทาบุญร้อย ันของตาที่ซอยจรัญ นิท ง ์ 75 เป็นเ ลา 3 ัน ตั้งแต่ ันที่ 9 กันยายน ่ นใน ันอื่ น ๆ
ก่อน น้านี้เอฟได้ไปทางานอยู่ร้านอา ารแถ อนุ า รีย์จริง (ร้านก๋ ยเตี๋ย เรือ) แต่ทาได้เพียง 2 ันเท่านั้นก็
โดนไล่ออกเพราะกินเ ล้า นักจนมาทางานไม่ไ จากนั้นก็ไปทางานที่ร้านเบียร์แ ่ง นึ่งแถ ข้า ารแต่ทาได้
ไม่นานก็ออกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ลังจาก ันนี้แล้ ผู้เขียนก็ไม่พบเอฟอีก ่ นด้าน ุขภาพเอฟเล่า ่ามักจะมี
อาการคลื่นไ ้อยู่บ้าง ลังจากกินยาจิตเ ชเข้าไปเท่านั้น
บันทึกประจา ัน
08.00 น. ตื่นนอน
15.00 น. ออกจากบ้านมาบ้านอิ่มใจ
16.00 น. ถึงบ้านอิ่มใจ
23.00 น. เข้านอน
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
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17. ตี๋ อายุ 40 ปี
ตี๋ เป็นคนไร้บ้านในบ้านอิ่มใจได้ 7 เดือนแล้ โดยก่อน น้านี้ตี๋มีอาชีพเป็น รปภ. อยู่ที่จัง ัดนครปฐม
ภายใน ้องเช่าแถ าย 5 กับภรรยาและลูกชาย จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีก่อนตี๋ทะเลาะกับภรรยาถึงขั้นต้องเลิกรา
กันไปพร้อมกับพาลูกชาย นีไปอยู่ ุโขทัยโดยไร้การติดต่อกลับมา ตี๋จึงต้องใช้ชี ิตคนเดีย ใน ้องเช่าตลอด 3
ปี ทุก ๆ ัน ลังจากตี๋ออกเ ร ตี๋จะต้องกินเ ล้าใ ้เมาจน ลับไป เนื่องจากค ามเครียด ะ มเรื่องภรรยา จน
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาตี๋ตัด ินใจลาออกจากงานเดินทางไป าแม่ที่นครพนม อยู่ที่นั้นได้ประมาณ 1 เดือนก็เดิน
ทางเข้ากรุงเทพฯ ังจะ มัครงานเป็นรปภ.เช่นเดิม แต่ในระ ่างที่กาลัง างานตี๋แ ะเข้าไปนอนเล่นอยู่แถ
นาม ล ง ซึ่งขณะนั้นเปิดใ ้ประชาชนเข้าถ าย ักการะพระบรม พ ร.9 ตี๋เลยจับพลัดจับผลูได้เป็นเจ้า น้าที่
อา าดูแลค ามเรียบร้อยในเต็นท์ (บังเอิญมีเจ้า น้าที่มาชักช น) ได้ประมาณ 2 เดื อนก่อนจะย้ายเข้าไปนอน
พักที่บ้านอิ่มใจ จากคาแนะนาของเจ้า น้าที่อา าคนเดีย กันนั้นเอง ด้ ยเ ตุนี้ตี๋จึง างแผน ่าจะยังไม่ มัคร
งานประจาและใช้เ ลาประมาณ 1 ปีในการเที่ย เล่นเปิด ูเปิดตา เนื่องจากที่ผ่านมาตี๋ทางานเป็น รปภ. มา
ตลอดไม่ได้ออกไปเที่ย ที่ไ นไกลจึงอยากใช้โอกา นี้ าประ บการณ์ไปด้ ย
อย่างไรก็ตามแม้ตี๋จะไม่ มัครงานประจา แต่ทุก ๆ ันเ าร์-อาทิตย์ตี๋จะออกไปถือป้ายโบกธง รือเก็บ
จานใน Food Court บ้าง โดย างานจากกลุ่มไลน์ประกา าคนไปทางาน (นั่งอัดรายการ, ตั แทนนั่งใน ้อง
ประชุม, น้าม้า) ปัจจุบันตี๋จึงมีรายได้อ ยู่ที่ประมาณ 900 บาทต่อ ัปดา ์ ด้าน ุขภาพตี๋แข็งแรงดี ไม่เจ็บป่ ย
รือมีอาการนอนไม่ ลับใด ๆ ด้านอา ารพบ ่า ตี๋กินข้า ทั้ง มด 3 มื้อ มีอา ารที่ชอบและกินบ่อยที่ ุดคือ
ข้า มันไก่ และกาแฟที่ต้องดื่มทุกเช้า ่ นค ามรู้ ึกและค ามต้องการมากที่ ุดตี๋เล่า ่า ในตอนนี้ มีค าม ุข
และรู้ ึกเป็นอิ ระมากก ่าคนทั่ ไปอย่างมาก
พี่ตี๋ ตามครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.ย. 2560 (วันจันทร์)
สถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
ลังจากการพบกันในครั้งแรกของผู้เขียนกับตี๋เมื่อต้นเดือน ิง าคม ผู้เขียนไม่มีโอกา ได้พบตี๋อีกจน
ันนี้ และเมื่อ อบถามดูจึงรู้ ่าตลอดช่ ง นึ่งเดือนที่ผ่านมาตี๋ไม่ได้เข้ามานอนที่บ้านอิ่มใจเลย แต่ย้ายไปขาย
ของกิ๊ฟช็อปแถ พระโขนงกับเพื่อน ่ นที่กลับมาเพราะขายไม่ค่อยดีไม่คุ้มกับที่ลงทุนไป โดยตี๋เล่า ่าทาเลที่ตั้ง
ร้านอยู่แถ ย่านออฟฟิ คน ่ นใ ญ่เป็นพนังงานบริ ัทเลยไม่ค่อยมีคน นใจ ินค้ าราคาถูก ุดท้ายจึงล้มเลิก
และกลับมาทางานเก็บจานใน food court เช่นเดิม แต่โชคร้ายตี๋พลาดเดินชนโต๊ะขณะทางานกลายเป็นแผล
ถลอก ที่ตอนแรกตี๋คิด ่าไม่นานคงจะ าแต่ปรากฎ ่าแผลเกิดติดเชื้อและเป็น นอง ใน ันนี้ตี๋จึงตัด ินใจจะไป
ขูด นองออกที่คลินิกในซอย นมะลิ เมื่อไปถึงคลินิกไม่ ามารถรัก าใ ้ได้เพราะอักเ บเยอะ ตี๋เลยต้องนั่งรถ
ไปโรงพยาบาลบางกร ย เนื่องจาก ิทธิการรัก าพยาบาลอยู่ที่นั่น และถือโอกา แ ะไปกินข้า และขอเงินค่า
รถที่บ้านอาม่าด้ ย จากนั้นเมื่อ า มอเรียบร้อยแล้ ตี๋นั่งรถต่อไปนั่งเล่นที่ อ มุดกรุงเทพฯ รอเ ลาบ้านอิ่มใจ
เปิดใ ้เข้า ้องพัก
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บันทึกประจาวัน
05.40 น. ตื่นน น
07.00 น. กินข้าวเช้า บ้าน ิ่มใจ
08.30 น. กจากบ้าน ิ่มใจไปคลินิก
09.00 น. ถึงคลินิก คลินิกไม่ย มรัก า เดินทางไปรพ.บางกรวย
10.30 น. ถึงรพ.บางกรวย ทาแผลที่ขา
12.00 น. ไปกินข้าวที่บ้าน าม่า
13.00 น. นั่งรถไป

มุดกรุงเทพฯ

15.00 น. กลับบ้าน ิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
21.00 น. เข้าน น
ค่าใช้จ่ายรายวัน: ค่าเดินทาง ไป-กลับ 80 บาท ค่ายา 30 บาท รวม 110บาท
พี่ตี๋ ตามครั้งที่ 2 วันที่ 6 ต.ค. 2560 (วันศุกร์)
สถานที่ติดตาม: บ้านอิ่มใจ
า รับการติดตามในครั้งนี้พบว่า ตี๋ ายจาก าการขาเจ็บแล้วและช่วงก่ น น้านี้ตี๋ว่างงาน ยู่ ลาย
าทิตย์ ชีวิต ่วนใ ญ่จึงเป็นการแวะเวียนไปรับข้าวที่ นาม ลวง นั่งเล่นใน ้างฯ รื
มุดกรุงเทพม านคร
มีไปถื ป้ายโบกธง ยู่ 2 วัน ได้เงิน 800 บาท และเก็บจานใน food court ในบาง าทิตย์ ่วนปัจจุบันตี๋ทางาน
ประจาเป็นพ่ บ้านทาความ ะ าดประจาคณะ ถาปัตยกรรม จุ าฯ ที่ได้จากบริ ัทจัด างานควีน 109 โดย
วันนี้เริ่มทางานเป็นวันแรก ลัก ณะงานแบ่ง กเป็น 2 ช่วงใ ญ่ ๆ คื กวาดบริเวณ น้าคณะร บแรกต น
เช้า และต นบ่าย งก่ นเลิกงานในเวลา ี่โมงเย็น
บันทึกประจาวัน
07.00 น. กจากบ้าน ิ่มใจ นั่งรถเมล์ าย 7 ไปทางานที่จุ าฯ
09.00 น. ถึงที่ทางาน กินข้าวเช้าในโรง า ารข งคณะ ถาปัตย์
10.00 น. ทางาน
12.00 น. พักกินข้าวเที่ยง
13.00 น. ทางาน
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16.00 น. เลิกงาน นั่งเล่นในม
18.00 น. ถึงบ้าน ิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
22.00 น. เข้าน น
ค่าใช้จ่ายรายวัน: ค่าข้าวเช้า-กลางวัน 60 บาท
พี่ตี๋ ตามครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ)
ในช่วงนี้ชีวิตข งตี๋ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการพูดคุยกันเมื่ ครั้งก่ น ตี๋ยังคงตื่นเช้าไปทางานเป็น
พนักงานทาความ ะ าดประจา ยู่ที่ตึกคณะ ถาปัตย์ จุ าฯเช่นเดิม โดยเดินทาง กจากบ้าน ิ่มใจ ลังจาก
กินข้าวเช้าในบ้านเรียบร้ ยแล้ว โดย ารรถประจาทาง าย 7 ในเวลาประมาณ 7.30 น. และเริ่มงานเวลา 10
โมงไปจนถึง 4 โมงเย็น จากนั้นนั่งเล่นโทรศัพท์ มื ถื ยู่พักใ ญ่จึงเดินทางกลับบ้าน ิ่มใจ าบน้า นั่งดูทีวีร
กินข้าวเย็นต น 1 ทุ่ม แล้วจึงเข้าน นในเวลาประมาณ 5 ทุ่ม ย่างไรก็ตามเรื่ งงานทาความ ะ าดที่ทา ยู่นี้
ตี๋ยังไม่แน่ใจว่าจะทาต่ ไป ีกนานแค่ไ น เพราะใจตน ยากเปลี่ยนงานไปทาที่ มุดกรุงเทพฯมากกว่า
บันทึกประจาวัน
07.30 น. กจากบ้าน ิ่มใจ นั่งรถเมล์ าย 7 ไปทางานที่จุ าฯ
09.30 น. ถึงที่ทางาน
10.00 น. ทางาน
12.00 น. พักกินข้าวเที่ยง
13.00 น. ทางาน
16.00 น. เลิกงาน นั่งเล่นในม
18.00 น. ถึงบ้าน ิ่มใจ
19.00 น. กินข้าวเย็น
20.00 น. นั่งดูทีวี
23.00 น. เข้าน น
ค่าใช้จ่ายรายวัน: ค่าข้าวกลางวัน 40 บาท
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18. ไก่ อายุ 34 ปี
ไก่ เป็นชายร่างท่ ม ผมยา ประบ่า แต่งกายด้ ยเ ื้อยืด ีดา กางเกง าม ่ น ีครีมเข้าคู่กับ ม ก
บักเก็ต ีเดีย กัน ที่ผู้เขียนพบ ณ ภา ังคม งเคราะ ์ขณะที่กาลังรับแจกข้า ฟรีในมื้อเที่ยง ัน นึ่ง ซึ่งเมื่อเข้า
ไป อบถามจึงทราบ ่าไก่เป็นคนไร้บ้าน น้าใ ม่ได้ไม่ถึงปี ไก่ออกมาใช้ชี ิตข้างนอกเมื่อประมาณ 5-6 เดือน
ก่อน ไก่เป็นคนจัง ัดบุรีรัมย์โดยกาเนิด อา ัยอยู่กับพ่อ แม่ และน้องอีก 1 คน จบการ ึก าแบบผู้ใ ญ่
เทียบเท่ากับ ม.3 และทางานเป็นยามเฝ้าคอนโดแถ นนทบุรีก่อนจะย้ายเข้ามา างานในกรุงเทพฯ (ทารปภ.แค่
ชั่ ครา ระ ่างเจ้าของคอนโด ารปภ.คนใ ม่ได้) เมื่อไก่เดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯแล้ ก็อา ัยนอน ลับอยู่
บริเ ณ ถานี ั ลาโพงและใช้ชี ิต ่ นใ ญ่อยู่ที่นี่ใน ันธรรมดาจันทร์ถึง ุกร์ ่ น ัน ยุดเ าร์ -อาทิตย์จะ
ออกไปทางานถือป้าย โบกธง และรับจ้างกางเต็นท์บ้างในบางอาทิตย์ ากมีงาน ทั้งนี้ไก่จะได้ค่าแรงประมาณ
300-400 บาทต่อ ัน เฉลี่ยเ ลาทางานประมาณ 14 ชั่ โมงต่อ ัน
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ่ า ไก่ จ ะท างานเพี ย งแค่ 2 ั น ต่ อ ั ป ดา ์ เ ท่ า นั้น แต่ ก็ เพี ย งพอ า รั บ ใช้จ่ ายใน
ชี ิตประจา ัน เนื่องจากไก่จะเลือกใช้บริการรถเมล์ฟรี รือเดินเท้าเพื่อประ ยัดค่าใช้จ่าย และเดินทางไปรับ
อา ารแจกฟรีตาม ถานที่ าธารณะต่าง ๆ อาทิ ั ลาโพง ภา ังคม งเคราะ ์ เป็นประจาทุก ัน (กินข้า ัน
ละ 2 มื้อ ) ด้าน ุขภาพพบ ่าได้ไม่มีโรคประจาตั แต่ ุขภาพร่างกายภายนอกได้รับบาดเจ็บที่ขา เนื่องจากเ ้น
พลิก ทาใ ้เ ลาเดินมีอาการเจ็บจนต้องเดินขากะเผลกอยู่บ้าง ร มไปถึงอาการไอและจาม อันเกิดจากไข้ ัด
อีกด้ ย ่ นทางด้านค าม ุ ขในตอนนี้ กับค ามต้องการในปัจจุ บันพบ ่า ไก่ไม่คิด ่าการใช้ชี ิตเช่นนี้จะ
แตกต่างจากคนทั่ ไปเท่าใดนัก และต้องการงานที่มีรายได้เพียงพอ
ไก่ ตามครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย. 2560 (วันพฤ ั บดี)
ถานที่ติดตาม: ัวล้าโพง
ในครั้งนี้ผู้เขียนบังเอิญเจอไก่ที่ ถานี ั ลาโพง ซึ่งเป็น ถานที่ที่ไก่อา ัยอยู่เป็นประจา โดยใน ันนี้ไก่
เล่า ่า ตนเดินทางไปกินข้า มื้อแรกที่ ภา ังคม งเคราะ ์เช่นทุก ัน ด้ ยการเดินจาก ถานี ั ลาโพงไปยัง
นาม ุภชลา ัยตั้งแต่เ ลาประมาณตี ้าก ่าๆ จากนั้นจึงต่อรถเมล์ าย 167 ไปลงยัง ภา ังคม งเคราะ ์ใน
เ ลาประมาณ 9 โมงเช้า เมื่อไปถึงระ ่างรอกินข้า ตอน 11 โมง ไก่ได้เข้าไปอาบน้าใน ้องน้าด้าน ลังอาคาร
ที่แจกข้า โดย มชุดเดิมกับที่ใ ่มา ทั้งนี้ าเ ตุที่ไก่เลือกมาอาบน้าที่นี่แทนการอาบน้าใน ้องน้า าธารณะ
ของ ถานี ั ลาโพงเพราะ ่า ามารถเข้าได้เลยไม่ต้องเ ียเงิน
ลังจากที่กินข้า เ ร็จแล้ จึงเดินไปนั่งเล่นที่ นเงินซึ่งเป็น น าธารณะบริเ ณพระราม 6 ตั้งอยู่
ตรงปากซอย นเงินไม่ไกลจาก ภา ังคม งเคราะ ์มากนัก ในระ ่างที่นั่งพักก็กินข้า ที่ตักใ ่ถุงมาจาก ภา
ังคม งเคราะ ์เป็นอา ารมื้อที่ อง จากนั้นจึงนั่งรถเมล์ ายเดิมกลับและเดินต่อไปจนถึง ถานี ั ลาโพงตอน
6 โมงเย็น นั่งเล่นดูที ีอยู่บริเ ณที่พักผู้โดย ารซึ่งมีแอร์ปรับอากา จนถึงเ ลาประมาณ 3 ทุ่ม เจ้า น้าที่ ถานี
ก็จะมาไล่ใ ้ออกไปนอนด้านนอก จนเ ลาตี 4 จึงกลับเข้ามานอนต่อด้านในอีกครั้ง
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บันทึกประจา ัน
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. เดินไป นาม ุภชลา ัย
06.00 น. ถึง นาม ุภชลา ัย จากนั้นนั่งรถเมล์ าย 167 ต่อไป ภา ังคม งเคราะ ์
09.00 น. ถึง ภา ังคม งเคราะ ์ อาบน้า
11.00 น. กินข้า
12.00 น. เดินไปนั่งพักที่ นเงิน
16.00 น. กินข้า ที่ ่อมา
16.30 น. เดินทางกลับ ั ลาโพง
18.00 น.-21.00 น. นั่งดูที ีในอาคารผู้โดย าร
22.00 น. เข้านอนด้านนอกอาคาร
ค่าใช้จ่ายรายวัน: 0 บาท

19. ป้าป้อม
21/05/2560
ถานที่พบเจอ:เกาะกลางถนน ิริพง ์ ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชาลัย ข้าง ัด ุทั น์ฯ ใกล้ลานคน
เมือง
ผู้เขียนพบและพูดคุยกับป้าป้อมและลุงเล็กที่บริเ ณเกาะกลางถนน ิริพง ์ (ป้าป้อมและลุงเล็กทั้ง อง
คนเป็น ามีภรรยากัน) ช่ งเ ลาประมาณ ามทุ่มก ่าของคืน ันอาทิตย์ ขณะที่ผู้เขียนเข้าไปพูดคุย ทั้ง อง
กาลังทานข้า ที่มีคนมาแจกอยู่ ป้าป้อมเป็นผู้เอ่ยทักผู้เขียนก่อนขณะที่ ผู้เขียนกาลังเดิน าร จรอบ ๆ บริเ ณ
นั้น ป้าป้อมทักผู้เขียนด้ ยน้าเ ียงเป็นมิตร ประมาณ ่า ‘มาทาอะไรกัน นึก ่าจะมาแจกข้า อีก เมื่อกี้เพิ่งมีคน
แจก’ผู้เขียนเ ็นท่าทีเป็นมิตรของป้าป้อมจึงเข้าไปพูดคุยและแนะนาตั ่ากาลังทางานเกี่ย กับคนไร้บ้านอยู่
ป้าป้อมเป็นผู้ ญิงอายุ 53 ปี รูปร่างอ้ นท้ ม ผิ คล้า ม ยผม พื้นเพเป็นคนบางกร ย จ.นนทบุรี ป้า
ป้อมเล่า ่า พ่อแม่ของป้าเ ียชี ิต มดแล้ ก่อน น้านี้เคยอา ัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ที่บางกร ย แต่พอพ่อแม่เ ียก็
เ ียบ้านไปด้ ย ป้ามีพี่น้องทั้ง มด 7 คน เ ียชี ิตไป 5 คน ตอนนี้เ ลือแต่น้อง า คนเดีย แต่ป้าป้อมบอก ่า
น้อง า ไม่เอาป้าป้อม ป้าป้อมเล่า ่า า รับน้อง า คนนี้ ‘ป้าตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกัน’
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่ นลุงเล็กเป็น ามีของป้าป้อมอายุ 48 ปี รูปร่างผอม ผิ คล้า ผม ั้นดู ะอาด ะอ้าน ไม่รุงรัง ระ ่าง
ที่พูดคุยกัน ป้าป้อมจะเป็นคนพูดเล่าเรื่องรา ต่า ง ๆ เ ียมากก ่า ่ นลุงเล็กจะนั่งเงียบ ๆ คอยตอบเ ริมบาง
คาถามเท่านั้น พื้นเพลุงเล็กเป็นคน จ.กาญจนบุรี ลุงเล่า ่า ลุงเข้ากรุงเทพฯ มาตั้งแต่อายุ 10 ข บ เมื่อเข้ามาก็
มาอยู่ที่ ั ลาโพงก่อน
่ นเ ตุที่ทั้ง องออกมาใช้ชี ิตข้างนอกเป็นเพราะไม่ ามารถ าเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้ทัน ป้าป้อม
บอก ่า ทั้ง อง นีออกจากบ้านเช่าเพราะไม่มีเงินจ่าย ค้างค่าเช่ามา 2 เดือน โดยค่าเช่าบ้านตกเดือนละ 1,400
บาท บ้านเช่าที่ ่าตั้งที่อยู่บรมราชชนนีซอย 5 ป้าป้อมบอก ่า ออกมาอยู่ข้างนอกได้เดือนก ่าแล้ ก่อน น้านี้
ป้าป้อมไม่ได้ทางานอะไร ่ นลุงเล็กมักจะรับงานโบกธง (คอนโด) เป็นรายได้ ันต่อ ันไป ลุงเล็กบอก ่า ช่ ง
ลัง ๆ มานี้งานช็อต ทาใ ้เงินไม่พอใช้ ถึงอย่างนั้นก็ตาม ทั้ง องมัก ารายได้เ ริมตามงานเท กาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเท กาลลอยกระทง ที่ลุงเล็กเล่า ่า เขามักลงน้าไปเก็บเงินในกระทง ลอยกระทงครั้ง นึ่งจะเก็บได้รา
องพันบาท จากการ อบถาม ลุงเล็กยังคงอยากทางานอยู่ แต่ไม่มีงานเข้ามาเลยในช่ งนี้
เมื่อออกมาอยู่ข้างนอก ทั้ง อง าเลี้ยงชีพด้ ยการ ‘เดินกระดา ’ รือขายเ ื่อกระดา /พลา ติกตาม
งานม ร พต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจัง ัด โดยมักจะออกต่างจัง ัดบ่อย ๆ ในช่ งที่ พม. รือฝั่งรัฐโ ม
ก าดล้างคนไร้บ้าน
เมื่ออยู่ในกรุงเทพฯ ทั้ง องมักเดินทางไปกินข้า กลาง ันที่ ภา ังคม งเคราะ ์ ่ นข้า เย็นมักได้รับ
จากผู้คนที่มาบริจาคและมูลนิธิต่าง ๆ ที่มาแจกข้า ่ นในบาง ันที่ไม่มีของบริจาค ทั้ง องจะไปขออา ารจาก
ัด ุทั น์ ร มแล้ ใน นึ่ง ันทั้ง องจะกินข้า ันละ 1 รือ2มื้อเท่านั้นแล้ แต่โชคในแต่ละ ัน ทั้งนี้ทั้ง องกล่า
ชมการทางานของมูลนิธิกระจกเงาใ ้ผู้เขียนฟัง ่ามักจะเข้ามาช่ ยเ ลือในทางที่ดีเ มอ นอกจากนี้ ทั้ง องเล่า
่า มักไปอาบน้าที่ นรมณีนาถและ ภา ังคม งเคราะ ์ ่ นเ ลาซักผ้ามักไปซักที่ ภา ังคม งเคราะ ์เป็น
ลัก (ยังไม่ได้ถาม ่าบ่อยเท่าไร) โดยทั้ง องจะกลับมานอนที่บริเ ณเกาะกลางถนน ิริพง ์ทุกคืน าก ันใดที่
ฝนตกก็จะอา ัยร่มจากตึกแถ ใกล้ ๆ บริเ ณนั้น
ป้าป้อมเล่า ่า ไม่อยากอยู่ในบ้านพักพิงต่าง ๆ ที่รัฐจัดใ ้ เนื่องจากได้ยินจากเพื่อนคนไร้บ้านด้ ยกัน
่า ในบ้านพักพิงเ ล่านั้นมีกฎระเบียบเยอะ อีกทั้งคนที่เข้าไปอยู่ที ลังมักจะมีปัญ ากับคนที่อยู่มาก่อน น้า
ด้าน ุขภาพป้าป้อมเล่า ่าตนมีโรคประจาตั คือค ามดัน ที่ต้องเข้าไปรับยาเป็นประจาที่โรงพยาบาล บางกร ย
ที่ป้ามี ิทธิอยู่ที่นั้น
ทั้ง องเคยมีโทร ัพท์มือถือใช้ด้ ยกันเครื่อง นึ่ง แต่เพิ่งขายไปไม่นานเนื่ องจากเงินไม่พอใช้ โดย
ขณะที่นั่งพูดคุยกัน ผู้เขียนถาม ่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไ มที่จะนาไปใช้ในชี ิตประจา ัน ไม่ ่าจะเป็นอา าร
ยารัก าโรค ฯลฯ ป้าป้อมบอก ่า อะไรก็ได้ ผู้เขียนจึงถามแจงไปเป็นอย่าง ๆ ได้ค าม ่า ิ่งที่ต้องการคือ
อุปกรณ์อาบน้า ทั้งผ้าเช็ดตั ผืนใ ญ่ บู่ ยา ระผม ยากันยุง ตลอดจนเ ื้อผ้า (เ ื้อเชิ้ตแขน ั้นไ ้ใ ่คลุม )
นอกจากนี้ ป้าป้อมยังเอ่ยขอเงินค่ารถไปกินข้า ที่ ภาฯ ใน ั นรุ่งขึ้น โดยอ้าง ่าไม่มีเงินติดตั เลย ผู้เขียนจึงใ ้
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เงินไป 20 บาทเพื่อเป็นค่ารถ และได้มอบยากันยุงชนิดโลชันในทั้ง องจาน น 4 ชิ้น ทั้ง องแกะใช้ ณ ตอนนั้น
และแบ่งใ ้กับคนไร้บ้านที่นอนอยู่ใกล้ ๆ กัน 2 คน คนละชิ้น
ป้อม ตามครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย. 2560 (วันพฤ ั บดี) **ตามเค เดิมของเอิร์ธ
ใน ันนี้ผู้เขียนบังเอิญพบกับป้าป้อมที่ ถานนี ั ลาโพง โดยป้าเล่า ่าพึ่งโดนไล่ที่จากลานคนเมืองซึ่ง
โดยปกติป้าป้อมจะแ ะมานั่งพักผ่อนในช่ งเย็นเพื่อรอรับข้า เผื่อมีคนมาแจก และเข้านอนบริเ ณเกาะกลาง
ถนน ิริพง ์ ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชาลัย แต่เนื่องจากใกล้งานพระราชพิธี เจ้า น้าที่จึงจัดระเบียบค าม
เรียบร้อยในบริเ ณนั้นด้ ย ป้าป้อมกับลุง ามี จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ ถานี ั ลาโพงแทนซึ่งได้อา ัยบริเ ณนี้มา 3-4
เดือนแล้ โดยใน ันนี้ป้าป้อมนั่งอยู่ในอาคารผู้โดย ารทั้ง ันไม่ได้ออกไปไ น ่ นอา ารป้าเล่า ่า ันนี้กินไป
แค่มื้อเช้ามื้อเดีย ที่ได้รับแบ่งมาจากเพื่อนไร้บ้านคนอื่น ๆ อีกที นึ่ง แต่เมื่อ อบถามจากเพื่อนไร้บ้านคนข้างๆ
พบ ่า ป้าป้อมกินข้า ไปแล้ 2 มื้อ อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ อบถามถึงแน โน้มการดาเนินชี ิตในอนาคตของ
ป้าป้อมและลุงเล็กผู้เป็น ามีเพิ่มเติม ได้ค าม ่าทั้ง องคนคิด ่าจะใช้ชี ิตเช่นนี้ไปอีกนาน (อา ัยในพื้นที่
าธารณะ) จนก ่าจะ างานทา เก็บเงิน และมีบ้านเป็นของตนเอง อันเป็นค ามต้องการ ูง ุดของทั้งคู่ ซึ่งจาก
การคาดคะเนของผู้เขียนเองคิด ่าทั้ง องเริ่มเข้า ู่ ภา ะของการเป็นคนไร้บ้านอย่างถา รแล้ เนื่องจากรู้
ช่องทางในการ ลบ ลีเจ้า น้าที่รัฐ แ ล่งอา าร าเงิน และมีเครือข่ายในการรับข่า ารเพื่อ ลบเลี่ยงจาก
เพื่อนคนไร้บ้านด้ ยกันเป็นอย่างดี
บันทึกประจา ัน
04.00 น. ตื่นนอนจากด้านนอกอาคารผู้โดย าร
05.00 น.-18.00 น. นั่งอยู่แต่ใน ถานี ั ลาโพงไม่ได้ไปไ น
19.00 น. รับข้า ฟรีที่ ถานี ั ลาโพง
21.00 น. เข้านอนด้านนอก ถานี ั ลาโพง

20. ตี๋ อายุ 45 ปี
ตี๋ เป็นคนไร้บ้านในบ้านอิ่มใจตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งก่อน น้านี้อา ัยอยู่ภายใน ้องเช่าคนเดีย ในซอยเพชร
เก ม 10 โดยมีพี่ า เป็นคนออกค่าใช้จ่ายใ ้ทั้ง มด จนอยู่มาอาการป่ ยทางจิตกาเริบไม่มีผู้ดูแลที่จะพาไป ่ง
รพ.ได้ ประกอบกั บ ได้ รั บ ค าแนะน าจากลุ ง คน นึ่ ง ที่ ต ลาดพลู ใ ้ ม าเข้ า พั ก ที่ บ้ า นอิ่ ม ใจ เพราะมี ค นดู แ ล
ตลอดเ ลา และ ากเกิดอาการขึ้นเจ้ า น้าที่ ามารถพาไป ่ งโรงพยาบาลได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามตลอด
ระยะเ ลา 4 ปีที่อยู่บ้านอิ่ม ใจ บ่อยครั้งที่ตี๋ไม่กลับเข้ามานอน เนื่องจาก ่ นตั เป็นคนติด ุราและการพนัน
(โต๊ะ นุ๊ก ตู้ม้า เล่นไพ่) อย่าง นัก บาง ันเมาถึงขั้นกลับไม่ได้ก็จะนอนพักอยู่ในซอย ัดบ ร ซึ่งเป็นละแ กที่
เพื่อนของพี่ า อยู่เยอะช่ ยเป็น ูเป็นตาใ ้ได้
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ปัจจุบันตี๋ไม่ได้ทางาน อา ัยเงินเลี้ยงดูจากพี่ า ที่ ่งใ ้เดือนละ 2,000 บาท และค่าจ้าง านไปซื้อของ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเพื่อนพี่ า อีก ันละ 10-20 บาทเท่านั้น เนื่องจากในอดีต ลังจากจบม.3 ก็ออกมาทางาน
กับพี่ า ในร้านขายถุงพลา ติกและไม้แข นเ ื้ออยู่ประมาณ 20ปี จากนั้นออกไปเป็นพนักงานขับรถ ่งของ
(มอเตอร์ไซต์) แต่ด้ ยเป็นคนชอบดื่มเ ล้าพอได้เงินเดือนมาก็มักจะเอาไปดื่มและเล่นการพนัน มด จนถูกไล่
ออก ุดท้ายจึงไม่ได้ทางานอีก ทางด้าน ุขภาพ ปัจจุบันตี๋เล่า ่าร่างกายไม่ค่อยจะดีนัก ด้ ยอายุที่มากขึ้นและ
ดื่มเ ล้ามากเกินไปแม้ ่าในปัจจุบันจะลดลงเ ลือเบียร์กระป๋องเดีย ต่อ ันก็ตาม ่ น าเ ตุของอาการป่ ย
ทางจิตตี๋เล่า ่ามีอาการครั้งแรกตอนอายุ 16 ในตอนนั้นตี๋ไปนั่ง มาธิบ้านเพื่อนแล้ รู้ ึกเ มือนมีคนเข้ามา
กระซิบข้าง ู และเ ียงคนพูดคุยกัน จากนั้นก็ได้ยินเ ียงนี้เรื่อยมาจนเข้ารัก าอาการดังกล่า ก็ดีขึ้น แต่ ้าม
ขาดยาประจาเด็ดขาดเพราะอาจจะทาใ ้คลุ้มคลั่งได้ นอกจากโรคพิ ุราเรื้อรังและอาการป่ ยทางจิตแล้ ยัง
มีโรคไซนั ด้ ย ร มไปถึงอาการเจ็บป่ ยเล็ก ๆ น้อย อาทิ นอนไม่ ลับ น้ามืด ป ด ีร ะ ไข้ ัด ท้องเ ีย
และอาเจียนเมื่อกิน ุราเยอะเกินไป
ด้านอา ารพบ ่ารับประทานอา ารอา ารทั้ ง มด ันละ 3 มื้อ และอิ่มเพียงพอ มีต้มจืดเลือด มูเป็น
ของโปรดมากที่ ุด แต่อา ารที่ได้กินบ่อยที่ ุดคือมาม่าในมื้อกลาง ันที่มักจะซื้อจากร้านค้าในซอย ัดบ ร ซึ่งตี๋
จะแ ะเข้าไปนอนเล่นทุก ันในช่ งกลาง ัน ่ นมื้อเช้าและมือเย็นจะกินจากบ้านอิ่มใจ อย่างไรก็ตามจากที่
กล่า มาทั้ง มดตี๋คิด ่าชี ิตของตนในตอนนี้มีค าม ุขน้อยก ่าคนทั่ ไปอย่างมาก และอยากที่จะมีบ้านเป็น
ของตนเอง ากแต่ในค ามเป็นจริงตนก็รู้ตั้งแต่เริ่มต้นออกมาเป็นคนไร้บ้านแล้ ่าจะต้องมีชี ิตอยู่อย่างนี้
ตลอดไป ร มไปถึงตั พี่ า ของตี๋เองด้ ยที่คิด ่าอาการติด ุราและการพนันคงไม่ ายไปจึงทาใ ้ไม่ ามารถไป
ทางานได้ การอา ัยอยู่ในบ้านอิ่มใจจึงเป็นทางออกที่ทาใ ้พี่ า บายใจ ่าน้องชายมีคนคอยดูแลเมื่ออาการ
ป่ ยกาเริบ

21. ธงชัย อายุ 49 ปี
ธงชัยเป็นคนรูปร่างใ ญ่ ผม ั้น ผิ คล้า ลัก ณะทางร่างกายปกติ ออกมาใช้ชี ิตตามลาพังประมาณ 4
ปีแล้ ซึ่งธงชัยเป็นเด็กกาพร้า อา ัยอยู่คนเดีย มาโดยตลอด แต่ก็ได้รับการช่ ยเ ลือจากป้า ในด้านที่พัก
อา าร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อ ามารถ างานทาได้ ธงชัยก็เริ่มทางาน าเงินเพื่อเลี้ยงดูตนเอง เพราะไม่ต้องการ
เป็นภาระของป้า จนกระทั่งเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ธงชัยตกงาน ทาใ ้ไม่มีรายได้ จึงตัด ินใจออกจากบ้านและมาใช้
ชี ิตข้างนอก เนื่องจากไม่ต้องการเป็นภาระของป้า
ภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่จัง ัดฉะเชิงเทรา นับถือ า นาพุทธ เรียนจบชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 พออ่าน นัง ือ
และเขียน นัง ือออกบ้าง ไม่มีแฟน ไม่มีลูก เนื่องจากไม่ต้องการผูกติดกับใคร อยู่คนเดีย แล้ บายใจมากก ่า
แต่ เ ดิ ม เคยท าอาชี พ พนั ก งานรั ก าค ามปลอดภัย ซึ่ ง มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ่า ย มี บั ต รประจ าตั
ประชาชน
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ธงชัยไม่มีโรคประจาตั และคิด ่าปัจจุบันมี ุขภาพดี แม้ ่าจะไม่เคยตร จ ุขภาพเลยก็ตาม ช่ งก่อน
ออกมาใช้ชี ิตข้างนอก ธงชัยเข้ านอนเ ลาประมาณตี 5 และตื่นนอนเ ลาประมาณ 2 ทุ่ม เนื่องจากทาอาชีพ
พนักงานรัก าค ามปลอดภัยที่ต้องทางานในเ ลากลางคืน ซึ่งในช่ งนั้นไม่มีอาการนอนไม่ ลับเลย แม้ ่าธงชัย
จะต้องนอนในช่ งเ ลาเช้า และไม่ได้ออกกาลังกาย อีกทั้งยัง ูบบุ รี่ด้ ย แต่พอ ลังจากออกมาใช้ชี ิตข้ าง
นอก ธงชัยเข้านอนเ ลาประมาณ 5 ทุ่ม และตื่นนอนเ ลาประมาณตี 4 ครึ่ง แม้ ่าจะไม่มีอาการนอนไม่ ลับ
แต่กลับมีอาการ ิงเ ียน น้ามืด ตาลาย และคล้ายจะเป็นลมอยู่บ่อยครั้ง และมีอาการป ด รี ะ ไข้ ัด
นาน ๆ ครั้ง
่ นมากธงชัยจะรับประทานอา าร ันละ 1 มื้อ ซึ่งไม่เพี ยงพอต่อค ามต้องการ โดยจะเดินทางไปรับ
อา ารฟรี ต าม ั ด เช่ น ั ด เจ้ า อาม ั ด ั ง ฆทาน รื อ ั ด อื่ น ที่ มี แ จกทาน และดื่ ม น้ าตาม น าธารณะ
น าธารณะที่ธงชัยมักเดินทางไปพักอยู่บ่อยครั้งคือ นรมย์มณีนาถ และ น าธารณะบริเ ณพระราม 7
ของใช้ ่ นตั ที่ธงชัยมีคือ เ ื้อ 1 ตั กางเกง 2 ตั แปรง ีฟัน ยา ีฟัน บู่ และยา ระผม ถานที่ที่ธงชัย
อาบน้าและซักผ้าจะเปลี่ยนไปตาม ัดที่ไปรับทาน โดยการอาบน้าในแต่ละครั้งจะต้องแอบทา และรีบทาใ ้เร็
ที่ ุด เนื่องจากเกรง ่าจะโดน ่า
ก่อนที่จ ะเริ่ มมาเป็ น คนไร้บ้ า น ธงชัย อา ัย อยู่คนเดีย ที่กรุ งเทพฯ การที่ออกมาใช้ชี ิต ข้า งนอก
เนื่องจากตอนนั้น ถานการณ์บังคับ เนื่องจากไม่มีรายได้และไม่ต้องการเป็นภาระของป้า แต่ถ้า าก ่ามีงานทา
และมีรายได้เป็น ลักก็จะเลิกใช้ชี ิตข้างนอก ธงชัยมีเพื่อน นิทที่ ามารถบอกค ามลับได้ ซึ่งเพื่อน ่ นมาก
เป็นคนไร้บ้านที่รู้จักกันจากการช นไปรับพระตาม ัดต่าง ๆ โดยรับข่า ารจาก นัง ือพิมพ์ M2F
เมื่อเปรียบเทียบค าม ุขของธงชัยกับคนทั่ ไป ธงชัยกลับมีค าม ุขน้อยก ่าคนทั่ ไปอย่างมาก เนื่อง
ด้ ยเกิดจากค ามกังกล ลายอย่าง ทั้งอา าร เงินทอง และที่พักผ่อน ที่ไม่เพียงพอและพร้อมต่อค ามต้องการ
โดย ิ่ งที่ ธ งชัย ต้องการมากที่ ุ ดในตอนนี้ คือ มีงานทาที่มีรายได้เพีย งพอ มีบ้านเป็นของตั เอง ได้รับการ
รัก าพยาบาล และมีครอบครั รือที่ปรึก า
ติดตามครั้งที่ 1 : 27 เม ายน 2560
04.30 น.

ตื่นนอน จาก ถานีรถไฟนครปฐม

08.00 – 10.00 น.

เดินทางโดยรถไฟมาที่ ัดเจ้าอาม

11.00 – 12.00 น.

กินข้า ที่ ัดเจ้าอาม

12.00 – 16.00 น.

เดินทางไปพักผ่อนที่ นรมย์มณีนาถ

16.00 – 18.00 น.

เดินทางโดยรถไฟไป ระบุรี

23.00 น.

นอนที่ บข . ระบุรี
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ติดตามครั้งที่ 2 : 8 พฤ ภาคม 2560
เมื่อ ันที่ 13 – 14 เม ายน 2560 ธงชัยเดินทางไปรับพระที่แจก เพื่อนามาขายต่อ ในงานฌาปนกิจ
พของพระ ที่ ัดแ ่ง นึ่งในจัง ัดระยอง (มาบตาพุด) ซึ่ง ลังจากรับพระแล้ นามาขายต่อได้เงินจาน น
ทั้ง มด 200 บาท แต่ด้ ยค่าอา ารที่ระยองค่อนข้าง ูง ่ นมากขายในราคาจานละ 50 บาทขึ้นไป ทาใ ้
ธงชัยตัด ินใจนั่งรถตู้โดย ารกลับกรุงเทพฯ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเป็นจาน นเงิน 160 บาททาใ ้
เ ลือเงินเพียงแค่ 40 บาทเท่านั้น ธงชัยเล่า ่า การเดินทางไปรับพระมาขายต่อครั้งนี้ไม่คุ้มค่าเลย เนื่องจาก
ต้องเ ียค่ารถเอง ค่าอา ารที่ค่อนข้างแพง บ กกับรายได้จากการขายพระก็ไม่ได้เพียงพอมากนัก
่ นใน ันที่ 15 เม ายน 2560 ธงชัยเดินทางไปที่ ัดแ ่ง นึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ข่า มาจากเพื่อนคน
ไร้บ้านด้ ยกัน ่า เป็นงาน พของแม่ตั๊ก บงกช จะมีแจกอา าร รือพระ ธงชัยจึงเดินทางไปยัง ัดแ ่งนั้นเพื่อ
รับอา ารและพระมาขายต่อ ซึ่งธงชัยไม่ได้เล่ารายละเอียดจากเงินที่ขายพระได้ใน ันนี้
นั ที่ 26 เม ายน 2560 ธงชัยเดินทางไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ตึกไทย ของธนาคารกรุงไทย ย่าน
อนุ า รีย์ชัย มรภูมิ โดยการลงทะเบียนนั้นจะเป็นต้องใช้ าเนาบัตรประจาตั ประชาชน พร้อมเปิดบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทยด้ ย จากนโยบายนี้ธงชัยเล่า ่า จะมีเงินช่ ยเ ลือใ ้กับผู้ที่ มีรายได้น้อยตก ันละ 70 บาท ซึ่ง
ามารถช่ ยประทังชี ิตของเขาได้
ันที่ 6 พฤ ภาคม 2560 ช่ งเช้าเ ลาประมาณ 8.30 น. ธงชัยนั่งรถเมล์มาลงตรง ูนย์รัก าดินแดน
ตรงข้ามกับ นรมย์มณีนาถ และเดินเท้ามาเรื่อย ๆ จนถึงบริเ ณพระบรมม าราช ัง ก็มีตาร จขี่มอเตอร์ไซต์
ขับตามมาบอกธงชัยใ ้ ยุดเดิน แล้ เรียกเข้าไปที่จุดพักของตาร จ เพื่อตร จ อบประ ัติของธงชัย โดยตาร จ
ขอบัตรประชาชน พร้อมเลขประจาตั ประชาชนจาน น 13 ลัก เพื่อตร จ อบเกี่ย กับประ ัติอาชญากรรม
ลังจากตร จ อบเ ร็จแล้ ไม่พบค ามผิดปกติใด ๆ ธงชัยจึงถูกปล่อยตั ธงชัยเล่า ่า ตอนนี้รู้ ึกเ ียใจมากที่
ตนไม่ได้มาทาอะไรที่เ ีย ายเลย แต่กลับถูกเรียกไปตร จ อบ
ันที่ 8 พฤ ภาคม เป็น ันที่ผู้เก็บข้อมูลนัดเจอกับชัยเป็นครั้งที่ 2 ที่บริเ ณ ัดเจ้าอาม โดยมีการนัด
กันเพื่อไปทานข้า และพูดคุยถึงเ ตุการณ์ในช่ ง งกรานต์และ ันอื่น ๆ ซึ่งธงชัยก็เ ล่าใ ้ฟังดังที่เล่าไปข้างต้น
โดยมีเรื่องเรื่องที่เพิ่มเติมคือ ในช่ งเช้าของ ันนี้ ธงชัยกาลังเดินทางมาที่ ัดเจ้าอามเพื่อมาพบกับผู้เก็บข้อมูล
แล้ ไปเจอกัผู้ ญิงคน นึ่งที่นั่งอยู่บริเ ณป้ายรถเมล์ ผู้ ญิงคนนั้น างกระเป๋าไ ้ข้างตั โดยไม่มีทีท่าระ ังแต่
อย่างใด พอธงชัยเดินผ่านผู้ ญิงคนนั้น เธอกลับเอากระเป๋ามากอดไ ้ และระมัดระ ังมากเป็นพิเ ธงชัยเล่า
่า จากเ ตุการณ์นี้เขาค่อนข้างเ ียค ามรู้ ึก ที่คนอื่นมองตนไม่ดี เป็นคนที่ค รระ ังไ ้
ตารางบันทึกกิจ ัตรประจา ัน (8 พฤ ภาคม 2560)
04.00 น.

ตื่นนอนจาก ถานีรถไฟนครปฐม

08.00 – 10.00 น.

เดินทางโดยรถไฟมาที่ ัดเจ้าอาม

11.00 – 12.00 น.

กินข้า แถ ัดเจ้าอาม
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13.00

ไป ิริราช

18.00 น.

นั่งรถไฟไปนครปฐม

23.00 น.

นอนที่ ถานีรถไฟนครปฐม

22. สนั่น (เปี๊ยก) อายุ 62 ปี
ติดตามครั้งที่ 1 : 12 มิถุนายน 2560
เปี๊ยกเป็นคนกรุ งเทพฯ ตั้ งแต่เกิด มีบ้านพักอา ัย อยู่ ที่บางซื่อ อา ัยอยู่ กับพ่อ แม่ น้อง า และ
น้องชาย ช่ ง ัยรุ่นเปี๊ยกไม่ค่อยกลับบ้าน ชอบไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากไม่ต้องการเป็นภาระของพ่อแม่ และได้ไป
ทางานประมง จนเมื่อเปี๊ยกกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน เมื่อประมาณปี 2558 พ่อแม่ได้เ ียชี ิต น้อง า และ
น้องชายจึงตัด ินใจขายบ้าน และแยกย้ายไปอยู่กับครอบครั ของตน ทาใ ้เปี๊ยกต้องออกมาใช้ชี ิตข้างนอก
ลังจากออกมาใช้ชี ิตเร่ร่อนได้ไม่นาน เพื่อนคนไร้บ้านได้ช นเปี๊ยกเข้ามาอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ
ิทย์ ัด นู าเ ตุที่เลือกมาอา ัยอยู่ที่นี่เพราะ ่า บายใจ ไม่ต้องกัง ลในขณะนอน ลับ นอน ลับ บาย อีก
ทั้งค่าเช่าที่พักไม่แพง ่ นรายได้ ลักของเปี๊ยกมาจากการขายพระ และ ร้อย โดยเปี๊ยกเดินทางไปขายของ
ตามตลาดนัดใกล้ ๆ ถานที่ราชการ ไม่มี ถานที่ขายประจา แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามการตัด ินใจในแต่
ละ ันของเปี๊ยก ด้ ยค ามที่อายุมากขึ้นทาใ ้ไม่ ามารถออกไปขายของได้ทุก ัน าก ันใดมีอาการเมื่อล้า
รือไม่ บาย รือแม้กระทั่งเกิดฝนตกก็จะไม่ออกไปขายของ
นับถือ า นาพุทธ เรียนจบชั้นประถม ึก าปีที่ 2 พออ่าน นัง ือและเขียน นัง ือได้บ้าง ปัจจุบัน
ย่าร้างกับภรรยาแล้ มีลูกด้ ยกัน 2 คน ซึ่งลูกอา ัยอยู่กับภรรยา ก่อนที่จะออกมาใช้ชี ิตข้างนอกทาประมง
มาก่อน ปัจจุบันทาอาชีพค้าขาย พ กพระและ ร้อยเป็น ลัก รายได้เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน
นั่นมีโรคประจาตั คือ โรคค ามดัน โดยมีการตร จ ุขภาพทุกเดือน จากการช่ ยเ ลือของทีมแพทย์
ที่เข้ามาตร จ ุขภาพเป็นประจาทุกเดือนที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ช่ งก่อนออกมาใช้ชี ิตข้างนอก
นั่นเข้านอนเ ลาประมาณตี 2 และตื่นนอนเ ลาประมาณ 11.00 น. มีอาการนอนไม่ ลับบ้าง ูบบุ รี่ และ
ดื่มแอลกอฮอลล์อยู่บ่อยครั้ง ต่อมาช่ ง ลังจากออกมาใช้ชี ิตข้างนอก เข้านอนเ ลา 20.00 น. ตื่นนอนเ ลา
ประมาณตี 4 มีอาการนอนไม่ ลับอยู่บ่อยครั้ง ่ นอาการ ิงเ ียน น้ามืด ตาลาย คล้ายจะเป็นลม ป ด รี ะ
และไข้ ัดเป็นบ้างในบางครั้ง มีอาการท้องเ ีย ท้องเฟ้อ อา ารไม่ย่อย คลื่นไ ้อาเจียนนาน ๆ ครั้ง นั่นเล่า
่า าเ ตุของอาการเจ็บป่ ยมาจากการดื่มเ ล้ ามากเกินไปในช่ งก่อนที่จะออกมาใช้ชี ิตข้างนอก ่ นมาก
นั่นรับประทาน ันละ 3 มื้อ ในบาง ันก็ทาอา ารเอง ซื้ออา ารราคาถูกที่ตลาดบางขุนนนท์ และรับอา าร
ฟรีที่ ัดเจ้าอาม ัด ังฆทาน
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ช่ งที่ตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้าน นั่นคิด ่าจะใช้ชี ิตอยู่ข้างนอกอีกนาน เนื่องจากพอใจที่จะใช้
ชี ิตอยู่ข้างนอกมากก ่า มีเพื่อนที่ นิทที่ ามารถบอกค ามลับได้ ในแต่ละ ันรับข่า ารจากทางโทรทั น์ รือ
โทร ัพท์ ซึ่งค่าโทร ัพท์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่เฉลี่ยประมาณเดือนละ 60 บาท ากเปรียบเทียบกับ
คนทั่ ไป นั่นมอง ่าเขามีค าม ุขก ่าคนทั่ ไปเล็กน้อย และพอใจกับการเป็นอยู่ในตอนนี้แล้
ตารางบันทึกกิจ ัตรประจา ัน (12 มิถุนายน 2560)
04.00 น.

ตื่นนอน อาบน้า นอนฟังข่า จากโทร ัพท์

06.00 น.

เดินไปซื้อข้า ที่ตลาดบางขุนนนท์

09.00 – 11.00 น.

นั่งเล่น ดูที ีที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู

11.00 – 12.00 น.

เดินไปกินข้า ที่ ัดเจ้าอาม

14.00 – 16.00 น.

นั่งเล่น ดูที ี

18.00 น.

เดินไปกินข้า ที่ตลาด

21.00 น.

นอน

ติดตามครั้งที่ 2 : 11 กรกฎาคม 2560
ปัจจุบันรายได้ ลักมาจากการขายพระ ซึ่งพระที่นามาขายมาจาก ลายแ ล่ง ทั้งเดินทางไปรับพระ
จากการที่ ัดประกา ่าจะแจก จากช่องทางเฟซบุ๊คที่เพื่อนบอกต่อกันมา เช่น อยุธยา ปราจีนบุรี ่ นใ ญ่
เดินทางไปโดยรถไฟ อีกทั้งยังมีคนนาพระมาใ ้ฟรี รือเอามาขายใ ้ในราคาที่ถูก โดยปกติเดินทางไปขายพระ
ตาม ถานที่ราชการในกรุงเทพฯ เนื่องจากไม่ต้องเ ียค่าที่ างแผงขายของ ซึ่งแผงที่ างขายเป็นเพียงกล่ อง
เ ล็ ก ี่ เ ลี่ย มผืนผ้ าที่ างบนกล่องลังเท่านั้ น นั่นมักจะเปลี่ย น ถานที่ขายของไปเรื่อย ๆ เพื่อ าพื้น ที่ที่
ามารถ ร้างรายได้ที่มากขึ้น
เมื่อ ันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีการจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายคนไร้บ้านที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด
นู ซึ่งการประชุมดังกล่า จัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เ ลาประมาณ 09.00 – 15.00 น. โดยมีการ
ประชุมกลุ่มเครื อข่ายคนไร้ บ้านในกรุ งเทพฯ จาน น 3 แ ่ง ร มถึงพี่น้องคนไร้บ้านที่ไม่ได้พักอา ัย อยู่ ที่
บ้านพักคนไร้บ้าน ลังจากจบการประชุมมีกิจกรรมจากนัก ึก าที่มาร้องเพลง เล่น ดนตรี มีแพทย์มาตร จ
ุขภาพใ ้กับคนไร้บ้าน และมีคน างานมาใ ้ทา
นั่นมีโรคประจาตั คือ ค ามดัน ูง จาเป็นต้องกินยาเป็นประจาเพื่อรัก าใ ้อาการค ามดันเกิดค าม
มดุล นั่นไม่มี ิทธิในการรัก าพยาบาลเลย เนื่องจากไม่มีบัตรประจาตั ประชาชน ทาใ ้ นั่นขาด ิทธิ์ที่พึง
จะได้ ลายอย่าง ทั้ง ิทธิ์การรัก าพยาบาล เบี้ยผู้ ูงอายุ ร มทั้งเงิน า รับผู้มีรายได้น้ อย แต่ นั่นกาลั ง
พยายามติดต่อใ ้ญาติที่มีนาม กุลเดีย กันมาเซ็นต์ยินยอมการมีตั ตนของ นั่น เพื่อที่จะได้มีบัตรประชาชน
โดย นั่นพยายามติดต่อญาติตั้งแต่ปีที่แล้ แต่ปัจจุบันญาติก็ยังไม่เดินทางมาเซ็นต์ใ ้ เนื่องจากบอก ่าไม่ ่าง
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ตารางบันทึกกิจวัตรประจาวัน (11 กรกฎาคม 2560)
05.00 น.

ตื่นนอน

06.00 น.

เดินไปซื้อข้าวที่ตลาดบางขุนนนท์มากินที่ศูนย์พักคนไร้บ้าน

09.00 น.

นอนพักผ่อน เนื่องจากไม่ บาย

13.00 น.

ตื่นนอน

14.00 น.

ดูทีวี พูดคุยกับเพื่อน

17.00 น.

เดินไปกับข้าว

18.00 น.

ดูทีวี พูดคุยกับเพื่อน

21.00 น.

นอน

ติดตามครั้งที่ 3 : 19 กรกฎาคม 2560 ใช้เงิน 100 บาท
05.00 น.

ตื่นนอนที่บ้าน ุวิทย์

06.00 น.

กินข้าวที่ตลาดบางขุนนนท์

08.00 – 14.00 น.

ขายพระที่ตลาดมีนบุรี

14.30 น.

เดินทางกลับมาที่ ุวิทย์

18.00 น.

กินข้าวที่บ้าน ุวิทย์

21.00 น.

นอนที่บ้าน ุวิทย์

ติดตามครั้งที่ 4 : 31 ิง าคม 2560
08.00 น.

ตื่นนอนที่บ้าน ุวิทย์

09.00 น.

กินข้าวที่บ้าน ุวิทย์

10.00 – 11.00 น.

นั่งเล่น ดูทีวีที่บ้าน ุวิทย์

12.00 น.

กินข้าวที่บ้าน ุวิทย์

13.00 – 16.00 น.

เข้าร่วมประชุมคนไร้บ้านที่ ุวิทย์

18.00 น.

กินข้าวที่ ุวิทย์

21.00 น.

นอนที่บ้าน ุวิทย์

19.00 – 20.00 น.

นั่งเล่น ดูทีวีที่บ้าน ุวิทย์
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21.00 น.

นอนที่บ้าน ุ ิทย์

ติดตามครั้งที่ 5 : 7 กันยายน 2560 ใช้เงิน 80 บาท
05.00 น.

ตื่นนอนที่บ้าน ุ ิทย์

07.00 น.

กินข้า ที่บ้าน ุ ิทย์

08.00 – 15.00 น.

ขายพระที่ตลาดแถ โรงพยาบาลยันฮี

16.00 น.

เดินทางกลับมาที่ ุ ิทย์

18.00 น.

กินข้า ที่บ้าน ุ ิทย์

21.00 น.

นอนที่บ้าน ุ ิทย์

23. วัฒน์ อายุ 35 ปี
เกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ จนเรียนจนจบชั้นประถมได้ย้ายไปอยู่ที่ ล่ม ัก จัง ัดเพชรบูรณ์ กระทั่ง
จบม.3 แม่ก็ได้ขายที่ดินจาน นครึ่ง นึ่งที่จัง ัดเพชรบูรณ์ เพื่อไปซื้อที่ดินที่จัง ัดขอนแก่น และ ร้างบ้านอยู่
ลังจากนั้น ัฒน์เดินทางมาทางานเป็นรปภ.ที่กรุงเทพฯ และเช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทางาน พอทางานได้ประมาณ 2
ปี แม่ก็ใ ้มาทางานก่อ ร้างที่ปากเกร็ด ทางานได้ไม่ถึง 1 ปี ก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านที่จัง ัดขอนแก่น าเ ตุที่
ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะ ่า พ่อฆ่าแม่ จึงทาใ ้พ่อติดคุก ัฒน์เ ียใจมากกับเ ตุการณ์ดังกล่า ทาใ ้ ัฒน์ไม่
ต้องการทางานอะไรเลย และติดเ ล้าอย่างมาก พี่ า จึงตัด ินใจขายบ้านที่ขอนแก่น ลังจากนั้น ัฒน์จึง
ออกมาใช้ชี ิตเร่ร่อนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุประมาณ 27 – 28 ปี (2552)
ช่ งแรกที่ ัฒน์ออกมาใช้ชี ิตเร่ร่อน มักจะนอนตามป้ายรถเมล์ และ น าธารณะในกรุงเทพฯ จน
เมื่อปี 2559 ได้รู้จักกับเพื่อนคนไร้บ้านที่พักอยู่ในบ้านอิ่มใจ จึงย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านอิ่มใจ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่าน
มา ัฒน์ตัด ินใจย้ายมาอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู เนื่องจากมีคนรู้จักช นใ ้มาอยู่
เมื่อย้ายมาอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู รายได้ในแต่ละ ันของ ัฒน์มาจากการจ้างของคนใน
บ้านพักคนไร้บ้าน ัฒน์ทางานแทบทุกอย่างที่ ามารถทาได้ เช่น รับจ้างไปซื้อของ รับจ้างดูแลผู้ ูงอายุที่อา ัย
อยู่ในบ้านพักคนไร้บ้าน รับจ้างขนย้ายของ แต่ ากเป็นงานยกของ นัก ัฒน์ไม่ ามารถทาได้ เนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บจากการทางานก่ อ ร้างที่ปากเกร็ด อีกทั้ง ัฒน์ยังเป็นโรคพิ ุราเรื้อรัง เนื่องจากดื่มเ ล้ามากเกินไป
ัฒน์เลือกที่จะไม่รัก าโรคด้ ย ิธีทางการแพทย์ แต่เมื่อเกิดอาการอยากเ ล้า เขากลับเลือก ิธีระงับอาการ
ด้ ยการกินเ ล้า เพื่อลดค ามอยากเ ล้า
ติดตามครั้งที่ 1 (12 มิถุนายน 2560)
06.00 น.

ตื่นนอนจากบ้าน ุ ิทย์
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08.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

10.00 – 12.00 น.

นั่งเล่น ดูที ีที่ ุ ิทย์

12.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

14.00 – 18.00 น.

นั่งเล่น ดูที ีที่ ุ ิทย์

18.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

22.00 น.

นอนที่ ุ ิทย์

ติดตามครั้งที่ 2 (11 กรกฎาคม 2560)
06.00 น.

ตื่นนอนจากบ้าน ุ ิทย์

07.00 น.

ดูแลค ามเรียบร้อยที่ ุ ิทย์

08.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

09.00 – 12.00 น.

นั่งเล่น ดูที ีที่ ุ ิทย์

12.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

13.00 – 17.00 น.

นั่งเล่น ดูที ีที่ ุ ิทย์

18.00 น.

กินข้า ที่ ุ ิทย์

22.00 น.

นอนที่ ุ ิทย์

24. นิวัฒน์ (อิ่มใจ) อายุ 53 ปี
นิ ัฒน์เป็นคนกรุงเทพมาโดยกาเนิด อีกทั้งยังเป็นปอลิโอตั้งแต่เด็ก นับถือ า นาคริ ต์ จบการ ึก า
ระดับชั้น ม.6 มีพี่น้องทั้ง มด 6 คน ออกมาพักอา ัยตามลาพังประมาณ 1 เดือน เนื่องจากถูกไล่ที่ใ ้ไปอยู่ที่
มีนบุรี แต่ไม่มีเงิน ร้างบ้าน ก่อน น้านี้ประกอบอาชีพขาย นัง ือแถ จตุจักร ปัจจุบันรับจ้างทางานทั่ ไป เช่น
ก าดขยะ ล้างจาน ทางาน ันเ ้น ัน ประมาณ 4 – 5 ชั่ โมง ได้เงิน ันละ 100 บาท ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ตอนแรกที่ออกจากบ้านคิด ่าจะเป็นคนไร้บ้านไม่นาน แค่ประมาณ 2 – 3 เดือน รือเป็นการพักร้อนเท่านั้น
ในด้าน ุขภาพนิ ัฒน์มีโรคประจาตั คือ น้ากัดเท้า จาเป็นต้องพบแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะ
ออกมาใช้ชี ิตคนไร้บ้านเข้านอนเ ลาเที่ยงคืน และตื่นนอนเ ลา 6 โมงเช้า ไม่เคยมีอาการนอนไม่ ลับ ไม่ ูบ
บุ รี่ แต่ดื่มแอลกอฮอลล์บ้างเป็นบางครั้ง แต่เมื่อออกมาเป็นคนไร้บ้านต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อมารายงานตั กับ
เจ้า น้าที่ที่บ้านอิ่มใจ และเข้านอนในเ ลาประมาณ 4 ทุ่ม ปัจจุบันมีอาการนอนไม่ ลับบ้าง มีอาการ ิงเ ียน
น้ามืด ตาลาย คล้ายจะเป็นลม ป ด ีร ะ ไข้ ัด ท้องเ ีย ท้องเฟ้อนาน ๆ ครั้ง
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นิ ัฒ น์ ชื่น ชอบที่จะไปนั่ งเล่ น บริ เ ณ น าธารณะแถ จตุจั กรอย่ างมาก รองลงมาเป็น นแถ
โรงเรียน นกุ ลาบ โดยจะไป ัปดา ์ละ 1 ครั้ง อีกทั้งนิ ัฒน์ยังชอบการอ่าน นัง ือด้ ย เขามักจะเดินทางไป
้อง มุดที่ ามารถเข้าได้อยู่เ มอ ปัจจุบันเขามีเพื่อน นิทที่ ามารถบอกค ามลับกันได้ และรับฟังข่า ารผ่าน
โทรทั น์ที่บ้านอิ่มใจทุก ัน และเขายังมีค ามคิดเ ็น ่ามีค าม ุขก ่าคนทั่ ไปเล็กน้อย เนื่องจากมีอิ ระในการ
ทา ิ่งต่าง ๆ แม้จะไม่ค่อยมีเงินก็ตาม ซึ่ง ิ่งที่ต้องการมากที่ ุดคืออยากมีบ้านเป็นของตั เอง รองลงมาคือมี
ครอบครั ทีค่ อยเป็นที่ปรึก า และในลาดับต่อมาคือการได้รับการรัก าพยาบาล
ติดตามครั้งที่ 1 (18 ิง าคม 2560) ใช้เงิน 100 บาท
05.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านอิ่มใจ

06.30 น.

รายงานตั กับเจ้า น้าที่บ้านอิ่มใจ

06.50 – 07.30 น.

กินข้า ที่บ้านอิ่มใจ

08.00 น.

เดินเล่นแถ เกาะรัตนโก ินทร์

13.00 น.

นั่งรถกลับบ้านอิ่มใจ

19.00 น.

กินข้า ที่บ้านอิ่มใจ

22.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

ติดตามครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2560) ใช้เงิน 56.50 บาท
06.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านแม่ จัง ัดปทุมธานี

07.00 – 10.00 น.

ทาบุญใ ้พ่อที่ ัด จัง ัดปทุมธานี

10.00 – 16.00 น.

เดินทางจากรัง ิตมาที่บ้านอิ่มใจ

17.00 น.

ดูที ีที่บ้านอิ่มใจ

19.00 น.

กินข้า ที่บ้านอิ่มใจ

22.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

ติดตามครั้งที่ 3 (11 กันยายน 2560) ใช้เงิน 60 บาท
05.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านอิ่มใจ

06.30 น.

รายงานตั กับเจ้า น้าที่บ้านอิ่มใจ

09.00 น.

กินข้า ที่ ภา ังคม งเคราะ ์

12.00 น.

เดินเล่นแถ อนุ า รีย์ชัย มรภูมิ
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14.00 น.

กลับมาซักผ้าที่บ้านอิ่มใจ

18.00 น.

กินข้า ที่บ้านอิ่มใจ

19.00 น.

ฟังพระเท น์ที่บ้านอิ่มใจ

22.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

25. วณี อายุ 71 ปี
จันทร์ – ุกร์ นอนที่บ้านอิ่มใจ
เ าร์ – อาทิตย์ นอนที่ ั ลาโพง
ณีเป็นคน กลนคร นับถือ า นาพุทธ จบการ ึก าในระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 2 มีพี่น้องจาน น 2
คน ออกมาใช้ชี ิตตามลาพังได้ประมาณ 4 เดือน ตอนแรกเช่าบ้านอยู่กับ ลาน า แต่เมื่อ ลาน า แต่งงาน
จาเป็นต้องไปอา ัยอยู่กับฝ่ายชาย ณีจึงบอก ลาน ่าจะเลิกเช่าบ้านและไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนที่ทางาน
เพื่อใ ้ ลาน า บายใจ แต่ในค ามเป็นจริง ณีกลับมาอยู่ที่บ้านอิ่มใจ ก่อน น้านี้ประกอบอาชีพทาอา ารที่
โอ ถ ภา ปัจจุบันรับจ้างล้างแก้ ที่บริ ัท Steward แถ รัชดา รายได้เฉลี่ย 7,500 บาทต่อเดือน ทางาน ันละ
7 ชั่ โมง ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ตอนแรกที่ตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้านคิด ่าจะเป็นคนไร้บ้านไม่
นาน เพียงแค่ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น
โรคประจาตั ของ ณีคือ โรคภูมิแพ้ และมีการพบแพทย์เป็นประจาทุกปี ไม่เคยมีอาการนอนไม่ ลับ
ิงเ ียน ีร ะ น้ามืด ตาลาย คล้ายจะเป็นลม แต่กลับเป็นไข้ ัดบ่อย และท้องเ ีย ท้องเฟ้อในบางครั้ง ณี
ไม่ชอบเดินทางไปพักผ่อนตามพื้นที่ าธารณะ เนื่องจากต้องทางานทั้ง ันทาใ ้ไม่มีเ ลาไปพักผ่อน ปัจจุบัน ณี
มีเพื่อน นิทที่บอกเล่าค ามลับได้ มีการรับฟังข่า ารจากโทรทั น์ที่บ้านอิ่มใจอยู่เ มอ เธอมีค ามเ ็น ่ามี
ค าม ุขมากก ่าคนทั่ ไปเล็กน้อย แม้ ่าเงินจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายบ้าง แต่ า รับอายุขนาดนี้มีแค่นี้ก็
พอแล้ ิ่งที่ ณีต้องการมากที่ ุดคือได้กลับบ้าน รองลงมาคือการมีครอบครั ที่คอยใ ้คาปรึก า เมื่อเร็ ๆ นี้
จากการได้พูดคุยกับ ณีพบ ่า ลาน า ต้องการนาตั ณีไปอยู่ด้ ย โดยเธอจะย้ายไปในช่ งปี น้า แม้ ่า ณี
จะมีเงินไม่เพียงพอในบางครั้ง แต่ ันเ าร์อาทิตย์เธอมักเดินทางไป ั ลาโพงเพื่อซื้อของใ ้คนไร้บ้านแถ นั้น
และนอนที่ ั ลาโพง ่ น ันจันทร์ถึง ุกร์จะนอนที่บ้านอิ่มใจ
ติดตามครั้งที่ 1 (18 ิง าคม 2560)
03.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านอิ่มใจ

04.00 น.

ออกไปทางานล้างแก้ บริ ัท Steward แถ รัชดา

06.00 น.

ถึงที่ทางาน
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07.00 น.

กินข้าวที่ทางาน

08.00 – 11.00 น.

ทางาน

11.00 – 13.00 น.

พักเที่ยง

13.00 – 14.00 น.

ทางาน

15.00 น.

เลิกงาน

18.00 น.

ถึงบ้านอิ่มใจ กินข้าวที่บ้านอิ่มใจ

19.00 – 22.00 น.

ทากิจกรรมที่บ้านอิ่มใจ

22.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

ติดตามครั้งที่ 2 (1 กันยายน 2560) ใช้เงิน 50 บาท
03.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านอิ่มใจ

04.00 น.

ออกไปทางานล้างแก้วบริษัท Steward แถวรัชดา

06.00 น.

ถึงที่ทางาน

07.00 น.

กินข้าวที่ทางาน

08.00 – 11.00 น.

ทางาน

11.00 – 13.00 น.

พักเที่ยง

13.00 – 14.00 น.

ทางาน

16.00 น.

ถึงบ้านอิ่มใจ กินข้าวที่บ้านอิ่มใจ

21.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

ติดตามครั้งที่ 3 (6 ตุลาคม 2560) ใช้เงิน 60 บาท
03.00 น.

ตื่นนอนจากบ้านอิ่มใจ

04.00 น.

ออกไปทางานล้างแก้วบริษัท Steward แถวรัชดา

06.00 น.

ถึงที่ทางาน

07.00 น.

กินข้าวที่ทางาน

08.00 – 11.00 น.

ทางาน

11.00 – 13.00 น.

พักเที่ยง
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13.00 – 14.00 น.

ทางาน

16.00 น.

ถึงบ้านอิ่มใจ กินข้า ที่บ้านอิ่มใจ

21.00 น.

นอนที่บ้านอิ่มใจ

26. ท็อป
ัมภา ณ์ 26 พฤ ภาคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
ท็อป อายุ 37 ปี เป็นผู้ชายรูปร่างผอม ผิ คล้า ผม ั้น ท็อปไม่มีบัตรประชาชนเพราะทา ายและไม่มี
เงินไปทาใ ม่ มีภูมิลาเนาอยู่ ที่ าดใ ญ่ จัง ัด งขลา ท็อปออกจากบ้านมาเป็นเ ลา 1 ปีกับอีก 10 เดือน
เนื่องจากมีปัญ ากับทางบ้าน (น้อง า ) ซึ่งก่อน น้านี้เขาอา ัยอยู่กับน้อง า ที่ าดใ ญ่ ท็อปเรียนจบชั้น ูง
ุดในชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 ามารถอ่านออกเขียนได้ ถานภาพปัจจุบันโ ด ไม่มีครอบครั ปั จจุบันท็อป
่างงานทาใ ้รายได้ในการใช้จ่ายไม่เพียงพอในแต่ละ ัน
เรื่องของ ุขภาพ ท็อปประเมิน ่าตั เองมี ุขภาพในระดับพอใช้ มีอาการ น้ามืด ิงเ ียนบ้างบางครั้ง
มีอาการเป็นไข้ ัดบ้างบางครั้งเช่นกันและบ่อยครั้งจะปล่อยใ ้ ายเอง ปัจจุบันท็อปเข้านอนประมาณ 4-5
ทุ่ม และตื่นนอนช่ ง 6.30 โมงเช้า ชี ิตประจา ันท็อป คือ ตื่นเช้า มารอทานอา ารที่ ภา ังคม งเคราะ ์ทุก
ันจันทร์ถึง ุกร์ ่ นเ าร์อาทิตย์เขาไม่ยอมบอก ่าไปทานข้า ที่ไ น รือทาอะไรบ้าง ท็อปไม่เลือกที่จะไป ัด
ังฆทานเพราะเดินทางยากและไม่มีคนไปด้ ย ที่ประจาของท็อป คือ แถ ๆ นลุม ท็อปเล่า ่าเขาจะอยู่แถ
นั้น นอนแถ นั้น บางครั้งมีไปเข้า ้อง มุดเพื่อรับข่า ารบ้าง ท็อปจะมาอาบน้าที่ ภา ังคม งเคราะ ์ทุก ัน
พร้อมกับซักผ้าด้ ยในบาง ัน
ข้า ของเครื่องใช้ ่ นตั ได้แก่ เ ื้อ 1 ตั กางเกง 1 ตั ่ น บู่ ยา ระผม แปรง ีฟัน ยา ีฟัน พ กนี้
ถ้ามีเงินก็จะซื้อใช้ ถ้าไม่มีก็จะใช้น้าล้างเพียงอย่างเดีย
ติดตามครั้งที่ 1
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
ครั้งนี้เจอท็อปที่ ภา ังคม งเคราะ ์เช่นเดิม และผู้ าร จได้ซื้อ บู่กับยา ระไปใ ้ตามที่ได้บอกไ ้ครั้ง
ที่แล้ ครั้งนี้ท็อปมีเ ื้อตั ใ ม่และ ม กเพิ่มมาอีก นึ่งใบ และที่ ังเกตเ ็น คือ ท็อปทา ีผมใ ม่ด้ ย จากการ
อบถามท็อปเล่า ่าเ ื้อผ้าเก็บมาจากขยะ น้าเซเ ่น (ไม่ทราบ าขา) ท็อปเล่าอีก ่าเมื่อ ัน ุกร์ที่ผ่าน มามี
บริ ัทมารับ มัครงานที่ ภา ังคม งเคราะ ์ฯ แต่ท็อปไม่ บายจึงมาไม่ได้ ระ ่างที่คุยกันที่ผู้ชายคนนึงเดิน
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เข้ามาคุยเล่นกับท็อปและผู้ าร จ เขาบอกกับผู้ าร จ ่า ท็อปนิ ัยดีแต่เป็นคนเลือกงานจึงยังไม่ได้งานทาเ ีย
ที ผู้ าร จได้ อบถามถึงชี ิตใน ัปดา ์ที่ผ่านมา ท็ อปยังไม่เปิดปากเล่า ่าเขาทาอะไรบ้าง เล่าเพียงแต่ ่าเ าร์
อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนรู้จักช นไปอยู่ด้ ยแต่ท็อปไม่ไป และยังบ่นใ ้ผู้ าร จฟัง ่า เมื่อไม่กี่ ันที่ผ่านมาเ มือน
จะมีงานจากคนรู้จักแต่คนรู้จักผิดนัดจึงทาใ ้ไม่ได้งาน

27. ติ๊ก
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
มั ภา ณ์ 5 มิถุนายน 2560
ติ๊ก อายุ 65 ปี เป็นผู้ ญิงมีอายุตั เล็ก ผิ คล้า ผม งอก มีภูมิลาเนาอยู่กรุงเทพฯ ย่านบางเขน ติ๊กมีพี่
น้อง 7 คนและติ๊กเป็นคนโต ุด นับถือ า นาพุทธ ติ๊กเล่า ่าแกมีบ้านอยู่ข้าง ัง ราญรมย์ พ่อทางานเป็ น
ั น้าคุมโต๊ะ นุ๊ก ่ นแม่เป็นแม่บ้า น ติ๊กเรียนจบชั้น ูง ุดในระดับชั้นประถม ึก าปีที่ 4 ามารถอ่านออก
เขียนได้บ้างเนื่องจากตอนนั้น นีเที่ย มีเงินเท่าไ ร่ก็เอาไปเที่ย เอาไปดู นัง มด ช่ งนั้นติ๊ก นีออกจากบ้าน
นั่งรถเมล์ าย 9 และนั่งรถไฟ นีไปกับเพื่อน ติ๊กมีแฟนคนแรกตอนอายุ 16 มีลูกด้ ยกัน 1 คน และกลับมาอยู่
กับพ่อแม่ที่แถ ัง ราญรมย์และ ลังจากนั้นติ๊กย้ายไปอยู่บ้านแฟนแต่ไม่เอาลูกไปอยู่ด้ ย มีกลับมา าพ่อแม่
และลูกบ้างพร้อมกับใ ้เงินไ ้ใช้ ช่ งนั้นติ๊กทางานเป็นคนดูแลผู้ ูงอายุ จากนั้นติ๊กเจอกับ ามีคนที่ 2 และมีลูก
ด้ ยกั น 2 คน ปั จ จุ บั น เธอ ย่ า ร้ า งกั บ ามี ่ นลู ก อี ก 3 คน คน นึ่ ง เ ี ย ชี ิ ต อี ก 2 คนเป็ น คนไร้ บ้ า น
เช่นเดีย กันและมีอาชีพเก็บข ดพลา ติกขายคน นึ่งและอีกคน นึ่งขาย นัง ือพิมพ์
ติ๊กเคยทางานรับจ้างล้างจานและเ ิร์ฟอา ารแต่ไม่ได้ทาทุก ัน เคยเป็นแม่บ้านที่ ้างบิ๊กซี าขาบาง
ใ ญ่ ระ ่างนั้นครอบครั ของติ๊ กได้ย้ายออกจากบ้านแถ ัง ราญรมย์และขายที่ใ ้ กับ กทม. โดยได้เงิน
ครอบครั ละ 10,000 บาท ลังจากย้ายออกจากบ้านครอบครั ของติ๊กได้ไปเช่าแฟลตอยู่ประมาณ 20 ปี
าเ ตุที่เธอต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้าน เนื่องจากลูกชายคนโตที่เป็นเ า ลักของบ้านเ ียชี ิต ทาใ ้ขาดรายได้
ลักและไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าเช่าบ้าน อีกทั้งบ้านที่เช่ายังมีการรื้อเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทาใ ้เธอถูกไล่จากบ้านเช่า
ออกมา
ปัจจุบันติ๊กมีบัตรประชาชนและเพิ่งทามาใ ม่ได้ไม่นาน เธอมักทา ายอยู่บ่อยครั้ง ครั้งล่า ุดจาได้ ่า
เป็นครั้งที่ 3-4 ในรอบปีและบ่อยครั้งที่ไปทาบัตรใ ม่ก็จะถูกเจ้า น้าที่ตักเตือนเนื่องจากเธอไม่มีเงิน า รับจ่าย
ค่าทาบัตร ปัจจุบันเธอรับจ้างโบกธงใน ันเ าร์อาทิตย์ของทุก ัปดา ์ ได้ค่าจ้าง ันละ 450 บาท ฉะนั้น รายได้
ลักของเธอจะตกอยู่ ัปดา ์ละ 900 บาท นอกจากนี้เธอยังไปรับของแจกเพื่อนามาขายบ้างบางครั้ง
่ นเรื่อง ุขภาพ ติ๊กมี ภาพค่อนข้างปกติไม่มีโรคประจาตั แต่จะมีบ้างที่มีอาการ น้ามืดเนื่องจาก
อายุมากและพักผ่อนน้อยด้ ยค ามที่เธอมักเข้านอนเ ลา 4-5 ทุ่มเนื่องจากบาง ันต้องไปอยู่กับลูกชายย่าน
ุทธิ ารแล้ กลับมานอนที่บ้านน้อง า ย่านบางเขน รือบางครั้งเธอนอนกับลูกชายที่ าลาริมถนนก็ทาใ ้เธอ
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นอนไม่ค่อย ลับเนื่องจากกลั มีคนมาขโมยของ อีกทั้งยังมี ิ่งรบก นทั้งเ ียงและยุงอีกด้ ย ติ๊กไม่ ูบบุ รี่และ
ดื่ม ุราเพราะเธอ ่าพ กนี้เป็น ิ่งทาใ ้เปลืองเงิน ปกติแล้ ติ๊กกินข้า ันละ 2-3 มื้อ แล้ แต่จะ าได้ บ้างก็ไป
รับแจก บ้างก็ไปกินที่ ัด แต่ที่แน่นอนคือเธอจะมีกินข้า ที่ ังคม งเคราะ ์ฯ ทุก ัน ่ นน้า าน รือของทาน
เล่นนั้น นาน ๆ ทีจะได้กินเพราะเ ็น ่าเป็น ิ่งไม่จาเป็น
ข้า ของเครื่องใช้ ่ นตั ของติ๊กมีอยู่บ้าง ทั้งเ ื้อ กางเกง ผ้าขน นู รองเท้า ชุดชั้นใน และของจิปาถะ
อีกจาน น นึ่ง เธอฝากของเ ล่านี้ไ ้ที่เจ้าของบ้านเช่าเก่าโดยคิดค่าฝาก ัน 30 บาท และมีบาง ่ นที่นาไปไ ้ที่
บ้านน้อง า ปัจจุบันเธอกลายเป็นคนไม่มีบ้านและกาลัง าบ้ านเช่าราคาถูกอยู่กับลูกชาย บาง ันเธอกลับไป
นอนที่บ้านน้อง า ย่านบางเขน บาง ันเธอไปนอนกับลูกชายย่าน ุทธิ าร นั่นแปล ่า การนอนในที่ าธารณะ
ของเธอตกอยู่ ัปดา ์ละ 2-3 ันโดยประมาณเพราะไม่มีค ามแน่นอน ่ นเรื่อง ุขอนามัย เธอมักทาธุระ
่ นตั ที่บ้านน้อง า แล้ ค่อยออกมาข้างนอก าก ันไ นไม่ได้กลับบ้านน้อง า เธอก็จะไม่ได้อาบน้า การซัก
ผ้าก็เช่นเดีย กัน
ปัจจุบันเธอมีกลุ่มเพื่อนที่เดินทางไปรับของแจกด้ ยกันอยู่ ลายคน แต่ ากถาม ่าเธอไ ้ใจและพร้อม
จะเล่าค ามลับใ ้ฟัง รือไม่นั้น เธอยังไม่ไ ้ใจขนาดนั้น ่ นมากถ้าเธอไม่ต้องเดิน ทางไปรับ ของแจกตาม
ต่างจัง ัดเธอก็จะไปอยู่กับลูกชายย่าน ุทธิ ารเ ียมากก ่า เธอไม่มีเครื่องมือ ื่อ ารใด ๆ เธอจึงไม่ค่อยได้รับ
ข่า ารบ้านเมืองมากนัก ่ นมากจะได้รับฟังจากเพื่อนๆ ของเธอมากก ่าการอ่าน นัง ือพิมพ์ รือดูที ี ิ่ง
ที่ ติ๊ ก ต้ อ งการ 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ มี บ้ า นเป็ น ของตนเอง มี ง านท ามี ร ายได้ พ อเพี ย ง และการได้ รั บ การ
รัก าพยาบาล ตามลาดับ
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
ช่ งนี้ติ๊กไป าลูกชายที่ ุทธิ ารเกือบทุก ัน โดยแต่ละ ันจะไปช่ ยลูกชายเก็บข ดพลา ติก แล้
นามาบีบก่อนดใ ่ถุงกระ อบเพื่อเก็บไ ้ขาย ตกกลางคืนก็จะนอนที่ าลารอรถ น้า ูนย์รด. ่ นทุก ๆ ันเ าร์
และอาทิตย์ติ๊กยังไปทางานโบกธงที่พุทธมณฑล าย 5 ทางาน 2 ันจะได้เงิน 900 บาท เงิน ่ นนี้จะใช้เป็นเงิน
ในแต่ละ ัปดา ์ ติ๊กบอก ่า ันพุธที่จะถึงนี้ (5 กรกฎาคม 2560) จะเอาเงินไปจ่ายค่าฝากของที่บ้านเช่าเก่า
ย่านท่าพระ ไปแต่ละครั้งก็จะจ่ายประมาณ 200-300 บาท ค ามตั้งใจของติ๊ก คือ อยากขายของที่ฝากไ ้เพื่อ
เอาเงินมาใช้ เพราะฝากไ ้ก็มีแต่เ ียเงินอีกทั้งยังไม่มีทีท่า ่าจะได้บ้านเช่าในเร็ ันนี้ ในแต่ละ ัปดา ์ช่ ง ัน
ธรรมดาจันทร์- ุกร์ก็จะมีบาง ันที่ไปรับของแจกตามต่างจัง ัดซึ่งเป็นจัง ัดใกล้ ๆ อย่าง ันนี้ ลังจากทาน
ข้า ที่ ภาฯ เ ร็จแล้ ก็จะเดินทางไป ัดทรงธรรมแถ พระประแดงเพื่อไปรับพระมาขายต่อ ราคาต่อองค์อยู่ที่
ประมาณ 200 บาท
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ตอนนี้ติ๊กกาลัง าบ้านเช่าราคาประมาณ 60-70 บาทต่อ ันแต่ยัง าไม่ได้ ่ นบ้านน้อง า ที่บางเขน
ติ๊กเล่า ่ามีกลับไปอาบน้าเปลี่ยนเ ื้อผ้าบ้างแต่ไม่ค่อยอยากกลับไปเพราะลูก ๆ ลาน ๆ ค่อนข้างรังเกียจแก
เพราะฐานะไม่ดี ่ นเรื่อง ุขภาพติ๊กบอก ่าตนเองล้ม ตอนนี้มีอาการเข่าบ ม เดินไม่ถนัด
ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 11 ิง าคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
ติ๊กยังคงทางานโบกธงทุกเ าร์-อาทิตย์ ันธรรมดาก็มีออกไปรับของตามต่างจัง ัดบ้าง ระ ่างนี้ติ๊ก
ยังคงไป าลูกชายแถ ุทธิ ารเช่นเดิม เอาข้า เอาน้าไปใ ้เพราะลูกชายติ๊ก ติไม่ มประกอบแต่ทามา ากิน
โดยการเก็บข ดขาย เรื่องบ้านเช่า ติ๊กบอก ่ายังไม่ได้บ้านเช่าที่ราคาตามต้องการ ่ นของที่ฝากไ ้ก็ยังคงฝาก
ไ ้ที่เดิมและยังไปจ่ายค่าฝากทุก ัปดา ์
เรื่อง ุขภาพ ลังจากครั้งที่แล้ ที่ กล้มตอนไปทางาน ติ๊กยังมีอาการเดินไม่ถนัดเนื่องจากล้มซ้าอีก
ครั้ง นึ่ง ครั้งนี้ติ๊กได้ไป า มอที่โรงพยาบาลกลางเพื่อทาแผลและรับยาแก้อักเ บ ่ นปั ญ าตอนนี้คือ ติ๊กทา
บัตรประชาชน ายและไม่มีเงินไปทา ใน ันนี้ผู้ ึก าได้ซื้อยาน ด ยาแก้ป ด ผ้าพันแก้ป ดและขนมเล็ก ๆ
น้อย ๆ ไปฝาก
ติดตามครั้งที่ 3 วันที่ 4 กันยายน 2560
ถานที่ ป้ายรถเมล์ น้ากอง ลากเก่า ถนนราชด้าเนิน
นั นี้ช่ ง ั ค่าประมาณ 1 ทุ่มเจอติ๊กที่ป้ายรถเมล์ น้ากอง ลากเก่า ติ๊กบอก ่ากาลังกลับไป าลูกชาย
ที่ ุทธิ าร ลังจากเดินทางมา นาม ล งตั้งแต่ช่ งบ่ายแก่ๆ เพื่อมารับข้า แจกและนาข้า กลับไปใ ้ลูกชาย
ด้ ย ่ นกิจกรรมของ ันนี้ติ๊กเล่า ่า ช่ งเช้า ลังจากตื่นนอนจาก าลารอรถย่าน ุทธิ ารได้เดินทางมายัง
ังคม งเคราะ ์ฯ เพื่ออาบน้าและซักผ้าระ ่างรอเ ลารับประทานอา ารในช่ ง 11 โมง ลังจากทานข้า
เ ร็จติ๊กได้เดินทางกลับไป ุทธิ ารเพื่อเอาข้า ไปใ ้ลูกชายแล้ เดินทางไปบางเขนเพื่อไปเปลี่ยนเ ื้อผ้าที่ฝากไ ้
ที่บ้านน้อง า ลังจากนั้นได้เดินทางมายัง นาม ล งเพื่อรับข้า ในช่ งเย็น และช่ งเ ลาประมาณ 1 ทุ่มติ๊ก
กาลังเดินทางกลับไปยัง ุทธิ ารเพื่อนาข้า ไปใ ้ลูกชายและไปนอนที่นั่นด้ ย
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่าเดินทางประมาณ 18 บาท ซื้อของใช้ ได้แก่ บู่ 13 บาท ยา ระผม 29 บาท
ผงซักฟอก 10 บาท รวมทั้ง ิ้น 70 บาท
ติดตามครั้งที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
กิจกรรมชี ิตของติ๊กยังคงคล้ายเดิม คือ ทุกเ าร์-อาทิตย์จะไปทางานโบกธงย่านพุทธมณฑล าย 5 ได้
เงินร ม อง ันเป็นเงิน 900 บาท เงินจะออกทุก ันพุธและต้องเดินทางไปรับที่บางแค ่ น ันธรรมดายังมีไป
รับของแจกตามต่างจัง ัดบ้าง รือตาม าลเจ้าที่มีแจกของ แจกข้า าร อย่างเมื่อ าน (17 กันยายน) ติ๊ก
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เดินทางไป าลเจ้าแ ่ง นึ่ง (ติ๊กบอกไม่ถูก ่าอยู่แถ ไ น) เป็น าลเจ้าของคนจีน มีการแจกข้า ารถุง ถุงละ 5
กิโลกรัม เมื่อได้ข้า มาติ๊กจะนาไปขายใ ้กับร้านขายแถ ุทธิ ารจะได้เงิน ถุงละ 80 บาท ครั้งนี้ติ๊ กมีใบแ ดง
การแจกของมาโช ์ใ ้ดูด้ ย ในใบจะเขียน ่า ันที่เท่าไ ร่ แจกของที่ไ น เดินทางอย่างไร ติ๊กบอก ่าซื้อต่อมา
จากเพื่อนใบละ 10 บาท
่ นเรื่องบ้านเช่าที่คิดจะ าก็ยัง าไม่ได้เนื่องจากมีแต่บ้านเช่าที่ราคา ูงเกินที่ตั้งไ ้ ข้า ของเครื่องใช้ก็
ยังคงฝากไ ้กับเจ้าของบ้านเช่าเก่าโดยจะเดินทางไปจ่ายค่าฝากทุก ๆ ัปดา ์ เรื่องของ ุขภาพ ติ๊กเล่า ่าเมื่อ
อง ัปดา ์ก่อน (ประมาณ ันที่ 9-10 กันยายน 2560) ตนเองถูก ุนัขกัดขณะไปทางานโบกธง ทาใ ้ต้องไป า
มอที่โรงพยาบาลกลางเพื่อฉีดยากันพิ ุนัขบ้ า ตอนนี้ฉีดมาทั้ง มด 3 ครั้งเ ลืออีก 2 ครั้งที่จะต้องไปคือใน
ันที่ 24กันยายน 2560 และ ันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ โดยการรัก าครั้งนี้ไม่ต้องเ ียค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพิ่มเติม คือ ติ๊กได้ทาบัตรบุคคลรายได้น้อยตามโครงการของรัฐเรียบร้อยแล้ โดยทาที่ านักงานเขต
ดินแดง
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่าเดินทางประมาณ 36 บาท รวมทั้ง ิ้น 36 บาท
ติดตามครั้งที่ 5 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
ชี ิตของติ๊กช่ งนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไ ร่นัก ในแต่ละ ันจะคล้ายกันคือ ตื่นนอนช่ งตี 4 - 6
โมงเช้า (แล้ แต่ ัน) ช่ ง 7 – 9 โมง จะเดินทางมายัง ภา ังคม งเคราะ ์เพื่ออาบน้าและซักผ้า ช่ ง ายก็จะ
ทานข้า ที่ ังคม งเคราะ ์ฯ และเก็บกลับไปใ ้ลูกชาย ่ น ันนี้ติ๊กจะเดินทางไปโรงแรง ยามย่าน ีลมเพื่อไป
รับข้า แจกในเ ลาประมาณ 4 โมงเย็น แต่ระ ่างที่เดินทางเกิดฝนตกจึงทาใ ้ต้องกลับมาที่ ังคม งเคราะ ์ฯ
เพื่อรอฝน ยุดและได้เจอกับ ผู้ ึก า ติ๊กมีเพื่อนมาด้ ย 1 คน และเพื่อนคนดังกล่ า มีปัญ าเรื่องท าบั ตร
ประชาชน าย ทางกลุ่มผู้ ึก าจึงพาไปทาที่ านักงานเขตพระนคร จากนั้นก็แยกย้ายกัน ติ๊กและเพื่อนเดินทาง
ต่อไปยัง ีลมเพื่อไปรับข้า ตามที่ างแผนไ ้ ่ นช่ ง ั ค่าก็จะกลับไปที่ ุทธิ ารเพื่อพักผ่อน
ติ๊กบอกกับผู้ ึก า ่า ช่ งนี้มีเงินใช้มากขึ้นเนื่องจากลูกชายคนรองใ ้บ้าง และลูกชายยังใ ้ร่มมา
จาน น 10 คันเพื่อใ ้ติ๊กนาไปขายเอาเงินมาใช้ ังเกตจากข้า ของเครื่องใช้ของติ๊กที่เพิ่มขึ้น เช่น กระเป๋า
เครื่อง าอาง ติ๊กเล่า ่าซื้อมาจากอนุ า รีย์ชัยฯ ่ นเรื่อง ุขภาพ เ ลือไปฉีดยากันพิ ุนัขบ้า ันที่ 8 ตุลาคม
เป็นครั้ง ุดท้าย

28. บัว ปทุม
ถานที่ บ้านอิ่มใจ
ัมภา ณ์ 1 ิง าคม 2560
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ปทุม รือบั เป็นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่กาเนิด ปัจจุบันบั อายุ 60 ปี มีบัตรประชาชน นับถือ า นาพุทธ
มีพี่น้อง 3 คนแต่ปัจจุบันไม่ได้ติดต่อกันแล้ บั ไม่มีครอบครั (ทั้งพ่อแม่และ ามี) บั จบการ ึก าชั้นป.1 อ่าน
และเขียน นัง ือไม่ค่อยคล่อง าเ ตุที่ทาใ ้บั ออกมาใช้ชี ิตลาพังเนื่องจากพ่อและแม่ของเธอเ ียชี ิตไป
ตั้งแต่เธอยังเด็ก จากนั้นเธออา ัยอยู่กับพี่ชายและน้องชายที่บ้านเกิด ระ ่างนั้นเธอมีอาชีพค้าขาย ินค้า
จาพ กเครื่องประดับ ่ นใ ญ่จะขายใ ้กับชา ต่างชาติ และด้ ยครอบครั ของเธอเป็นคนมีฐานะเป็นทุนเดิม
ทาใ ้เธอพอมีเงินเก็บ ถึง ลั กแ น และช่ งนี้เองที่เป็นจุดพลิ กผันของชี ิตเธอ ช่ งปี 2554 เธอเลือกที่จะ
เดินทางไปประเท เพื่อนบ้านเพื่อ ร้างรายได้โดยการเล่นการพนัน เธอเล่า ่าเธอและเพื่อนถือเงินแ นไปเล่นใน
บ่อน เล่นกันอยู่ 7 ัน 7 คืน มีแ น มดแ น และไม่ได้คืนเลยแม้แต่บาทเดีย ลังจาก มดตั เธอตัด ินใจ
กลับบ้านและพบ ่า ระ ่างที่เธอไปเล่นพนันแม่ของเธอเ ียชี ิตด้ ยโรคประจาตั ต่อมาไม่นานพ่อของเธอ
เ ียตามไป ่ นพี่ชายก็แยกไปมีครอบครั เธอจึงอา ัยอยู่กับน้องชายที่พิการช่ งล่าง น้องชายของเธอทางาน
พอที่จะเลี้ยงตั เองได้แต่ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตั เธอด้ ย เธอจึงตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตคนเดีย ร มระยะเ ลา
ที่ออกมาได้ประมาณ 1 ปี
ช่ งแรกที่เธอออกมาใช้ชี ิตนอกบ้าน เธอเล่า ่าเธอเคยนอน นาม ล งมาก่อนจนมีคนแนะนาใ ้เธอ
มาอยู่ที่บ้านอิ่มใจเนื่องจากไม่ต้องเ ียเงินและมีอา ารใ ้ทาน ันละ 2 มื้อ ่ นเรื่อง ุขภาพ บั มีโรคประจาตั
ได้แก่ โรคค ามดันและโรคเบา าน ตอนนี้ า มอเป็นระยะตามที่ มอนัดที่คลินิกอนันต์ 2 และทาได้แค่ทาน
ยาตามอาการ อย่างไรก็ตามค ามรุนแรงของโรคเบา านทาใ ้ตาของบั มองไม่เ ็นทั้ง องข้าง จากที่ า มอ
มาเรื่อย ๆ ตามอาการ อีกไม่นานบั จะได้รัก าด้ ย ิธีการเลเซอร์เพื่อใ ้ตา ามารถกลับมามองเ ็นได้อีกครั้ง
่ นโรงพยาบาลที่จะไปรัก าคือโรงพยาบาล ชิระ
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 18 ิง าคม 2560
ถานที่ บ้านอิ่มใจ
กิจ ัตรประจาของปทุมยังคล้ายเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก เริ่มจากช่ งเช้าตื่นนอนตอน
05.00 น. น้าที่ของปทุมในทุก ๆ เช้าคือ ปลุกเพื่อน ๆ ใ ้ตื่นไปทางาน ลังจากเธอทาธุระ ่ นตั เรียบร้อย
เ ลา 07.00 น. เธอจะลงมารับประทานอา ารเช้าที่ทางบ้านอิ่มใจได้จัดเตรียมไ ้ใ ้ ลังจากรับประทาน
อา ารเ ร็จเรียบร้อยเธอจึงเดินทางไปยัง ัด ระเก (เดินไป) เพื่อนั่ง มาธิ บางครั้งก็นั่งเล่น รือรับดูด งจาก
นักท่องเที่ย เธอจะอยู่ที่ ัดจนถึงบ่ายแก่ๆ เ ลาประมาณ 16.00 น. เธอจะเดินทางกลับมายังบ้านอิ่มใจ ทา
ธุระ ่ นตั (อาบน้า ซักผ้า) จากนั้นก็จะลงมารอรับประทานอา ารเย็นในเ ลา 19.00 น. ลังจากนั้นเธอจึง
ขึ้นบนอาคารเพื่อเตรียมตั เข้านอนในช่ งเ ลา 21.00-22.00 น.
เรื่องของ ุขภาพ ยังทรงตั ใน ่ นของโรคประจาตั เธอยังไปพบ มอตามนัด รับประทานยาตาม
คา ั่งและรอ ันที่ มอจากทางโรงพยาบาล ชิระนัด มายเพื่อไปเลเซอร์ด งตาทั้ง องข้าง ่ นเรื่องของการ า
งานทา ปทุมอ้าง ่าเธอยังไม่พร้อมเนื่องจากมีปัญ าด้านการมองเ ็นทาใ ้ยากต่อการเดินทางไปที่ต่าง ๆ อีกทั้ง
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เงินทุนที่จะนาไปซื้อของมาขาย เพราะเธอตั้งใจ ่าอยากจะขายของจาพ กอุปกรณ์กิ๊ฟช้อปแบบที่เคยขายมา
ก่อน น้านี้
ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2560
สถานที่ บ้านอิ่มใจ
า รับปทุมในครั้งนี้ กิจ ัตรประจา ันของเธอยังคงคล้ายเช่นเดิม ชี ิต ่ นใ ญ่จะอยู่ที่บ้านอิ่มใจ ัด
ระเก และโรงพยาบาลบ้างประปราย เธอตื่นแต่เช้ามืดทาธุ ระ ่ นตั รอรับประทานอา ารเช้าที่บ้านอิ่มใจ
ช่ ง ายเดินทางไป ัด ระเก ด้ ยการเดินไป ซึ่ง ัด ระเก ถือเป็น ถานที่ าเงินของเธอ เนื่องจากเธอจะรับดู
ด งจากคนที่มาทาบุญที่ ัดโดยลูกค้าก็จะมีทั้งคนไทยและต่างชาติ ่ นค่าครูเธอบอก ่าแล้ แต่ใ ้ ตาม รัทธา
ของผู้ดู เธอจึงมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ พอซื้อน้า รือขนมที่เธออยากทานได้บ้าง รือบางทีเธอได้เงินมาพอที่จะ
ซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ มาขายได้เธอก็จะ าซื้อมาขาย เธอมักจะไปขายที่ตรอกมะขามใกล้กับถนนข้า าร
ลูกค้า ่ นมากจะเป็นชา ต่างชาติ แต่อาชีพขายของนี้เธอทาได้เพียงไม่กี่ ันเพราะเงินทุน มดและเธอก็ไม่มี
รายรับใด ๆ เพิ่มเติม พอตกช่ งเย็นเธอจะเดินทางกลับบ้านอิ่มใจ ทาธุระ ่ นตั และรอรับประทานอา ารใน
ช่ งเ ลา 19.00 น. จากนั้นจะเข้านอนในช่ ง ามถึง ี่ทุ่มโดยประมาณ
เรื่องของ ุขภาพ เธอบอก ่าใน ัปดา ์ น้า มอที่คลินิกที่เธอไปรัก าจะ ่งตั เธอไปเลเซอร์ด งตาที่
โรงพยาบาล ชิระ เธอมี ังในการรัก าครั้งนี้มากดูจากอาการที่เธอเล่ากับผู้ ึก า เพราะ ิ่งเดีย ที่เธออยาก
ได้ตอนนี้คือ ด งตา ามารถกลับมามองเ ็นอีกครั้งเพื่อที่เธอจะ ามารถทางานได้อย่างปกติ
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ไม่มี
ติดตามครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2560
สถานที่ บ้านอิ่มใจ
ั ม ภา ณ์ ค รั้ ง นี้ มี ค ามเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ของปทุ ม คื อ เธอได้ รั บ การเลเซอร์ ด งตาที่
โรงพยาบาล ชิระเมื่อ ัปดา ์ที่ผ่านมา เธอกลับมามองเ ็นอีกครั้ง ่ นเรื่องการดูแล ลังการเลเซอร์ มอบอก
่า ้ามด งตาโดนน้าและแ งแดดช่ งนี้เธอจึงไม่ได้ออกไปไ นแม้แต่ ัด ระเก ที่เธอมักจะไปทุก ัน เธอยังคง
ไม่มีงานทา เธออ้าง ่ายังขาดเงินทุน
กิจ ัตรในชี ิตก็ยังคล้ายเดิม ชี ิต ่ นใ ญ่ยังอยู่ที่บ้านอิ่มใจและ ัด ระเก ตื่นเช้าที่บ้านอิ่มใจ รอ
รับประทานอา ารเช้า ลังจากนั้นจะไป ัด ระเก เธอเล่า ่าช่ งนี้ยังรับดูด งเ มือนเดิมแต่ไม่ค่อยมีคนมาดู
แล้ รือบางทีมีคนมาดูแต่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าครู ( ่ นตั เคยลองดูแล้ ปรากฏ ่าไม่ค่อยแม่น)
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ไม่มี
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ติดตามครั้งที่ 4 ันที่ 21 กันยายน 2560
กิจ ัตรประจา ันของปทุมยังคงคล้ายเดิมและยังคงพักอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจเป็น ลัก ช่ งเช้าปทุมจะ
ตื่นมาทาธุระ ่ นตั ตั้งแต่เช้ามืดช่ งประมาณตี 5 จากนั้นก็จะรอรับประทานอา ารเช้าที่บ้านอิ่มใจในช่ งเ ลา
7 โมงเช้า จากนั้นจะเดินเท้าไปยัง ัด ระเก จนกระทั่งเ ลาประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นก็จะเดินทางกลับมายัง
บ้านอิ่มใจ ทาธุระ ่ นตั และรอเ ลารับประทานอา ารเย็นช่ งเลา นึ่งทุ่มตรง จากนั้นก็จะขึ้นนอนช่ งเ ลา
ประมาณ 3 ทุ่ม
ครั้งนี้ปทุมเล่าใ ้ฟัง ่า เธอพบรักกับ นุ่ม ุพรรณที่มาทาบุญที่ ัด ทั้ง องเจอกันที่ ัด ระเก แต่ไม่ได้
เจอกันทุก ัน นาน ๆ เจอครั้งนึง ซึ่งล่า ุดเจอเมื่อประมาณเดือนที่แล้ เธอเล่า ่าชายคนนี้มีงานทามั่นคงแต่
ไม่ได้บอก ่าทางานอะไร นอกจากนี้เธอยังพูดถึงเรื่องเงินที่รัฐบาลจะช่ ยเ ลือเดือนละ 300 บาท อีกทั้งยังเล่า
่าเธอทาบัตรฟรี า รับการโดย ารรถประจาทางและรถไฟแล้ ด้ ย
อย่างไรก็ตาม ปทุมได้ขอ ิ่งของจากผู้ ึก า ได้แก่ กระเป๋า ะพาย เ ื้อผ้า 2-3 ตั และเ ื้อชั้นใน (ถ้า
มี) ซึ่งเธอบอก ่าจะเอามาเปลี่ยนกับที่มีในปัจจุบันและอาจจะเอาไปขาย
ค่าใช่จ่ายราย ัน : ไม่มี
ติดตามครั้งที่ 5 ันที่ 6 ตุลาคม 2560
บื เนื่องจากครั้งที่แล้ ที่ปทุมได้ขอเ ื้อผ้าจากผู้ ึก า ครั้งนี้ผู้ ึก าจึงนาเ ื้อจาน น 4 ตั มาใ ้กับเธอ
แต่ไม่ ามารถ ากระเป๋าและเ ื้อชั้นในใ ้เธอได้ เธอเล่า ่าเมื่อ ันที่ 3 ที่ผ่านมาเธอเดินเท้าไปยังโรงพยาบาล
ชิระ ่ นอาการ ลังการเลเซอร์ด งตานั้นเป็นที่น่าพอใจ ช่ งนี้เธอมีรายได้จากการดู มอที่ ัด ระเก เพราะ
เป็นช่ งทั ร์ลง ่ นเรื่องค ามรักที่เธอเล่าไ ้เมื่อครั้งที่แล้ ครั้งนี้เธอบอก ่าผู้ชายคนดังกล่า ไม่ติดต่อและไม่
มา าเธอเลยซึ่งระยะเ ลานานก ่าครั้งอื่น ๆ เธอจึงไม่คิดจะ านต่อ
า รับกิจ ัตรประจา ันของปทุมก็ไม่ต่างไปจากเดิม คือ ตื่นเช้าที่บ้านอิ่มใจ รอรับประทานอา ารเช้า
ที่บ้านอิ่มใจ จากนั้นไป ัด ระเก จนถึงช่ งบ่าย กลับมาบ้านอิ่มใจทาธุระ ่ นตั และรอรับประทานอา ารเย็น
ช่ ง นึ่งทุ่มของทุก ัน จากนั้นจะเข้านอนช่ ง 3-4 ทุ่ม เช่นเคย
ค่าใช้จ่าย : ไม่มี

29.นพ
ถานที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
ัมภา ณ์ 11 ิง าคม 2560
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นพ เพิ่งเข้ามา ยู่ใน ูนย์ ุ ิทย์ฯ ได้รา 2 เดื น ก่ น น้านี้พี่นพเคย ยู่ที่บ้าน ิ่มใจเป็นเ ลาประมาณ
เดื นก ่า แต่ด้ ยการที่พี่นพเป็นคนที่ช บ กไปดื่ม ัง รรค์ทาใ ้พี่นพเลื ก กจากบ้าน ิ่มใจ เนื่ งจากที่
บ้าน ิ่มใจมีเ ลาเข้า กที่ค่ นข้างเข้มง ด เ ลาพี่นพไปดื่มเลิกดึก ๆ พี่นพจะเข้าไปน นที่บ้านไม่ได้ และต้ ง
น นที่ าลาใกล้บ้าน ิ่มใจแทน พี่นพเลื กมา ยู่ที่ ูนย์ ุ ิทย์ฯ นี้เพราะมี ิ ระมากก ่า ูนย์พักพิง ื่น ๆ
พื้นเพพี่นพเป็นคนจัง ัด ุบลราชธานี เดิมที า ัย ยู่กับคร บครั พี่นพเคยทา ลาย าชีพ เมื่ แรก
เข้ามา ยู่กรุงเทพฯ ในช่ งปี พ. . 2539 พี่นพเริ่มจากการเข้ามาทางานโรงงานที่ตร กจันทน์ ยู่ปีก ่า จากนั้น
จึงไปทางานที่ร้าน า ารตาม ั่ง ต่ มาพี่นพได้มีโ กา ไปทางานเป็น doorman มี น้าที่เป็นคนยืนเรียกลูกค้า
ร้านโช ์ต่ ยม ยที่ย่านพัฒน์พง ์ เป็นงานที่พี่นพม ง ่าค่ นข้างรุ่งเรื ง ช่ งที่พี่นพทางาน ยู่ที่ร้านดังกล่า พี่
นพ า ัย ยู่ที่ค นโดที่ ‘ป๋า’ (เจ้าข งร้าน) ซึ่งเช่าใ ้พี่นพ า ัย ยู่ พี่นพทางานที่ร้านโช ์ต่ ยม ยจนถึงปลายปี
พ. . 2554 พี่นพเล่า ่า ตั้งแต่ช่ งรัฐประ ารปี 2549 เ ร ฐกิจย่าแย่มาตล ด ลูกค้าที่ร้านเริ่มน้ ยลงทาใ ้ทิป
ที่พี่นพจะได้จากลูกค้านั้นลดน้ ยลงไปด้ ย พี่นพม ง ่าเป็นการไม่คุ้มค่าที่จะทางานที่นั่นต่ ไปจึงตัด ิน ใจ
ลา ก เมื่ ลา ก พี่นพจึงต้ ง กจากค นโดที่ ั น้าเช่าใ ้ ยู่ด้ ย
ช่ งปี 2558 พี่นพไปทางานเป็นแม่บ้านที่จุ าฯ แต่มีปัญ ากับเพื่ นร่ มงานจึงลา ก รายได้ที่มีจึง
ด าย ทาใ ้พี่นพต้ งพึ่ง ูนย์พักพิงต่าง ๆ ยู่เนื ง ๆ ปัจจุบันพี่นพยังไม่มีงานประจา แต่มักจะทางานถื ป้าย
ค นโดทุกเ าร์- าทิตย์ ซึ่งรายได้ก็เพียงพ แต่ก็เ าแน่เ าน นไม่ได้ พี่นพบ ก ่า เมื่ างานประจา มีรายได้
และตั้งตั ได้แล้ พี่นพจะไปผ่ นบ้านเ ื้ าทร
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2560
ถานที่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู
ต นนี้นพทางานเป็นแม่บ้าน ยู่ที่จุ าฯ ลัก ณะงานคื ดูแลค าม ะ าดและค ามเรียบร้ ยข งตึก
เรียน นพมี น้าที่รับผิดช บ 1 ชั้น เ ลาเข้างานตั้งแต่ 7 โมงเช้า - 5โมงเย็น และมีทา OT บ้างบาง ัน รายได้
ต่ ัน ยู่ ันละ 400 บาทไม่ร มค่าล่ งเ ลา นพทางานดังกล่า มาได้เดื นก ่า ๆ และมีแน โน้มที่จะลา ก
เพราะงานค่ นข้า นัก และที่ทางาน ่างจากที่พักทาใ ้เ ียเ ลาในการเดิน ทางและทาใ ้พักผ่ นน้ ยและมี
าการป ดเมื่ ยล้าตามร่างกายเป็นประจา ีกทั้งยังมีปัญ าเรื่ งข งเงินค่าล่ งเ ลาเพราะบางทีนายจ้างไม่
จ่ายใ ้
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่าเดินทาง ันละ 32 บาท / ค่า า ารเช้าและกลาง ัน 40 บาท / ค่า า ารเย็น
20-30 บาท(ร มจิปาถะ) ร ม 102 บาท
ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2560
ถานที่ ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู
ลังจากที่พูดกันเมื่ ัปดา ์ก่ นและนพมีแน โน้มที่จะลา กจากงานแม่บ้านที่จุ าฯ เนื่ งจากงาน
นักจึง ่งผลใ ้ร่างกายมี าการป ดเมื่ ยมา ย่างต่ เนื่ ง ปัจจุบันนพเป็นบุคคล ่างงาน กาลัง างานทาใกล้ที่
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พัก เนื่องจากจะเป็นการประ ยัดค่ารถและประ ยัดเ ลาในการเดินทางด้ ย อย่างไรก็ตาม ช่ งนี้นพยังใช้เงิน
เก็บที่ได้จากการทางานเป็นแม่บ้าน อีกทั้งยังรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้านเจ๊ (พี่นพเรียกแบบนี้) บ้านเจ๊ที่นพไป
รับจ้างนี้อยู่ใกล้กับ ูนย์พักฯ ามารถเดินเท้าไปได้ โดยนพเล่า ่านอกจากจะไปรับจ้างแล้ ยัง ามารถไปกินข้า
ที่บ้านเจ๊ได้อีกด้ ยซึ่ง ่ นมากนพจะไปกินข้า ที่บ้านเจ๊ในช่ งเย็นเกือบทุก ัน
่ นกิจ ัตรช่ งนี้ในแต่ละ ัน ช่ งเช้าจะตื่นประมาณ 8 - 10 โมง จากนั้นจะไปซื้อกับข้า ที่ตลาด าลา
น้าร้อนโดยจะซื้อกับเพียงอย่างเดีย และจะกินไป 2 - 3 มื้อ ่ นข้า ก็ไม่ต้องเ ียเงินซื้อเพราะทาง ูนย์พักมี
ข้า ่ นกลางใ ้ ลังจากทานข้า ที่ ูนย์ พักฯ เ ร็จเรียบร้อย นพจะออก างานย่านถนนจรัญฯ (ระยะที่
ามารถเดินเท้าได้ เช่น ตลาดบางขุน รี ร้านอา ารแถ แม็คโครจรัญ เป็นต้น) จนกระทั่งถึงช่ งเ ลาบ่ายแก่ ๆ
ก็จะกลับเข้า ูนย์พัก ทานอา ารเย็น ทาธุระ ่ นตั พูดคุยกันคนที่บ้าน จนถึง 3-4 ทุ่มก็จะเข้านอน
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่ากับข้า ประมาณ 30-40 บาท / จิปาถะประมาณ 20 บาท รวม 60 บาท

30. กุง้ ุพัตตา
ถานที่ บ้านอิ่มใจ
ัมภา ณ์ 1 ิง าคม 2560
กุ้ง ญิง า ัยกลางคนที่เดินทางมาจากลาพูนมายังกรุงเทพฯ เพื่อ างานทา เธออายุ 51 ปี มีพี่
น้อง 2 คนซึ่งร มตั เธอด้ ย นับถือ า นาคริ ต์ จบการ ึก า ูง ุดชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 เธอมีครอบครั
ประกอบด้ ยลูก า จาน น 2 คน ปัจจุบัน ย่าร้างกับ ามีแล้ เธอออกจากบ้านมาเป็นเ ลา 1 ปี ตอนแรก
จุดประ งค์ของเธอคือ เข้ามา างานทาเพื่อเงินค่าแรงจากการทางานที่ลาพูนไม่เพียงพอต่อการใช้ชี ิตและจุน
เจือครอบครั ก่อน น้าที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ เธอทางานโรงงานในจัง ัดลาพูน ลังจากเดินทางมา
กรุงเทพฯ เธอมุ่ง น้ามายังบ้านอิ่มใจเพราะมีเพื่อนเคยบอก ่าที่นี่ ามารถมาอา ัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน
ระยะเ ลา นึ่งปีเธอเล่า ่าเธอทางานรับจ้างทั่ ไป เช่น ล้างจาน แต่อาชีพ ลักของเธอคือ ดูด ง เธอเล่า ่าเป็น
ิชาที่เธอมีติดตั มาตั้งแต่เด็ก ปู่ของเธอเป็นคน อน เธอจะไปนั่งใต้ ะพานใกล้กับบ้านอิ่มใจในช่ งบ่ายของทุก
ันเพื่อรับดูด งจากคนทั่ ไป ซึ่งเธอคิดค่าครูคนละ 29 บาท ดังนั้นรายได้ของเธอจะขึ้นอยู่กับจาน นคนที่มาดู
ด ง ซึ่ง ากไม่มีคนมาดูเลยเธอก็จะไม่มีรายได้นั่นเอง แต่เธอก็ยังคงติดต่อลูก า คนโตอยู่เ มอและบางครั้งลูก
า ก็ใ ้เงินเธอมาใช้ด้ ย
า รับเรื่อง ุขภาพนับ ่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร มถึงระดับ ายตาที่ปกติ เธอไม่มีโรคประจาตั และไม่ค่อย
ป่ ยเป็นอะไร แต่อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยตร จ ุขภาพและไม่ นใจที่จะตร จ ก่อน น้าที่เธอจะออกมาเป็นคน
ไร้บ้านเธอเคยติดบุ รี่ แต่เธอไม่ดื่ม ุรา แต่ ลั งจากออกมาเป็นคนไร้บ้านเธอทั้ง ูบบุ รี่ (ยา ูบ) และดื่ม ุรา
ด้ ย
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ในแต่ละ ันเธอทานอา าร ันละ 2-3 มื้อ เป็นอา ารจากบ้านอิ่มใจ 2 มื้อ และบาง ันถ้ามีเงินพอก็จะ
ซื้อมาม่าทานเป็นมื้อกลาง ัน ่ นของใช้ ่ นตั เธอมีเป็นของตั เองทั้งเ ื้ อ กางเกง ชุดชั้นใน แปรง ีฟัน
ผ้าเช็ดตั ยา ีฟัน บู่และยา ระผม
นอกจากนี้เธอยังเล่าอีก ่า ชี ิตของเธอไม่ได้อยู่แต่บ้านอิ่มใจ เธอเป็นคนชอบแ ง ี ชอบไปเที่ย บาง
ันเธอก็ไปถนนข้า าร เธอเล่า ่าเธอมักจะมีคนมาเลี้ยงข้า เธอบ่อย ๆ รือบางครั้งเธอก็ไปพัทยาซึ่งเธอจะ
เดินทางโดยรถไฟ เธอเล่า ่าถ้าเธอไปพัทยา เธอมักจะไปเดินแถ าดและทุกครั้งก็จะมีคนเข้ามาพาเธอไปทาน
ข้า รือบางก็ใ ้เงิน แต่เธอย้ากับผู้ ึก า ่าเธอไม่ได้ทาอาชีพอย่าง ่า เธอเพียงไปทานข้า เป็นเพื่อน รือไปนั่ง
เป็นเพื่อนเท่านั้น บาง ันถ้าเธอไปข้า ารแล้ กลับมาไม่ทันเ ลาเข้าบ้านอิ่มใจเธอก็จะนอนอยู่ แถ ๆ บ้านรอ
เ ลาเช้าเพื่อเข้าบ้าน ทาธุระ ่ นตั รอทานข้า และออกไปดูด ง แม้ ่ากิจ ัตรของเธอจะไม่ได้อยู่ที่บ้านอิ่มใจ
ทุก ัน แต่เธอก็ยังมีเพื่อน นิทที่อยู่ที่บ้านอิ่มใจอย่างน้อย 2 คน
อย่างไรก็ตาม ค ามต้องการของเธอในตอนนี้เรียงจากมากไปน้อยคือ มีงานทาและมีรายได้เพียงพอ มี
ครอบครั และที่ปรึก า ได้รับการรัก าพยาบาลและได้กลับบ้าน ตามลาดับ
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2560
สถานที่พบ บ้านอิ่มใจ
ลังจากที่ไม่ได้เจอกุ้งมาเป็นเ ลานาน กุ้งเล่า ่าเธอไปทางานแถ ถนนข้า าร แล้ เจอกับแฟนคน
ปัจจุบันจึงย้ายไปอยู่กับแฟนย่ านคลอง ลอดและไม่ค่อยได้กลับเข้าบ้านอิ่มใจ ่ นงานที่ทาที่ถนนข้า ารจะ
เป็นงานประเภทรับจ้างทั่ ไป เช่น ล้างจาน เ ิร์ฟอา าร แต่เธอเล่า ่า ่ นใ ญ่จะมีคนใ ้เงินเธอ อย่างเช่น
เ ตุการณ์ที่เธอเล่าใ ้ฟัง ่า ัน นึ่งเธอเดินเล่นอยู่ในถนนข้า ารแล้ จู่ ๆ ก็มีผู้ชายเดินเข้ามาถาม ่ากินข้า
รือยัง มีเงินใช้ไ ม แล้ ก็พาเธอไปกินข้า ขี่รถเล่นและพาเธอกลับมา ่งที่ถนนข้า ารเช่นเดิม แต่เมื่อเร็ ๆ นี้
เธอได้ติดต่อกับลูก า ที่อยู่ลาพูน เธอบอก ่าลูก า อยากใ ้เธอกลับบ้าน ไป างานทาที่บ้าน และเธอ ่าแผน
่าอาจจะกลับช่ งต้นเดือน น้า
่ นกิจ ัตรแต่ละ ันในช่ งนี้ เธอกลับมาอยู่บ้านอิ่มใจเป็น ลัก ช่ งเช้าเธอจะตื่นนอนตอน 6 โมง ทา
ธุระ ่ นตั รอทานข้า เช้าตอน 7 โมง จากนั้นจะออกไปนั่งใต้ ะพานลอยเพื่อรับดูด ง รือบาง ันก็ไป าแฟน
ที่บ้านพักย่านคลอง ลอด ซึ่งบาง ันก็นอนค้างที่นั่นเลย รือถ้า ันไ นกลับบ้านอิ่มใจก็จะกลับช่ งประมาณ 6
โมงเย็น จากนั้นจะรอทานข้า เย็น เ ร็จจะขึ้นตึกทาธุระ ่ นตั และจะเข้านอนเ ลา 4 ทุ่ม
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ไม่มี
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31. รุ่ง รุ่งฤดี
สถานที่ บ้านอิ่มใจ
สัมภาษณ์ 11 กันยายน 2560
รุ่ง า กลนคร อายุ 45 ปี จบการ ึก า ูง ุดจากชั้นมัธยม ึก าปีที่ 3 จากนั้นเธอเรียนต่อที่ ก น.
เธอมีพี่น้อง 4 คน ซึ่งรุ่งเป็นลูก า คนโต เธอเป็น า โ ดไม่มีครอบครั าเ ตุที่เธอตั ด ินใจออกมาใช้ชี ิต
เพียงลาพังเนื่องจากเธออยาก างานทาจึงเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ และใช้ชี ิตเป็นคนไร้บ้านมาเป็นเ ลาร่ ม 2
ปี ก่อน น้านี้เธอเคยเป็น า โรงงานอยู่ที่บ้านเกิดแต่ด้ ยค ามที่ทางบ้านมีปัญ าเรื่องการเงินและด้ ยค ามที่
เธอเป็นพี่คนโต ทาใ ้เธอตัด ินใจออกมาใช้ชี ิตคนเดีย เพื่อตัดภาระทางบ้าน ลังจากเธอเข้ามากรุงเทพฯ
เธอทางานรับจ้างทั่ ไปแต่งาน ่ นใ ญ่ที่เธอทาเธอจะเลือกงานที่ ามารถพักอยู่อา ัยกับผู้จ้างได้เลย ซึ่ง ่ น
ใ ญ่จะเป็นงานแม่บ้าน รืองานดูแล อพัก อย่างไรก็ตาม ช่ งที่เธอตกงานก็มักจะเข้ามาพักอา ัยที่บ้านอิ่มใจ
แต่เมื่อเธอได้งานเธอก็จะไปพักกับนายจ้าง ซึ่งตอนนี้เธอไม่มีงานทาเนื่องจากงานก่อน น้าที่เธอเป็นแม่บ้านที่
อพักนั้น เธอมีปัญ ากับเพื่อนร่ มงาน เธอจึงตัด ินใจลาออก และตอนนี้จึงอยู่ในช่ ง างาน
า รับเรื่อง ุขภาพ ถือ ่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เธอมีโรคประจาตั คือ โรค อบ แต่โรคอื่น ๆ เช่น ป ด
ั ป ดท้อง นอนไม่ ลับ เธอไม่ค่อยเป็น ปัจจุบันเธอจะเข้านอนช่ ง 3 - 4 ทุ่ม และตื่นนอนตอนตี 5 ่ น ิ่ง
อบายมุขอย่างบุ รี่ รือ ุราเธอไม่คิดจะข้องเกี่ย
ทุก ันนี้เธอทานข้า ันละ 2 มื้อซึ่งเพียงพอ า รับเธอ อา าร องมื้อเป็นอา ารที่ทางบ้านอิ่มใจ
จัดเตรียมไ ้ใ ้ นอกจากนี้เธอมี ิ่งที่ต้องทานทุกเย็น คือ โยเกิร์ต เนื่องจากเธอเป็นคนขับถ่ายยากจึงต้องอา ัย
โยเกิร์ตเป็นตั ช่ ย
เรื่องค าม ัมพันธ์ เธอมีเพื่อนที่ ามารถพูดคุยได้แต่เพื่อนของเธออา ัยที่อื่นซึ่งนานๆ ครั้งเธอก็จะ
เดินทางไป าบ้าง เธอมีโทร ัพท์มือถือทาใ ้เธอติดต่อกับเพื่อนได้ง่าย ่ นค่าโทร ัพท์เธอบอก ่าถ้ามีเงินก็จะ
เติมไ ้ และ ิ่งที่เธอต้องการที่ ุดในตอนนี้ คือ มีงานทาและมีรายได้
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่าเดินทางเฉลี่ย 18 บาท / โยเกิร์ต 14 บาท / ขนมปัง 20 บาท รวม 52 บาท
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2560
สถานที่พบ บ้านอิ่มใจ
ชี ิ ต ช่ งนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ง านท าเช่ น เดิ ม และ ั น นี้ รุ่ ง ยั ง คงไป มั ค รงานที่ ร้ า นอา ารแถ ราชด าเนิ น
นาม ล ง ถนนข้า ารแต่ก็ยังไม่ได้เพราะไม่มีใครรับและใ ้เ ตุผล ่าคนเต็มแล้ ่ นตั รุ่งบอกกับผู้ ึก า
่า เธอรู้ ึกน้อยใจเพราะคิด ่าร้านค้าไม่รับเธอเพราะเธอดูท่าทางไม่น่าไ ้ใจ เธอยังยืนยันคาเดิม ่าเธออยากได้
งานที่ ามารถพักกับผู้จ้างได้เลย เช่น งานแม่บ้าน เนื่องจากเธอไม่ชอบบรรยากา ที่บ้านอิ่มใจ อีกทั้งเธอยังเล่า
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่า ันนี้เธอทะเลาะกับเพื่อนในบ้านอิ่มใจเพราะเพื่อนผู้ชายคน นึ่งพูดจาไม่ใ ้เ กียรติเธอ ่ น ันพรุ่งนี้เธอ
างแผน ่าเธอยังคงจะเดินทาง างานเ มือนเดิม
กิจ ัตรประจา ันในช่ งนี้ เธอยังคงกลับมาพักที่บ้านอิ่มใจเป็น ลัก ตื่นเช้าประมาณ 6 โมง ทาธุระ
่ นตั และลงมาทานข้ า เช้ า ที่ บ้ า นอิ่ ม ใจเตรี ย มไ ้ ใ ้ จากนั้ น 9 โมงเธอจะออกไปฝากของกั บ เพื่ อ นที่
นาม ล ง จากนั้นเธอก็จะเดิน างาน จนกระทั่งตกเย็นประมาณ 5 โมง เธอจะเดินทางกลับไปเอาของที่ฝาก
เพื่อนไ ้และเดินทางกลับบ้านอิ่มใจ ลังจากนั้นก็จะทาธุระ ่ นตั และรอเ ลา นึ่งทุ่มตรงเพื่อทานข้า เย็นที่
บ้านอิ่มใจ
ค่าใช้จ่ายราย ัน : ค่าโยเกิร์ต 14 บาท / ค่าขนมปัง (อา ารกลาง ัน) 20 บาท ร ม 34 บาท
ติดตามครั้งที่ 2 ันที่ 18 ตุลาคม 2560
ถานที่ ติดต่อทางโทร ัพท์
ผู้ ึก าติดกับรุ่งครั้งล่า ุดผ่านทางโทร ัพท์ เธอเล่า ่า ตอนนี้เธอได้งานเป็นแม่บ้านแถ บางกะปิ
เริ่มทาตั้งแต่ช่ งต้นเดือนตุลาคมที่ผ่ านมา เพื่อนของเธอเป็นคน างานนี้มาใ ้ อีกทั้งงานนี้ยังตรงกับค าม
ต้องการของเธอ คือ ามารถพักกับนายจ้างได้เลย รายได้อยู่ที่ 9,000 บาทต่อเดือนโดยที่เธอไม่ต้องเ ียค่าที่พัก
และค่าเดินทาง ดังนั้นต้นเดือนที่ผ่านมาที่ผู้ ึก าไปบ้านอิ่มใจจึงไม่เจอเธอที่นั่นแล้ กิจ ัตรของรุ่งในตอนนี้ก็
จะอยู่ที่บ้านนายจ้าง ทาค าม ะอาดทุกอย่างและดูแลค ามเรียบร้อยภายในบ้าน ่ นเรื่อง ุขภาพไม่มีปัญ า
ที่น่าเป็น ่ ง จะมีก็แต่อาการป ดเมื่อยเล็กน้อยจากการทางานเพียงเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายราย ัน : ค่าโยเกิร์ต 14 บาท / จิปาถะ 20 บาท ร ม 34 บาท

32. แดง
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
ัมภา ณ์ 18 กันยายน 2560
ชาย นุ่มอายุ 44 ปี เดินทางมาจากโคราชเพื่อต้องการที่จะใช้ชี ิตอย่างอิ ระ เขาจบการ ึก าชั้น ูง
ุดที่ชั้นประถม ึก า 4 มีพี่น้องร่ มพ่อแม่เดีย กันจาน น 12 คน ปัจจุบันแดงคบ าอยู่กับ ญิง า คนไร้บ้าน
เช่นกัน แดงออกมาใช้ชี ิตลาพังเป็นเ ลาก ่า 3 ปี ก่อนจะออกมาใช้ชี ิตอิ ระแดงเคยทางานรับจ้างขับรถ แต่
ปัจจุบัน ่างมาก ด้ ยเ ตุผลที่ ่าไม่อยากทางาน แดงไม่มีค ามคิด ่าจะเป็นคนไร้บ้านไปนานแค่ไ นเพียงแต่
ต้องการใช้ชี ิตไปเรื่อย ๆ มีก็กินไม่มีก็อด ปัจจุบันแดงทานข้า ันละ 2 มื้อ ซึ่งถือ ่าเพียงพอ า รับเขา ข้า มื้อ
แรกคือที่ ังคม งเคราะ ์ฯ และเขาก็เก็บจากที่ ังคม งเคราะ ์ฯ ไปเป็นข้า เย็นของเขาอีกมื้อ นึ่งด้ ย
ปัจจุบันแดงอา ัยนอนตามที่ าธารณะ เช่น ใต้รถไฟฟ้าบีทีเอ อนุ า รีย์ชัยฯ รือย่านอนุ า รีย์ฯ
ถึงแม้ ่าแดงจะมี ้องเช่าที่อา ัยกับเพื่อนอีกคน นึ่งอยู่ก่อน น้าแล้ แต่แดงก็ไม่ค่อยได้กลับไปนอนที่ ้ อง
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ในช่วงกลางคืน แต่แดงมักจะกลับ ้องไปนอนในช่วงเวลากลางวัน ลังจากทานข้าวที่ ภาฯ เ ร็จแล้ว กิจวัตร
ของแดงในแต่ละวัน คือ เข้านอนตอนเที่ยงคืน ตื่นนอน 9 โมง เดินทางมา ังคม งเคราะ ์ฯ เพื่อทานข้าว
จากนั้นกลับ ้องนอนจนถึงช่วงค่าจะออกมาข้างนอก บางวันก็เข้าไปดูทีวีในโรงพยาบาลพระมงกุฎและมักจะ
นอนตามที่ าธารณะย่านอนุ าวรีย์ชัยฯ
า รับเรื่อง ุขภาพ แดงถือว่าเป็นคน ุขภาพดี ไม่มีโรคประจาตัวและไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ (จากที่
ดูแดงค่อนข้างเป็นคน ุขภาพจิตดี ไม่เครียดกับชีวิต)
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ถานที่พบ ภา ังคม งเคราะ ์
ช่วงนี้จะอาศัยอยู่ที่ ้องน้องชายที่ซอยรางน้าเป็น ลักซึ่งก็จะพาแฟน าวของเขาไปด้วยเ มอ กิจวัตร
ประจาวันของแดง ช่วงเช้าจะตื่นประมาณ 9 โมง เดินทางมา ภา ังคม งเคราะ ์เพื่ออาบน้า ซักผ้า และรอ
ทานอา ารช่วง 11 โมง เมื่อทานข้าวเ ร็จจะเดินทางกลับไปที่ ้องพักของน้องชายเพื่อนาผ้าไปตาก ่วนช่วง
บ่ายจะเดินทางไปยัง นาม ลวงเพื่อรับอา ารแจก อา ารที่แจกถ้าเป็นอา าร ดก็จะทานเลยแต่ ากเป็น
อา ารใ ่ ่อ เช่น ข้าวเ นียว มู ก็จะเก็บกลับไปทานมื้อเย็น รือเมื่อ ิว แดงจะอยู่ นาม ลวงถึงประมาณ 5-6
โมงแล้วจึงเดินทางกลับไปยัง ้องพักที่ซอยรางน้า ทาธุระ ่วนตัวและเข้านอนประมาณ 4 ทุ่ม และเมื่อ องวันที่
ผ่านมาแฟนของเขาโดนขโมยโทรศัพท์มือถือทาใ ้ไม่ ามารถติดต่อใครได้อีก
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ไม่มี
ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
กิจวัตรประจาวันของแดงยังคงคล้ายเดิม เริ่มจากตอนเช้าตื่นนอนที่ ้องพักของน้องชายในซอยรางน้า
ตอนประมาณ 9 โมง ทาธุระ ่วนตัวและเดินทางมาที่ ังคม งเคราะ ์ฯ เพื่อทานข้าวเช้า และเอาไว้เผื่อ า รับ
มื้อกลางวันและเย็นด้วย (ถ้าพอถึงเย็น) จากนั้นก็จะซักผ้า อาบน้าที่ ังคม งเคราะ ์ฯ แล้วนาผ้ากลับไปตากที่
้องน้องชาย า รับวันนี้แดงบอกว่าอาจจะไป นาม ลวงช่วงบ่ายเช่นเคยเพราะคิดว่าน่าจะมีอา ารแจก แต่
ถ้าไม่ได้ไป นาม ลวงก็จะอยู่ที่ ้อง รือออกมานั่งเล่นแถวอนุ าวรี ย์ชัยฯ ่วนมื้อเย็นถ้ามีก็กินถ้าไม่มีก็อดเอา
ถึงช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มก็จะกลับไปนอนที่ ้องน้องชาย รือบางวันก็นอนใต้บีทีเอ อนุ าวรีย์ชัยฯ ่วนเรื่อง
ุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็น ่วงเช่นเคย
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ไม่มี
ติดตามครั้งที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ถานที่ ภา ังคม งเคราะ ์
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ชี ิตของแดงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เขายังใช้ชี ิตแบบ ันต่อ ัน คือ ตื่นนอนจาก ้องน้องชาย
มาทานข้า ที่ ังคม งเคราะ ์ฯ จากนั้นจึงธุระ ่ นตั (อาบน้าและซักผ้า) ที่ ังคม งเคราะ ์ฯ แล้ จึงกลับไป
้องน้องชาย แดงบอกกับผู้ ึก า ่า ันนี้ไม่มีธุระต้องไปที่ไ นและคิด ่าจะอยู่ที่ ้องเฉย ๆ ่ นอา ารมื้อเย็นก็
เก็บกลับไปจาก ังคม งเคราะ ์ฯ แล้ จึงไม่จาเป็นต้องออกมาข้างนอก ผู้ ึก าจึงถาม ่า ถ้าอยู่ที่ ้องทา
อะไรบ้าง แดงบอก ่า นอนอย่างเดีย บางครั้งถ้าอารมณ์ดีก็จัด ้อง เก็บขยะใ ้น้องชายบ้างเพราะอา ัยเขาอยู่
า รับเรื่อง ุขภาพก็ยังคงตั ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายราย ัน : ไม่มี

33. อิ๋
ถานที่พบ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์
ัมภา ณ์ 30 พฤ ภาคม 2560
อิ๋ อายุ 28 ปี ภูมิลาเนาอยู่ที่นคร รีธรรมราช นับถือ า นาพุทธ เธอเรียนจบชั้นประถม ึก าปีที่ 6
อิ๋ เคยแต่งงานมา 1 ครั้ง มีลู กกับ ามีคนแรก 1 คน จากนั้น ได้เลิ กรากันไป และไปมีแฟนใ ม่ (แฟนคน
ปัจจุบัน) อิ๋ เลือกที่จะออกมาใช้ชี ิตนอกบ้านตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ เนื่องจากทางบ้านมีปัญ าเรื่องการเงิน รายได้
ครอบครั ไม่เพียงพอ ก่อน น้านี้อิ๋ เคยทางานก่อ ร้าง ก่อนจะเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อ างานที่ดีก ่าและ
มีรายได้มากก ่า แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเธอยัง ่างงาน ช่ งแรกที่เดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เธอพักอา ัยตามที่
าธารณะต่าง ๆ เช่น ี่แยกอรุณอมรินทร์ และม า ิทยาลัยธรรม า ตร์ ท่าพระจันทร์
ปัจจุบันแฟนของอิ๋ ทางานอยู่ที่ราม 2 เธอเล่า ่า จริง ๆ แล้ เธอ ามารถไปอยู่กับแฟนได้แต่เธอมี
ปัญ ากับครอบครั แฟน เธอจึงตัดราคาญด้ ยการแยกออกมาอยู่คนเดีย แฟนของอิ๋ ทางานในไซต์ก่อ ร้าง
ทาใ ้ต้องเปลี่ยนที่อยู่ตามงาน ดังนั้นอิ๋ กับแฟนจึงไม่ค่อยได้เจอกัน นอกเ ียจาก ่าแฟนของเธอจะได้ทางานที่
ไซต์ในกรุงเทพฯ เธอจึงจะได้เจอกับแฟนบ้าง
า รับเรื่อง ุขภาพของเธอจัด ่าอยู่ในระดับดี ไม่มีอะไรน่า ่ ง เธอไม่มีโรคประจาตั และไม่มีอาการ
แทรกซ้อนต่าง ๆ รืออาการเจ็บป่ ยเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอก็ไม่ค่อยเป็น เธอ ูบบุ รี่และดื่ม ุราตั้งแต่ก่อนออกมา
เป็นคนไร้บ้านจนกระทั่งปัจจุบันเธอก็ยัง ูบบุ รี่และดื่ม ุราอยู่เคยเช่นแต่อาจจะไม่บ่อยนัก เนื่องจากรายได้ไม่
เพียงพอในการใช้ชี ิต ในแต่ละ ันอิ๋ ทานข้า ันละ 2 มื้อ คือ เช้าและเย็น
ปัจจุบันอิ๋ พักอา ัยตาม ถานที่ าธารณะ เช่น นาม ล ง ั ลาโพง และม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ท่าพระจันทร์ า รับของใช้ ่ นตั เธอมีไม่มากนัก จะมีก็คือเ ื้อ กางเกง ชุดชั้นใน แปรง ีฟัน บู่ ยา ระผม
เ ลาเธอเดินทางไปที่ต่าๆ ก็ ามารถถือไปได้เลย ่ นเรื่องค าม ัมพันธ์ของเธอ เธอเล่า ่าเธอมีเพื่อนแต่ไม่ไ ้ใจ
ที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ใ ้ฟัง ่ นมากเธอจะบอกเล่ากับแฟนเพียงคนเดีย เธอ ามารถติดต่อกับแฟนได้ผ่านทาง
โทร ัพท์มือถือแต่เธอไม่มีเงินเติมเงิน ากจะคุยกับแฟนจึงต้องรอแฟนโทรฯ เข้ามาอย่างเดีย
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จากการพูดคุยพบ ่า ิ่งที่เธ ต้ งการมากที่ ุด คื มีงานทา มีรายได้ ได้ ยู่กับแฟน ตามลาดับ
ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ถานที่ ม าวิทยาลัยธรรมศา ตร์ ท่าพระจันทร์
ช่ งนี้ ิ๋ ใช้ชี ิต ยู่แถ แยก รุณ มรินทร์ ะพานปิ่นเกล้า และข้ามมาฝั่งพระนครบริเ ณท่าพระจันทร์
ถึงท่าช้าง กิจ ัตรแต่ละ ันเริ่มตั้งแต่ช่ งเช้า เธ ตื่นน นจากบริเ ณ ะพานปิ่นเกล้า รื แยก รุณ มรินทร์
(แล้ แต่ ัน) จากนั้นจะทาธุ ระ ่ นตั าบน้า แปรงฟันที่ ้ งน้า าธารณะตรง ะพานปิ่นเกล้า จากนั้นจะ
กลับมานั่งแถ ี่แยก รุณฯ จนเ ลาประมาณ 10 โมงจึงข้ามฝั่งไปยังท่าราช รดิ ฐ์เพื่ ไปรับ า ารแจกฟรีตาม
ซุ้มข้า ต่าง ๆ ลังจากนั้นเธ จะไปนั่งในม า ิทยาลัยธรรม า ตร์เพื่ ชาร์จแบตโทร ัพท์มื ถื และนั่งจนถึง
ช่ งเย็นก่ นจะเดินกลับมาที่ ี่แยก รุณฯ เพื่ เตรียมตั เข้าน นบริเ ณดังกล่า ซึ่งเธ จะเข้าน นเ ลาประมาณ
4 ทุ่มและตื่น ีกทีประมาณ 6 โมงเช้า ปัจจุบันเธ ยัง ่างงาน
ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 18 ิง าคม 2560
ถานที่ บ้านอิ่มใจ
ิ๋ เพิ่งเข้ามา ยู่บ้าน ิ่มใจได้เพียง 2 ัปดา ์เนื่ งจากมีคนแนะนามา ่าที่นี่ ามารถเข้าพักได้ฟรีและมี
า าร 2 มื้ ลั งจากเข้า มา ยู่ บ้า น ิ่ มใจ กิจ ัตรแต่ล ะ ัน ข งเธ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเป็น ย่า งมาก
โดยเฉพาะเรื่ งที่ ลับน นจากแต่เดิมที่ต้ งน นตามที่ าธารณะ ปัจจุบันเธ เข้ามาพักบ้าน ิ่มใจเป็น ลัก ทุก
เช้าเธ จะตื่นประมาณ 6 โมง ทาธุระ ่ นตั และทานข้า เช้าที่บ้าน ิ่มใจจัดเตรียมใ ้ในเ ลา 7 โมง จาก
นั้น ิ๋ จะ ยู่บ้าน ิ่มใจทั้ง ัน ช่ ยงานต่าง ๆ ไปเรื่ ย ๆ จนถึงช่ งเย็นก็ร ทานข้า เย็นเ ลา 1 ทุ่มตรง จากนั้น
จะทาธุระ ่ นตั และเตรียมตั เข้าน นทีบ้าน ิ่มใจในเ ลา 4 ทุ่ม
ปัจจุบันเธ ยัง ่างงาน และยังคง างานแถ ๆ บ้าน ิ่มใจ เธ เล่า ่า ่ นมากไม่รับเธ และใ ้เ ตุผล
่ารับแต่ผู้ชาย ต นนี้เธ ไม่มีเงินติดตั เลย เธ ยังบ ก ีก ่า ีก 2 ันแฟนเธ จะมา าที่บ้าน ิ่มใจ าจจะไป
ยู่ด้ ยกันที่ราม 2 แต่ ย่างไรก็ตามต้ งดู ถานการณ์ก่ น ่ นเรื่ ง ุขภาพยังไม่มีปัญ า ะไรเ มื นเดิม
ติดตามครั้งที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2560
ถานที่ บ้านอิ่มใจ
ครั้งนี้ ิ๋ ได้งานเรียบร้ ยแล้ เธ ทางานเป็นแม่บ้านที่จุ าฯ ทามาได้ 1 ัปดา ์ ่ นรายได้เธ บ ก
่าได้ ันละ 400 บาทแต่ทางจุ าฯ จะจ่ายใ ้เป็นรายเดื น ่ นเงินที่ใช้ทุก ันนี้ก็มี ่ นที่ข เบิกล่ ง น้าและ
่ นที่แฟนใ ้มาด้ ย ลังจากเธ ได้งานจะเ ็น ่ากิจ ัตรข งเธ มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นระบบมากขึ้น เริ่ม
จากช่ งเช้าตื่นตี 4 ทาธุระ ่ นตั เ ลาตี 5 ก ่า ๆ เดินทางไปจุ าฯ (ถ้า กช้าก ่านี้ร ถจะติด) เธ เข้างาน 7
โมงเช้าจึงต้ งรีบไปใ ้ถึงก่ นเผื่ เคลียร์ค ามเรียบร้ ยก่ นนัก ึก าจะมา และตล ดทั้ง ันเธ จะทางานที่
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จุ าฯ จนถึง 5 โมงเย็นช่ งเลิกงาน เ ลา 6 โมงเย็นเดินทางกลับบ้าน ิ่มใจ และกลับมาทานข้า เย็นที่บ้าน ิ่ม
ใจ จากนั้นประมาณ 2 ทุ่มเธ จะขึ้นตึกทาธุระ ่ นตั และเข้าน น
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน : ค่ารถประมาณ 20 บาท / ค่าข้า เช้า+กลาง ัน 30 บาท / ขนมปัง 20 บาท
รวม 70 บาท
ติดตามครั้งที่ 4 วันที่ 11 กันยายน 2560
สถานที่ ติดต่อทางโทรศัพท์
ครั้งนี้ไม่ได้เจ ิ๋ ที่บ้าน ิ่มใจ ผู้ ึก าจึงติดต่ ผ่านทางโทร ัพท์และทราบ ่า ันนี้ ิ๋ ไป าแฟนที่ราม
2 ิ๋ เล่า ่าช่ งนี้เริ่มจัดการเ ลาและงานเริ่มลงตั ทาใ ้ ามารถเดินทางไป าแฟนได้บ้าง ่ นมากจะเลื กไป
ัน ุกร์ เพราะ ันรุ่งขึ้นเป็น ัน ยุด กิจ ัตรในช่ งนี้ไม่ต่างจากครั้งที่แล้ มากนัก เริ่มจากตื่นเช้าเ ลาตี 4 ก
เดินทางตี 5 โดยรถเมล์ าย 48 จากนั้นจะทางานที่จุ าตั้งแต่ 7 โมงจนถึง 5 โมงเย็น มีพักทานข้า กลาง ัน
ช่ งเที่ยง- บ่ายโมง ลังเลิกงานก็เดินทางกลับที่พักซึ่งแล้ แต่ ่า ันนี้จะกลับไปพักที่บ้าน ิ่มใจ รื จะไปราม 2
ถ้ากลับบ้าน ิ่มใจก็จะกลับมาทานข้า เย็นที่นี่ ่ นถ้ากลับราม 2 ก็จะไปทานข้า เย็นกับแฟน และเ ลา 4-5
ทุ่มก็จะเตรียมตั เข้าน น ( ันที่คุย ิ๋ กลับราม 2 )
า รับเรื่ ง ุขภาพยังไม่มีปัญ า ะไร
ค่าใช้จ่ายรายวัน : ค่าเดินทางประมาณ 20 บาท / ค่าข้า ประมาณ 40 บาท / จิปาถะ 20 บาท รวม
80 บาท

34. จ้า
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560
จ้า ปัจจุบัน ายุ 38 ปี ภูมิลาเนาเป็นคนจัง ัด มุทร าคร จ้าจบการ ึก าชั้นป.6 ทางานโรงงาน
า ารแช่แข็งที่ มุทร าครตั้งแต่ ายุ 22 ปี จนถึง ายุ 30 ปีจ้าท้ งลูกคนเล็กจึง กจากงานและเข้ามา า
งานทาที่กทม. ลังจาก กจากโรงพยาบาลก็เข้ามา ยู่ ที่ ูนย์ ุ ิทย์ ได้ 1 เดื น มาด้ ยกันกับลูกชายคนโต
และ ามี ร ม 4 คน ต นนี้จ้าไม่ได้ทางานเพราะต้ งเลี้ยงดูลูก เงินที่ใช้จ่ายได้จาก ามี เดื นละ 9,000 บาท
น้า นัก 60 กก. ูง 153 ซม. ไม่เคยตร จ ุขภาพแต่คิด ่า ุขภาพตนดี ไม่มีโรคประจาตั ช่ งที่
ทางานโรงงานตื่นน น 8 โมงและเข้าน นเ ลา 3-4 ทุ่ม ไม่กินเ ล้า ูบบุ รี่ ่ นปัจจุบันที่ ยู่บ้าน ุ ิทย์ตื่น
เ ลา 7 โมงและเข้าน น 3 ทุ่ม ไม่เคยมี าการเจ็บป่ ยใด ๆ น กจากท้ งเ ียเนื่ งจากทาน า ารเผ็ด จ้าทาน
ข้า ครบ 3 มื้ ต่ ัน า ารที่กินบ่ ยที่ ุดคื ข้า ไข่เจีย ซื้ ที่ร้าน า ารตาม ั่ง บ้างก็รับ า ารฟรีจาก ัด
เจ้า ามและ ัด ังฆทาน
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ของใช้ ่ นตั ที่มีได้แก่ เ ื้อ 4 -5 ตั กางเกง 4 ตั ชุดชั้นใน 3 ตั และอุปกรณ์อาบน้า ไม่มียารัก า
โรค ไม่มีโทร ัพท์ จ้าอยู่ ูนย์ ุ ิทย์ทุ ก ันไม่ได้ออกไปไ น จนก ่าลูกคนเล็กจะ 1 ข บ จึงจะกลับ มุทร าคร
เพื่อกลับไปทางานโรงงานเ มือนเดิม เพราะอยากกลับไปอยู่บ้านกับแม่มากก ่า ที่บ้าน มุทร าครมีแม่ พี่ชาย
และ ลานอยู่ จ้าอยากใ ้ลูกทั้ง 2 ไปอยู่กับแม่ของตน “ใ ้เขาช่ ยเลี้ยงน่าจะดีก ่า ” ่ นเรื่องเงินไม่มีปัญ า
อะไรเพราะ ามารถขอจากน้อง า ที่ทางานอยู่ต่างประเท ได้ ชี ิตตอนนี้ก็มีค าม ุขดี กาลังเก็บเงินเพื่อมีบ้าน
เป็นของตั เอง
ชี ิตประจา ันเริ่มต้นตั้งแต่ 7 โมงเช้า เพื่อป้อนนม ป้อนข้า ลูก และอาบน้า จากนั้น 10 โมง จึงกิน
ข้า และอาบน้าลูกอีกครั้ง ช่ งเที่ยงก็จะคอยดูลูก ิ่งเล่น ป้อนนมลูกคนเล็ก ตอนบ่าย องโมงกินข้า เที่ยง และ
ป้อนข้า ลูกด้ ย ามีจะกลับจากทางานประมาณ 5 โมงเย็น จึงกินข้า เย็น พาลูกอาบน้า ใ ้ลูกคนเล็ก ลับ
จากนั้นป้อนข้า ลูกคนโต ทานข้า เย็น แล้ จึงอาบน้านอน ประมาณ 3 ทุ่ม
7 กันยายน 2560
จ้าบอก ่ารอใ ้ลูกคนโตประมาณ 3 ข บ จึงจะกลับไปใ ้แม่ช่ ยเลี้ยงที่ มุทร าคร แล้ ตนจะกลับมา
างานทาที่ กทม. กับแฟน อาจจะพักอยู่บ้าน ุ ิทย์เ มือนเดิม ชี ิตประจา ันเริ่มตื่นตั้งแต่ ตี 5 เพื่อซักผ้า ุง
ข้า ไปซื้อกับข้า ที่ตลาด าลาน้าร้อน ตอน 8- 9 โมงก็กลับมาบดกล้ ยใ ้ลูกคนเล็กกิน จากนั้นทากับข้า
ป้อนข้า ลูกคนโตแล้ ค่อยกินข้า ประมาณ 10 ก็อาบน้าใ ้ลูก ๆ และทางานบ้านจึงถึงเที่ยง ตอนบ่ายก็ป้อน
นมลูกคนเล็ก คอยดูแลลูก ๆ ทั้ง อง จนถึง 6 โมงเย็น ามีกลับมาก็ทากับข้า 1 ทุ่มจึงกินข้า อาบน้า และ
เข้านอนประมาณ 2 ทุ่ม

35. เปิ้ล
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560
เปิ้ลอายุ 38 ปี ภูมิลาเนาเป็นคนจัง ัดกรุงเทพฯ ออกมาอยู่ ูนย์ ุ ิทย์ ัด นูได้ 2 เดือน เปิ้ลเข้ามา
อยู่พร้อมกันกับแฟนซึ่งเดินทางมาจากจันทบุรีด้ ยกัน เปิ้ลเล่า ่า ก่อน น้านี้ตนกับแฟนทางานที่ นผลไม้ที่
จันทบุรี ขนเงาะ ขนทุเรียน ขึ้นรถกระบะ โดยพักอา ัยอยู่ที่ นของนายจ้าง ซึ่งเป็นเพิงไม้ ชี ิตตอนทางาน
ค่อนข้างลาบากเพราะงานขนทุเรียนเป็นงาน นักและที่พักอา ัยก็ไม่ ะด ก บายเท่าที่ค ร อีกทั้งนายจ้างก็
จ่ายค่าจ้างไม่ตรงเ ลา เปิ้ลกับแฟนเลยออกจากงานและมุ่ง น้ามากรุงเทพเพื่อ างานทา ทั้ง องเข้ามาพักที่
นู ย์ ุ ิทย์ได้เพราะแฟนของเปิ้ลเคยอยู่ที่ ูนย์มาก่อน
เปิ้ ล เรี ย นจบชั้ น ม.3 ปั จ จุ บั น มี ลู ก 2 คน ใ ้ ญ าติ เ ลี้ ย งดู ่ นเปิ้ ล มี น้ า ที่ ่ ง เงิน ไปใ ้ เปิ้ ล มี โ รค
ประจาตั คือ น้าเ ลืองไม่ดี ค ามดัน โรค ั ใจ และใ ่เ ล็กที่แขนเนื่องจากถูกรถเมล์ชนตอน ัยรุ่นทาใ ้แขน
ัก เปิ้ลมีน้า นัก 80 กิโลกรัม ูง 150 เซ็นติเมตร เปิ้ลไม่ ูบบุ รี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ก็ไม่ได้ออกกาลัง
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เป็นประจา ช่ งที่อยู่จันทบุรีไม่เคยมีอาการนอนไม่ ลับ เช่นเดีย กับปัจจุบันก็ไม่มีอาการดังกล่า รืออาการ
ป่ ยใด ๆ มีเพียงอาการเจ็บแขนที่ใ ่เ ล็กในช่ งอากา เย็ นเท่านั้น ซึ่งต้องกินยาบรรเทาอาการป ด เปิ้ลทาน
อา าร ันละ 2- 3 มื้อ โดยซื้ออา ารที่ตลาดบางขุนนนท์และตลาด าลาน้าร้อน ร มถึงรับอา ารแจกด้ ย
เช่นกัน อา ารที่กินบ่อยที่ ุด คือ ก๋ ยเตี๋ย
ของใช้ ่ นตั ที่มี ได้แก่ เ ื้อ 2- 3 ตั กางเกง 3 ตั ชุดชั้นใน 3 ตั และอุปกรณ์อาบน้า ยารัก าโรค
ที่มีคือ ยารัก าโรคค ามดัน ยารัก าโรค ั ใจ ที่ ้องมีพัดลมและ ม้อ ุงข้า ที่ซื้อ ามาเอง มีที่นอนที่ได้จาก
การบริจาค ตอนนี้เปิ้ลก็ยังไม่มีงานทา ่ นแฟนทางานรับเ มาก่อ ร้าง เปิ้ลมีโทร ัพท์มือถือ 1 เครื่อง เติม
เงินเดือนละประมาณ 50 บาท ข่า ารที่ได้รับ ่ นใ ญ่ก็จากที ีที่ ูนย์ ุ ิทย์
่งิ ที่เปิ้ลต้องการมากที่ ุดคือมีงานทาและมีรายได้เพียงพอและ ามารถ ่งเป็นค่าเลี้ยงดูใ ้ลูกได้ ทั้งยัง
ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง แต่เปิ้ลก็คิด ่าตนคงต้องใช้ชี ิตที่ ูนย์ ุ ิทย์ตลอดไป
เปิ้ลเริ่มตื่นตั้งแต่ 9 โมงเช้า จากนั้นก็อาบน้า ทานข้า และดู นัง เปิ้ลไม่ซักผ้าเองเนื่องจากบาดเจ็บที่
แขน จึงใ ้แฟนทาใ ้ ชี ิตประจา ันจึงไม่ได้ออกไปไ น รือทาอะไรมากมาย อยู่แต่ภายใน ูนย์ ทานข้า ตอน
กลาง ันเ ลาเที่ยงก ่า และข้า เย็นตอน 1 ทุ่ม พร้อมกับแฟน และเข้านอนเ ลา 4 ทุ่ม
7 กันยายน 2560
ตอนนี้เปิ้ลก็ยังคงไม่มีงานทา เพราะอยากได้งานที่จ่ายเงินราย ัน และเป็นงานที่ไม่ นักมากเพราะ
แขนไม่ดี ่ นแฟนรับงานก่อ ร้างภายใน ูนย์ เปิ้ลตื่นนอน 8 โมง ลังจากอาบน้าแล้ ก็ไปซื้อกับข้า ที่ตลาด
าลาน้าร้อน ทานข้า กับแฟนตอนประมาณ 9 โมง จากนั้นก็ล้างจาน ทางานบ้าน และพักผ่อนด้ ยการเล่น
โทร ัพท์อยู่ภายใน ้อง จนถึงประมาณ 1 ทุ่ม ลังแฟนเ ร็จงานก็ทานข้า เย็น กินยา และเข้านอนตอน 3 ทุ่ม

36. เอก
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
อายุ 50 ปี มีบัตรประชาชน เอกออกมาใช้ชี ิตบนพื้นที่ าธารณะเมื่อปี 2559 ด้ ยปัญ าครอบครั จึง
ทาใ ้เขาเดินทางจากบ้านเกิด จัง ัดชลบุรี เข้า ู่กรุงเทพฯ โดยอา ัยพื้นที่บริเ ณ นาม ล งเป็นที่พักอา ัย
แต่เมื่อเดือนเม ายนเอกได้ย้ายเข้ามาพักอา ัยอยู่ที่ ูนย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู (บางกอกน้อย)
เอกเล่า ่า ตนเป็นคนจัง ัดชลบุรี เรียนจนชั้น ม.3 แล้ ออกมาประกอบอาชีพรับจ้าง ทางานก่อ ร้าง
จนกระทั่งเริ่มแก่ตั ลง ทางาน นักไม่ไ จึงเช่าที่ของญาติเพื่อทาไร่มัน และพักอา ัยอยู่ที่บ้านกับน้อง า ของ
ตน แต่เนื่องจากมีปัญ าทางครอบครั ทาใ ้เอกตัด ินใจออกจากบ้านที่ชลบุรี เพื่อมาใช้ชี ิตในกรุงเทพฯ ไป
เรื่อย ๆ และคิด ่าคงไม่กลับไปที่ชลบุรีอีก (เ ตุผลที่ไม่ประ งค์บอกชื่อ – นาม กุล เพราะ ไม่อยากใ ้ชื่อตนไป
ทาใ ้ตระกูลเ ื่อมเ ียและไม่ต้องการใ ้คนที่บ้านตาม า รือรู้ ่ามาใช้ชี ิตแบบนี้)

ข-82

ด้าน ุขภาพร่างกาย เอกไม่เคยได้ไปตร จ ุขภาพเลย แต่คิด ่าตนน่าจะเป็นโรคเบา านโดย ังเกต
จากอาการของตน ซึ่งเอกก็ไม่ได้ไปพบแพทย์แต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้ ก็ไม่มีโรคประจาตั อย่างอื่น เอก าย
ตายยา ประมาณ 250 และมีแ ่น ายตาที่ซื้อมาในราคา 39 บาท เอกเล่า ่าช่ งที่ออกจากบ้านมาเขามี
อาการนอนไม่ ลับบ้างเป็นครั้งครา เป็นไข้ ัดและป ด ีร ะบ้างนาน ๆ ที และมีท้องเ ียเนื่องจากกิน ข้า
แจกที่บูดแล้
ช่ งชี ิตที่อยู่ชลบุรีเอกเข้านอนตั้งแต่เ ลา 4 -5 ทุ่ม และตื่นนอนเ ลา 6 – 7 โมงเช้า เอกเป็นคน ูบ
บุ รี่แต่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจุบันก็ยัง ูบบุ รี่อยู่ กิจ ัตรประจา ันช่ งที่เอกออกมาใช้ชี ิตลาพังในย่าน
นาม ล งนั้น เอกจะเริ่มตื่นนอนตั้งแต่เช้า ตี 4 – 5 และจะเข้านอนเ ลา 5 ทุ่ม – ตี 1 เพื่อรออา ารแจกตอน
กลางคืน ่ นกิจ ัตรประจา ันในปั จจุบันที่อา ัยอยู่ที่ ูนย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูนั้น เริ่มตื่นนอนเ ลา 6 - 7
โมงและเข้านอนเ ลา 2 – 3 ทุ่ม แต่ถ้า ากกลับจากไปงานที่ ัดต่างจัง ัดก็อาจจะดึกก ่านั้น
เอกเริ่ ม ต้ น ใช้ ชี ิ ต ล าพั ง ในกรุ ง เทพ โดยเลื อ กพื้ น ที่ บ ริ เ ณ นาม ล งเป็ น ที่ พั ก พิ ง ตั้ ง แต่ น้ า
พิพิธภัณฑ ถานแ ่งชาติ เจดีย์ขา และโรงละคร ัง น้า เป็นที่ ลับนอน รับข้า แจก และขายพระที่รับมาได้
จาก ัดต่าง ๆ ่ น ถานที่อาบน้าและซักผ้า คือ ใต้ ะพานปิ่นเกล้าและ ัดม าธาตุฯ อา าร ่ นมากจะได้รับ
แจก ซึ่งจะมีคนมาแจกในช่ งกลางคืน แต่ละ ันเอกจึงได้กินเพียงข้า มื้อนี้เพียงมื้อเดีย น้าดื่มจะรองน้าประปา
ใ ่ข ดไ ้ า รับดื่ม
ของใช้ ่ นตั ที่มี ได้แก่ เ ื้อ 3 ตั กางเกง 3 ตั ่ นอุปกรณ์อาบน้ามีครบทั้งแปรง ีฟัน ยา ีฟัน บู่
ยา ระผม ยารัก าโรคที่มี คือ ยาพารา
เมื่อเดือนเม ายน เอกได้ย้ายเข้ามาอา ัยที่ ูนย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู (บางกอกน้อย) โดยต้องจ่าย
ค่าบารุงเดือนละ 250 บาท แต่เอกบอก ่า “มีค าม ุขมากก ่านอนอยู่ นาม ล ง” แต่ละ ันเอกก็จะเดินทาง
ไปปล่อยพระตามที่ต่าง ๆ ันไ นที่ ัดมีงานเขาก็จะเดินทางไปเอาพระ ขึ้นอยู่กับ ่าค่ารถค่าเดินทางคุ้มค่ากับ
พระที่ได้มาไ ม ปล่อยเช่าได้ไ ม “คิดคาน ณกับทุก ๆ อย่าง” เอกกล่า และมีงานรับจ้างทา ี งานช่างบ้าง ัน
ละ 500 บาท
ตั้งแต่มีอยู่ที่ ูนย์คนไร้บ้าน เอกก็ได้ติดตามข่า ารจากทางโทรทั น์และ นัง ือพิมพ์ เอกมีโทร ัพท์
1 เครื่อง แต่เอกไม่ได้ใ ้เบอร์กับผู้ ึก าไ ้เนื่องจากกลั ่าซิมจะถูกตัดแล้ จะโทร าไม่ติด เอกมีเพื่อนบ้างแต่ก็
ไม่ถึงกับ นิทจนบอกค ามลับกันได้
ในอนาคตเอกคิด ่าจะบ ชที่ ัดป่าทางภาคใต้ เพราะ ตนเป็นคนชอบธรรมะ ตั้งแต่ออกมาใช้ชี ิตเช่นนี้
ก็รู้ ึกเข้า าธรรมะมากขึ้น ฟังธรรมะผ่าน ิทยุ รือ Youtube บ่อย ๆ และทาใ ้ตนเข้าใจโลกมากขึ้น “รู้ ึก
ปลง” จึงอยากบ ชในบั้นปลายของชี ิต
กิจ ัตรประจา ันเริ่มตื่นนอนเ ลา 6 โมงเช้า จากนั้นจึงอาบน้าและทาค าม ะอาดที่พัก ล้าง ้องน้า
จนถึงเที่ยงจึงพักทานอา าร เมื่อทานเ ร็จก็ทา น้าที่ ุงข้า ไ ้ใ ้เพื่อนคนอื่น ๆ ันนี้เอก างแผนไ ้ ่าจะไปรับ
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พระที่กบินทร์บุรี ลังจากพูดคุยกันเ ร็จเอกก็จะไปอาบน้า และเดินทางไปขึ้นรถไฟฟรีที่ าลาน้าร้อน ที่งานจะ
มีอา ารแจกเอกก็จะได้ทานอา ารเย็นและได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ คนรู้จัก ถ้า ากเย็น ันนั้นมีรถไฟฟรีก็จะ
กลับ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องนอนรอที่ ถานีรถไฟ เพื่อกลับรถไฟฟรีในเช้า ันรุ่งขึ้น
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เอกได้รับ ่าจ้างจากผู้ดูแล ูนย์พักพิงใ ้ทา น้าที่เป็นช่างประจา ูนย์ ได้ค่าจ้าง ันละ 300 บาท และ
ยามรัก าค ามปลอดภัยแก่ ูนย์ฯ ได้เงินเดือนเดือนละ 1,500 บาท โดยต้องตื่นมาเดินตร จเ รยามทุก ๆ
ชั่ โมง เริ่มตั้งแต่ 00.00 น. 01.00 น. 02.00 น. 03.00 น. และ 04.00 น.
ช่ งนี้เอกจึงไม่ได้ออกไปรับพระมาขายเพราะมีรายได้จากการเป็นช่างและยามแล้ ใน ันนั้นเอกเริ่ม
งานทา ้องใ ้กับผู้อยู่อา ัยคน นึ่ง โดยงานเริ่มตั้งแต่ 10.00 – 16.00 น. มีพักทานอา ารกลาง ัน 13.00 –
14.00 น. ลังจากเ ร็จงานช่างแล้ เอกก็จะทานอา ารเย็นและพักผ่อน ก่อนที่จะตื่นมาเดินตร จเ รยาม
ในช่ งกลางคืน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เอกยังคงต้องตื่นมาตร จเ รยามทุกชั่ โมงเ มือนเดิมในช่ งกลางคืน ่ นตอนเช้าได้รับมอบ มาย
งานซ่อมแซม ลาย ๆ จุดใน ูนย์ฯ ตั้งแต่ ้องพัก ระเบียง รั่ และยังคงทา น้าที่ตร จเ รยามช่ งกลางคืน
เช่นเดิม ตอนนี้เอกเลยไม่ได้ออกไปทางานข้างนอก ทาแต่งานภายใน ูนย์ เอกเล่า ่าไม่ใช่งานที่ตนถนัดนัก แม้
จะเคยทางานก่อ ร้างมาก่อน แต่งานที่เอกถนัดคือ งานทา ี แต่ด้ ยประ บการณ์และค าม บายใจที่ ได้
ทางานใ ้กับ ูนย์ เอกจึงรับ น้าที่ช่างประจา ูนย์ฯ ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ เลยทาใ ้ไม่ได้กลับไปรับพระมาขายอีก
กิจ ัตรประจา ันของเอกก็คล้ายเดิมคือ ตื่นนอน 6 – 7 โมง เริ่มงาน 10 โมง แต่ใน ันนี้เอกมีอาการ
ไม่ค่อย บาย ลังจากทางานช่ งเช้าเ ร็จ ประมาณบ่ายโมงเอกจึงนอนพักผ่อน “ทาได้แค่ไ นแค่นั้น ทาไป
เรื่อย ๆ” เอกเล่า ่าตนมีค าม ุขมากก ่าที่เคยใช้ชี ิตอยู่ที่ นาม ล งมาก และไม่คิดจะกลับบ้านอีกแล้ อยู่
ที่นี่เป็นอิ ระได้ทางานที่ไม่ นักมาก ไม่กดดัน ไม่มีภาระ รายได้พอกินพอใช้ แต่ไม่ค่อยได้ออกไปทานอา ารที่
ัดเจ้าอาม เอกทาอา ารกินกันเองกับเพื่อน ๆ ภายใน ูนย์ เพื่อจะได้ไม่เ ียเ ลาในการทางาน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ชี ิตประจา ันคล้ายเดิมแต่ไม่ต้องตร จเ รยามในช่ งกลางคืนแล้ เพราะเอกย้ายออกมานอนที่ชาน
ระเบียงเพื่อเฝ้ายามเลย ซึ่งไม่ได้ค่าจ้างอะไร “เราไม่ได้ออกไปไ น ทางานแต่ใน ูนย์เลยทา น้าที่เฝ้า ูนย์ ช่ ย
ดูแล ูนย์” แต่ยังรับงานช่าง ซ่อมแซม ต่อเติมภายใน ูนย์เช่นเดิม โดยเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ 6 โมงเช้า จากนั้นก็
อาบน้าและทานข้า เช้าตอน 8 - 9 โมง จากนั้นจึงเริ่มทางานตั้งแต่ 10 โมงจนถึงเที่ยง พักกลาง ันจนถึงบ่าย
โมงก็เริ่มทางานต่อจนถึงบ่าย ามโมง เมื่อถึงเ ลาเลิกงานก็จะนั่งพักผ่อนดูที ี พูดคุยกับเพื่อน ๆ ใน ูนย์ จนถึง
ประมาณ 5 โมงเย็นก็ทานอา ารเย็น จากนั้นก็พักผ่อน
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วันที่ 7 กันยายน 2560
ตอนนี้เอกได้รับจ้างจากคนแถ ูนย์ ุ ิทย์ใ ้เข้าไปช่ ยต่อเติมบ้านได้ค่าแรง ันละ 300 บาท ภายใน
ูนย์ก็จ้างทารา ตากผ้า ร มถึงยังรับดูแลโรงเ ็ดของ ูนย์ ได้ค่าจ้าง 50 % ของราคาขาย และดูแลทา น้าที่
ขายของที่ร้านขายของ น้า ูนย์ (เป็นของคนใน ูนย์ท่าน นึ่งที่เอาของมาขาย เช่น ข้า าร มาม่า น้าอัดลม
เป็นต้น) ค่าจ้าก็แล้ แต่เขาจะใ ้
เริ่มตื่นตั้งแต่ 6 โมง จากนั้นอาบน้าและทาอา าร ทานข้า ตอนประมาณ 11 โมง แล้ จึงเริ่มงานตอน
เที่ยง งาน ันนี้ทาแค่เทปูนเลยไม่มีอะไรมากแค่รอปูนแ ้ง ันนี้จึงเ ร็จงานเร็ ตั้งแต่ บ่ายโมงก ่า จากนั้น
ประมาณบ่าย องโมงจนถึง ี่โมงเย็นก็ทางานดูแลโรงเ ็ด ลับกับขายของเมื่อมีคนภายใน ูนย์มาซื้อ เ ลา นึ่ง
ทุ่มก็ทานอา ารเย็นและเข้านอนตอนประมาณ องทุ่ม และตื่นมาดูเ รยาม 2 ครั้งคือ 22.00 น. และ01.00 น.

37. อ้วน
วันที่ 5 เมษายน 2560
ปัจจุบันอายุ 59 ปี มีบัตรประชาชน ภูมิลาเนาเป็นคนจัง ัดกรุงเทพฯ ได้ออกมาใช้ชี ิตอยู่ตามที่
าธารณะตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากปัญ าทางเ ร ฐกิจและครอบครั จบการ ึก า ม . 2 ามารถอ่านและ
เขียน นัง ือได้คล่อง ถานภาพโ ด มีพี่น้อง 3 คน ซึ่งเป็นผู้ชายทั้ง มดอ้ นเป็นคนกลาง อาชีพก่อน น้า คือ
ธุรกิจ ่ นตั ปัจจุบันไม่มีอาชีพ รายได้ได้รับจากพี่น้องและคนรู้จักแถ ๆ ที่พักแถ บางขุนนนท์ ซอย 4
ด้าน ุขภาพ น้า นัก 75 – 80 กก. ่ น ูง 170 ซม. ระดับ ายตาปกติ อ้ นมีโรคประจาตั ลายโรค
ได้ แ ก่ เบา าน ค ามดั น ู ง ั ใจ ม้ า มโต และต้ อ กระจก ซึ่ ง จะพบแพทย์ เ ป็ น ประจ าทุ ก 2 เดื อ น ที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนและ ลังออกมาอยู่ลาพังอ้ นไม่ ูบบุ รี่ รือดื่มแอลกอฮอล์ ชี ิตประจา ันก่อน
น้าเป็นคนไร้บ้าน ตื่นนอนเ ลา 10 โมง และเข้านอนเ ลา ตี 2 – 3 ่ นชี ิตประจา ันในปัจจุบัน อ้ นจะตื่น
นอนเ ลา 6 โมงและเข้านอนตั้งแต่บ่ายโมง ช่ งที่ใช้ชี ิตลาพังนั้นอ้ นเคยมีอาการไอเป็นเลือด
อ้ นได้ทานอา ารเพียง ันละ 1 - 2 มื้อ โดยการเดินจากที่พักมาที่ ัดเจ้าอาม รือเดินทางโดยรถเมล์
ไป ภา ังคม งเคราะ ์เพื่อรับอา ารแจกฟรีโดยจะทานร บระ ่างมื้อเช้าและมื้อกลาง ัน ่ นมื้อเย็นถ้ามี
เงินก็จะซื้อที่ตลาดบางขุนนนท์ “ช่ งนี้ได้เงินในการใช้จ่ายจากคนแถ บางขุนนนท์ เพราะเขาถูก ยจึงนาเงิน
มาใ ้” อ้ นกล่า ถึงรายได้ที่ได้จากคนรู้จั กแถ นั้นที่นามาใช้จ่าย ่ นตั ในช่ งนี้ ่ นขนมของ านก็ ได้
รับประทานบ้างแล้ แต่ ถานที่แจกอา ารจะแจกใ ้ น้าดื่ม าได้จากตู้น้า ยอดเ รียญแถ ๆ ตลาดบางขุน
นนท์
เ ้อื ผ้าที่มี ได้แก่ เ ื้อ 2 ตั กางเกง 1 ตั และชุดชั้นใน 1 ตั ่ นอุปกรณ์อาบน้ามีครบทั้งแปรง ีฟัน
ยา ีฟัน บู่ ยา ระผม อ้ นอาบน้าและซักผ้าที่บ้านเช่าแถ ๆ นั้น โดยเ ียเงินค่าใช้ ้องน้า 15 บาท ิ่ง าคัญ
ที่ ุดที่อ้ นมี คือ ยาโรคประจาตั
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ก่อนที่จะเริ่มมาเป็นคนไร้บ้านอ้ นอา ัยอยู่กับ น้องชาย ที่บ้านแถ ลาดพร้า และประกอบอาชีพ
ช่างภาพ ก่อนจะมาร่ ม ุ้นขายแพ็คลิ้งค์กับเพื่อน อ้ นเองก็คิด ่าจะคงจะไม่ออกมาใช้ชี ิตลาพังนานขนาดนี้
และคิด ่าตนคงจะไร้บ้านตลอดไป อ้ นมีเพื่อน นิท 1 คน ซึ่งอา ัยอยู่แถ บางขุนนนท์ ข่า ารที่อ้ นได้รับมา
จาก Facebook ที่ใช้ทางโทร ัพท์มือถือ อ้ นกล่า ่าเขามีค าม ุ ขเ มือนๆ กับคนทั่ ไป และคิด ่าจะไปใช้
ชี ิตที่ต่างจัง ัดในอนาคต
ลังจากพูดคุยระ ่างทานอา ารมื้อเช้าและกลาง ันที่ได้รับแจกจาก ัดเจ้าอามเ ร็จอ้ นก็จะเดิน
กลับไปที่พักย่านบางขุนนนท์ ซอย 4 และพักผ่อน นั่งเล่น จนถึงค่า
28 เมษายน 2560
อ้ นได้ ไ ปพั ก ั ด มะกอก แถ อนุ า รี ย์ ชั ย มรภู มิ เพื่ อ ะด กแก่ ก ารไป า มอที่ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี เนื่องจากมีโรคประจาตั ได้แก่ เบา าน ค ามดัน ั ใจ ม้ามโต มอจึงนัดพบทุก ๆ 2 เดือนเพื่อดู
อาการและรับยา และยังมีโรคต้อกระจกซึ่งได้ทาการผ่าตาไปแล้ 1 ข้าง และเดือนธัน านี้จะผ่าตัดอีกข้าง นึ่ง
ลังจากไป า มอตามนัดแล้ อ้ นเดินทางไปโรงพยาบาลพระมงกุฎ “ไปนั่งเล่นๆ ตากแอร์ นั่งนานได้
ไม่มีคนมาไล่” จนถึงเที่ยงจึงได้เดินทางไป ภา งเคราะ ์ เพื่อรับแจกข้า ลังจากทานอา ารจนอิ่มและนั่ง
พักผ่อนแถ ๆ นั้น อ้ นก็จะไปรอรถเมล์ฟรี เพื่อกลับไปบางขุนนนท์แต่รถเมล์ฟรีจะมาไม่บ่อยนักจึงใช้เ ลารอ
นาน ลายชั่ โมง ก ่าจะกลับมาถึงบางขุนนนท์ก็เกือบ 3 ทุ่ม
29 เมษายน 2560
อ้ นเล่ า ่าเดิมทีมีบ้ านอยู่ แถ ลาดพร้า กับพ่อและน้องชาย 2 คน จบการ ึก า ม . 5 เรีย นต่อ
ารพัดช่างพระนคร ด้านการถ่ายภาพ ล้างอัดภาพฟิล์ม เมื่ออายุ 20 ปี เริ่มประกอบอาชีพช่างภาพงานข่า
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ช่ งนั้นได้แต่งงาน แต่มีค ามเจ้าชู้ทาใ ้ ย่าร้างกัน
พอเริ่มเก็บเงินได้ก้อน นึ่ง ตนจึงลาออกมาพร้อมกับเงินบาเ น็จ นาเงินทุนไปประกอบธุรกิจ ่ นตั
กับเพื่อนที่เป็นช่างด้านเพจเจอร์ เปิดร้านเพจเจอร์ แพคลิ้งค์ (10 ปีที่แล้ ) ทาได้ 3 ปี โทร ัพท์มือถือเข้ามาทา
ใ ้ต้องเลิกกิจการ ช่ งที่ทางานก็ไม่ได้เก็บเงินได้มาก็เที่ย มด ตนเลยไม่มีเงินเก็บ เพื่อนก็แนะนาใ ้เอาบ้านไป
จานอง ซึ่ง มัยนั้นมีแต่กู้นอกระบบ ทาใ ้ดอกเบี้ยบานเท่า นึ่งของเงินต้น ตนจึงถูกฟ้องและโดนยึดบ้าน บ้าน
ลังนี้เป็นของพ่อ ร้างไ ้ใ ้แต่พอถูกยึดจาเป็นต้องขายเพื่อนาเงินมาใช้ นี้ทาใ ้ผิดใจกับน้องชายคนเล็ก เอก
จึงนาเงินที่ได้จากการขายบ้านมาใช้ นี้และที่เ ลือก็เก็บไ ้
ลังจากจัดการปัญ า นี้ ินก็นาเงินที่เ ลือไปเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่แถ ลาดพร้า จน มดเงินไม่มีค่า
เช่า เพื่อนที่เป็นช่างจึงช นมาอยู่ด้ ยกันที่บางขุนนนท์ จากนั้นไม่นานจึงรู้ ่าเพื่อนเป็นจิตเภทจึงได้อยู่ช่ ยดูแล
ช่ งแรกภรรยาของเพื่อนจะแบ่งชั้นล่างใ ้เช่า เดือนละ 1,500 ใ ้เบี้ยเลี้ยง ันละ 150 เป็นค่าดูแลเพื่อนแต่ก็ไม่
มีเงินพอ ร มถึงเกรงใจทางครอบครั เพื่อนจึงตัด ินใจออกมาอา ัยอยู่นอกบ้านเขาแต่ก็อยู่ภายในซอยเดีย กัน
ในปี 2555
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ปัจจุบันภรรยาเก่าเป็นผู้ช่ ยเ ลือด้านการเงินและค่ารัก าซึ่งเซ็นรับรองเป็นญาติ บางทีก็จ้างคนอื่น
มาช่ ยดูแลโดยภรรยาเป็นคนจัดการ บางทีเดือดร้อนเรื่องเงินก็โทรไป าภรรยาเก่า นอกจากนั้นก็ยังได้เงินจาก
น้องชายคนเล็กบ้างที่เจอ น้ากัน น้องชายคนเล็กเป็นท ารอยู่พระมงกุฎ ตนคิดไ ้ ่าถ้าน้องชายเก ียณแล้ คง
ร้างบ้าน ัก ลังและตนจะไปอา ัยอยู่ด้ ย ่ นน้องชายคนกลางอยู่กับน้องคนเล็กเพราะป่ ย ่ นตนไม่กล้า
ไปอยู่กับน้องชายคนเล็กเพราะเกรงใจ ไม่กล้ารบก น
่ นกิจ ัตรประจา ัน คือ ตื่นนอนเ ลา 8 โมง ทาธุระ ่ นตั เ ร็จประมาณ 9 โมง ก็รอเ ลาประมาณ
10 โมงจึงเดินเท้ามายัง ัดเจ้าอามเพื่อรอข้า แจกตอน 11 โมง และจะทานจนถึงบ่าย อง( ลายจาน) จากนั้น
ก็เดินทางกลับไปบางขุนนนท์ซอย 4 และพักผ่อน
10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา)
อ้ นเดินทางไป ัดมะกอก โดยรถเมล์ าย 12 ตั้งแต่เ ลา 6 โมงเช้า เพื่อช่ ย ล งตาที่รู้จักกันรับของ
บิณฑบาตอบโบ ถ์ โดยทา น้าที่เข็นรถเข็นของรับบาตรพระ ลังจากนั้นก็ช่ ยแยกอา ารแ ้งต่อจนถึงเที่ยง
ซึ่ง ล งตาได้แบ่งอา ารมาใ ้ เมื่อเ ร็จงานดังกล่า จึงได้ทานอา ารกลาง ันโดยได้รับแจกจาก ัด จากนั้น
บ่าย องโมงได้เดินทางไปนั่งเล่นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเช่นเคย เนื่องจากไปพบน้องชายที่ทางานอยู่ที่นั่น เมื่อ
ถึงเ ลา 5 – 6 โมงอ้ นก็ออกมารอรถเมล์ฟรี เพื่อเดินทางกลับบางขุนนนท์ และถึงบางขุนนนท์เ ลาประมาณ
1 ทุ่ม
อ้ นเล่า ่า ลังจากการไปช่ ย ล งตาบิณฑบาตใน ันพระทาใ ้ตนมีอาการขาบ มและเจ็บ เนื่องจาก
โรคประจาตั อาจทาใ ้เลือดไม่ลงไปเลี้ยงที่ ขา แต่ก็ต้องรออีกประมาณ 3-4 ันจึงจะครบ ันที่ มอนัด ซึ่งอ้ น
ก็ไม่ได้ไปพึ่งพาร้านขายยา รือคลินิกเพื่อมาบรรเทาอาการ
18 กรกฏาคม 2560
ตอนนี้ได้ย้ายเข้ามาพักที่บ้านเพื่อนแถ ๆ นั้น เพราะอาการของโรคประจาตั กาเริบ ภรรยาเก่าได้มา
ช่ ยดูแล ช่ ยจ่ายค่ายาใ ้ ชี ิตประจา ันจึงอยู่แต่ภายในบ้าน ตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า จากนั้นทานข้า ทานยา
และพักผ่อน จนถึงบ่ายโมงก็ตื่นมาทานข้า ทานยาและพักผ่อน ตอนเย็นก็เช่นเดีย กัน
1 กันยายน 2560
ด้ ยอาการป่ ยที่ไม่ ู้ดีนัก และต้องรบก นภรรยาเก่าและเพื่อนมาดูแล อ้ นจึงได้ย้ายไปอา ัย กับ
น้องชายคนเล็ก เพื่อ ะด กแก่การเดินทางไปโรงพยาบาลร มถึงค่ารัก าพยาบาล ภรรยาเก่าก็เข้ามาดูแลอยู่
บ่อย ๆ ช่ งนี้ก็ไม่ได้ออกไปไ นเลย พักผ่อนอยู่บ้านเพียงอย่างเดีย เพราะอาการของโรคมีค ามเชื่อมโยงกัน
ไป มด จึงไม่ าย ักที
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38. ลุงเปี๊ยก
ัมภา ณ์ครั้งแรกเมื่ 1 กันยายน 2560 ณ บ้าน ิ่มใจ
นาย ม ักดิ์ เ ก มบูรณ์ รื ลุงเปี๊ยก ปัจจุบัน ายุ 63 ปี มีภูมิลาเนา ยู่ที่ ุพรรณบุรี นับถื า นา
พุทธ จบการ ึก าระดับประถม ึก า มีพี่น้ งร่ มบิดามารดาเดีย กันทั้ง มด 3 คน และมีลูก 4 คน เป็นชาย
1 คน และผู้ ญิง 3 คน แต่ภรรยาได้เ ียชี ิตแล้ นาย ักดิ์ชัย เ ก มบูรณ์ รื ลุงเปี๊ยกจึงใช้ชี ิต ยู่คนเดีย
ลุ งเปี๊ ย ก กจากบ้ านมาใช้ชี ิต ยู่ คนเดีย ได้รา 2 ปี เนื่ งจากมีค ามไม่ บายใจเมื่ ยู่บ้ านที่
ุพรรณบุรีและไม่ค่ ยถูกกันกับพี่น้ ง ลุงเปี๊ยกจึงเดินทางจาก ุพรรณบุรีเข้ามาใช้ชี ิตในกรุงเทพฯ ซึ่ งในช่ งที่
ยู่ ุพรรณบุรีคื ช่ ยทางบ้านค้าขายข ง ด าทิ เนื้ มู ผัก และมี าชีพประจาคื ขับรถร่ มบริการข้าม
จัง ัด (จาไม่ได้ ่าระ ่างจัง ัดใดถึงจัง ัดใด) ่ นในปัจจุบันลุงเปี๊ยกมี าชีพคื ขายข งเก่าที่เก็บได้ ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแล้ จะทางานรา 6 ชั่ โมงต่ ัน และมีรายได้ ยู่ที่ 60 – 150 บาทต่ ัน ซึ่งลุงเปี๊ยกกล่า ่าเป็น
รายได้ที่เพียงพ ต่ ชี ิตประจา ัน
ทางด้าน ุขภาพข งลุงเปี๊ยกนั้นมีโรคประจาตั คื บ (มียาแก้ บชนิดพ่น) และ ายตาเป็นต้
กระจกทาใ ้มีปัญ าในการม ง ถึงกระนั้นลุงเปี๊ยกก็กล่า ่าไม่ได้ นใจที่จะตร จ ุภ าพประจาปี ลุงเปี๊ยกใน
ปัจจุบันมีน้า นัก 65 กิโลกรัม และ ูง 160 เซนติเมตร ย่างไรก็ตามการใช้ชี ิตข งลุงเปี๊ยกก่ นที่จะ กมา
ใช้ชี ิตคนเดีย นั้นจะเข้าน นเ ลา ประมาณ 03.00 น. และตื่นในเ ลา 08.00 น. ซึ่งลุงเปี๊ยกเล่า ่าเนื่ งจาก
แกเป็นคนที่ดื่มเ ล้าและ ูบบุ รี่เป็นประจาจึงทาใ ้ในแต่ละ ันลุงเปี๊ยกนั้นเข้าน นดึก ภาย ลังจากที่ลุงเปี๊ยก
กมาใช้ชี ิตคนเดีย แล้ นั้นลุงเปี๊ยกจะเข้าน นเ ลา 21.00 น. และตื่นเ ลา 05.30 น. ซึ่งมี าการน นไม่
ลับและไข้ ัดเป็นประจา มี าการเ ียน ีร ะและป ด ีร ะเป็นบางครั้ง น กจากนี้ยังมี าการท้ งเ ีย
ท้ งเฟ้ คลื่นไ ้เป็นบางครั้ง และในปัจจุบันลุงเปี๊ยกไม่ได้ดื่มเ ล้าและ ูบบุ รี่ ีกแล้
ในด้าน า ารการกินและเครื่ งนุ่ง ่ม ลุงเปี๊ยกมักจะรับประทาน า าร ันละ 2 มื้ ซึ่งมี า ารโปรด
คื ข้า ผัด ่ น า ารที่ได้รับประทานบ่ ยที่ ุดคื ข้า แกง และไม่ค่ ยได้รับ ประทานขนม รื ข งทานเล่น
่ นน้าดื่มนั้นลุงเปี๊ยกจะมีข ดพลา ติกพกค ยกร กน้าจากบ้าน ิ่มใจพกติดตั เพื่ นา กไปรับประทานข้าง
น กในช่ งเ ลาที่ไปทางาน ซึ่งลุงเปี๊ยกนั้นจะพักที่บ้าน ิ่มใจตล ด โดยที่ลุงเปี๊ยกนั้นเป็นคนที่ช บดูข่า ารทั้ง
ทางโทรทั น์และ นัง ื พิมพ์ ย่างไรก็ตามในปัจจุบันลุงเปี๊ยกมีเพื่ นที่ นิทใจด้ ย ยู่ 1 คน และ ากลุงเปี๊ยก
ต้ งการที่จะติดต่ ลูกลุงเปี๊ยกจะใช้โทร ัพท์ าธารณะ
ลุงเปี๊ยกกล่า ่าการใช้ชี ิตในต นนี้รู้ ึก ่ามีค าม ุขก ่าคนทั่ ไป ย่างมาก เพราะไม่มีเรื่ งใ ้ต้ ง
เครียด ซึ่งชี ิตประจา ันข งลุงเปี๊ยกนั้นคื พัก า ัย ยู่ที่บ้าน ิ่มใจ ตื่นน นในเ ลาประมาณ 05.30 และ
รับประทาน า ารเ ลา 07.00 น. จากนั้นจะ กเดิน าข งเก่า เช่น เครื่ งแต่งกายที่ยังพ ใช้ได้ นา ิกา ข้า
ข งเครื่ งใช้ต่าง ๆ ในบริเ ณที่ไม่ไกลจากบ้าน ิ่มใจนัก ซึ่งเมื่ ได้ข งพ ประมาณแล้ ลุงเปี๊ยกจึงจะ าที่เพื่
างขายในราคาถูก ทั้งนี้ลุงเปี๊ยกจะไม่รับประทาน า ารกลาง ัน ซึ่งจะทางานไปเรื่ ย ๆ จนถึงเ ลาที่บ้าน ิ่ม
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ใจนั้นเปิดใ ้เข้าพัก ในเวลา 16.00 น. ลุงเปี๊ยกจึงเข้าไปพัก และรับประทานอา ารเวลา 19.00 น. จากนั้นจะ
พักผ่อน และเข้านอนในเวลา 21.00 น. ซึ่งลุงเปี๊ยกกล่าวว่าวิถีชีวิตแบบนั้นดีแล้ว ได้ใช้ชีวิตแบบ บายๆ ไม่เร่ง
รีบในตอนนี้มีความ ุขดีแล้ว
ตามครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บ้านอิ่มใจ
จากการลงพื้นที่ ณ บ้านอิ่มใจ ในวันที่ 11 กันยายน ทาใ ้ได้พบเจอกับลุงเปี๊ยกโดยมิได้นัด มายกัน
ล่วง น้า จากนั้นจึงได้ ัมภา ณ์ถึงวิถีชีวิตประจาวันของลุงเปี๊ยกในช่วงที่ผ่านมา ทาใ ้ได้ทราบว่าวันนี้ ลุงเปี๊ยก
ได้ไปรับข้าว ารที่พา ุรัดในช่วงบ่ ายโมง โดยได้ข้าว ารมา 5 กิโลกรัม และบะ มี่กึ่ง าเร็จรูป 1 ลัง (12 ซอง)
ซึ่งพอได้มาแล้วลุงเปี๊ยกจึงขายใ ้คนที่มารับซื้อในราคา 100 กว่าบาท นอกจากนี้ลุงเปี๊ยกยังเล่าว่าภายใน
บริเวณที่แจกข้าว ารอา ารแ ้งนั้นมีการเลี้ยงข้าวซึ่งลุงเปี๊ยกก็มีโอกา ได้รับประทาน จากนั้นลุงเปี๊ยกจึงได้เล่า
ถึงการเดินทางก่อน น้าที่จะไปรับข้าว ารคือลุงเปี๊ยกออกจากบ้านอิ่มใจเวลา 08.00 น. และเดินทางไป ภา
ังคม งเคราะ ์เพื่อไปรับประทานอา ารเวลา 11.00 น. จากนั้นจึงเดินทางรับข้าว าร
เมื่อรับข้าว ารอา ารแ ้งและได้ขายไปแล้ว ลุงเปี๊ยกจึงนั่งเล่นบริเวณนั้น ักพักและเดินทางกลับบ้าน
อิ่ ม ใจ ซึ่ ง เป็ น เวลาพอดี กั น กั บ ที่ บ้ า นอิ่ ม ใจเปิ ด ใ ้ เ ข้ า เมื่ อ มาถึ ง บ้ า นอิ่ ม ใจแล้ ว ลุ ง เปี๊ ย กจึ ง นั่ ง พั ก เพื่ อ รอ
รับประทานอา ารในเวลา 19.00 น. จากนั้นจึงพักผ่อน อย่างไรก็ตามลุงเปี๊ยกได้เล่าว่าในช่วงที่มาผ่านมาได้มี
โอกา ไป า มัครงาน (เจ้า น้าที่รัก าความปลอดภัย) แต่ถูกปฏิเ ธเนื่องจากอายุเกินกา นด นอกจากนี้ลุง
เปี๊ยกยังได้เล่าว่าเคยไปรับประทานข้าวที่วัดเจ้าอาม 2 ครั้ง แต่ก็ไม่อยากไปอีกเนื่องจากไปแล้วโดนดูถูกว่าเป็น
คนเร่ร่อน
ในบางวันเ าร์อาทิตย์ที่ ภา ังคม งเคราะ ์ไม่เปิดทาการ บางครั้งลุ งเปี๊ยกจะเดินทางไป ัวลาโพง
เพื่อ าข้าวรับประทานโดย นนราคาอยู่ที่ 20 บาท แต่ไม่เ ียค่าน้าดื่มเนื่องจากลุงเปี๊ยกมักจะกรอกน้าจากบ้าน
อิ่มใจพกติดตัว ถึงกระนั้นในบางโอกา ลุงเปี๊ยกก็จะซื้อดื่มบ้างเพราะต้องการน้าเย็นดื่มซึ่งมีราคา 10 บาท
นอกจากนี้ ากต้องการดื่มกาแฟก็จะ าซื้อจากร้านขายของชาเข้ามาชงดื่มที่บ้านอิ่มใจพร้อมกับขนมปัง นึ่ง
ก้อนซึ่งจะซื้อกาแฟ 2 ซอง ซองละ 5 บาท และขนมปัง นึ่งชิ้น 5 บาท
ลุงเปี๊ยกยังคง าของเก่าขายอยู่โดยที่ผ่านมามักจะเดิน าในย่านวรจักร ซึ่งบางวันจะขายของได้เกือบ
นึ่งร้อยบาท ซึ่งลุงเปี๊ยกกล่าวว่า ากไม่มีไปรับข้าว าร รือกิจกรรมอื่น ๆ วิถีชีวิตก็ยังคงเดิม
ตามครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บ้านอิ่มใจ
ในการติดตามลุงเปี๊ยกทาใ ้ได้ทราบว่าลุงเปี๊ยกได้ไปทางานเป็นคนขายเครื่องกรองน้ามาได้ 15 วัน
แล้ว โดยลุงเปี๊ยกกล่าวว่าที่ทางานของลุงเปี๊ยกนั้นอยู่เลยนนทบุรีไป แต่ในการทางานจริงจะมีรถมารับลุงไปขาย
เครื่องกรองน้าในที่ต่าง ๆ เช่นที่รัง ิต ซึ่งมีรายได้วัน 200 บาท พร้อมทั้งมีที่พักใ ้ แต่ลุงเปี๊ยกกล่าวว่าเป็นงาน
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ที่ นักโดยทางานตั้งแต่ 06.00 น. – 24.00 น. ได้พัก ันละ 6 ชม. แต่มีข้า มื้อเช้าใ ้ รับประทาน ่ นมื้อ
กลาง ันและมื้อเย็นจะซื้อรับประทานเอาเอง ซึ่งมีราคาอยู่ประมาณที่ 50 บาท อย่างไรก็ตามลุงเปี๊ยกกล่า ่า
จะไม่กลับไปทาอีกแล้ เนื่องจากเป็นงานที่เ นื่อยและไม่ได้พัก ไม่คุ้มกับค่าแรงผน กกับร่างกายลุงทาไม่ค่อย
ไ ลุงเปี๊ยกจึงกลับมาที่บ้านอิ่มใจตามเดิม
จากที่มีรายได้ในการทางานทาใ ้ลุงเปี๊ยกซื้อโทร ัพท์มือถือมาใช้ (100 บาท) แต่ไม่ได้เติมเงินเข้ามือ
ถือ อีกทั้งลุงเปี๊ยกกล่า ่ายังมีเงินเ ลือเก็บจากที่ทางานอีกประมาณ 1,000 บาท ซึ่งจะเก็บไ ้ใช้ และ ลังจาก
กลับมาอยู่ที่บ้านอิ่มใจลุงเปี๊ยกกล่า ่าจะกลับไปทางานตามเดิมคือเดิน าของเก่าขาย
ชี ิตประจา ันของลุงเปี๊ยกในช่ งที่ไปทางานคือจะตื่นนอนเ ลา 06.00 น. (ที่ทางานมีที่พักใ ้) และทา
ธุระ ่ นตั จากนั้นจะรับประทานอา ารในเ ลาประมาณ 07.00 และออกไปทางาน ซึ่งจะได้รับประทาน
อา ารอีกในช่ ง 12.00 น. และกลับไปทางาน จากนั้นลุงเปี๊ยกมักจะไม่ค่อยได้รับประทานอา ารเย็นเนื่องจาก
เ ลาเลิกงานจะอยู่ที่ประมาณ 24.00 น. ซึ่งจะไม่เ ลือร้านกับข้า ขายแล้ ลุงเปี๊ยกจึงมักจะซื้อขนมปังในร้าน
ะด กซื้อรับประทาน ่ นชี ิตประจา ันของลุง ณ ันที่ ัมภา ณ์ ซึ่งลุงจะไม่กลับไปทางานอีกแล้ คือ ลุง
เปี๊ยกตื่นในเ ลา 06.00 น. ทาธุระ ่ นตั และออกจากที่พัก จากนั้นจึง าข้า รับประทานในเ ลา 08.00 น.
และกลับเข้าที่พักเพื่อเก็บข้า ของออกมา จากนั้นเ ลา 13.00 น. ลุงเปี๊ยกจึงออกจากที่พัก และรับประทาน
อา ารเ ลา 13.30 น. และเดินทางกลับมาบ้านอิ่มใจ แต่ลุงเปี๊ยกได้แ ะที่ นาม ล งเพื่อดูพระเมรุประมาณ
16.00 น. และกลับมาถึงบ้านอิ่มใจในเ ลา 18.00 น. พร้อมทั้งรับประทานอา ารที่ซื้อมา จากนั้นลุงจึงพักผ่อน
ตามครั้งที่ 3
8 พฤ จิกายน 2560
ในการตามลุงเปี๊ยกครั้งที่ 3 นี้ เกิดจากการลงพื้นที่ ณ บ้านอิ่มใจโดยที่ไม่ได้มีการนัด มายล่ ง น้ากับ
ลุงเปี๊ยก และจากการ ัมภา ณ์ลุงเปี๊ยกทาใ ้ได้ทราบ ่าในช่ งนี้ลุงเปี๊ยกกลับมาใช้ชี ิตแบบเดิม กล่า คือ
กลับมาพักอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจเป็นประจาและออก าของเก่าในละแ ก รจักรขายดังเช่นเดิม ไม่ได้กลับไป
ทางานเป็นคนขายเครื่องกรองน้าอีกต่อไป นอกจากนี้ลุงเปี๊ยกยังกล่า ่าในช่ งนี้ของที่เก็บมาได้นั้นขายออก
ค่อนข้างยากผน กกับยังไม่มีรายได้จากทางอื่นจึงทาใ ้ต้องใช้เงินอย่างประ ยัด ในทางเดีย กันเงินที่เ ลือจาก
การขายเครื่องกรองน้าก็เ ลือไม่มาก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและรายรับของลุงเปี๊ ยก ันนี้คือขายของเก่าได้ 170 บาท
โดยมีคนมาเ มาของทั้ง มดที่ลุงเปี๊ยกเก็บได้ใน ันนี้ไป ่ นค่าใช้จ่ายอยู่ที่ค่ากาแฟ 10 บาท ข้า มื้อกลาง ัน
25 บาท และค่าน้า 10 บาท ร มเป็น 45 บาท
ชี ิตประจา ันใน ันนี้ของลุงเปี๊ยกคือตื่นนอนเ ลา 05.30 น. จากนั้นทาธุระ ่ นตั และรับประทาน
อา ารในเ ลา 07.00 น. จากนั้นจึงออกจากบ้านอิ่มใจเ ลา 09.00 น. และออกเดิน าของเก่าจนกระทั่งเ ลา
11.30 น. จึ งไปตั้งแผงขายของเก่าที่คลอง ลอด เมื่อถึงเ ลา 12.30 น. ลุ งเปี๊ย กจึ งเดินทางไปซื้ออา าร
รับประทานที่ ั ลาโพงและกลับมาขายของต่อในเ ลา 14.00 น. จนถึงเ ลา 17.00 น. ลุงเปี๊ยกจึงเดินทางกลับ
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บ้านอิ่มใจ และถึงบ้านอิ่มใจในเ ลาประมาณ 17.30 ซึ่งทางบ้านอิ่มใจจะใ ้รับประทานข้า ในเ ลา 19.00 น.
และเข้านอนในเ ลา 21.00 น.
นอกจากนี้โทร ัพท์มือถือที่ได้ซื้อมาในช่ งระ ่างทางานขายเครื่องกรองน้าลุงเปี๊ยกก็ได้ขาย ไปใน
ราคา 150 บาท เมื่อรา 2 – 3 อาทิตย์ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามลุงเปี๊ยกยังกล่า อีก ่าตั ลุงเปี๊ยกจะไม่ไปนอน
ตามพื้นที่ าธารณะเนื่องจากมีค ามลาบาก ในปัจจุบันพักอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจดีอยู่แล้

39. วิศัสฎ์
ัมภา ณ์ครั้งแรกเมื่อ ันที่ 19 กรกฎาคม 2560
นาย ิ ั ฎ์ ชื่อเล่น ติ่ง อายุ 61 ปี มีรูปร่าง น้าตาภายนอกคือ ผม ั้น งอกเล็กน้อย ขนาดตั ค่อนข้าง
ผอม ูง 173 นัก 65 กิโลกรัม ในปัจจุบันนาย ิ ั ฎ์ ลาภ มทบ รือลุงติ่ง พักอยู่ที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์
ัด นู กับแฟน ลุงติ่งนั้นออกมาจากบ้านในช่ งปลายปี พ. . 2559 โดยมี าเ ตุการออกมาจากบ้านคืออาชีพ
ที่ทาอยู่นั้นไม่ประ บค าม าเร็จ ซึ่งก็คืออาชีพขายของมือ อง จนเมื่อถึงระยะเ ลา นึ่งลุงติ่งจึงขายทรัพย์ ิน
ทั้ง มด แบ่งเงินที่ได้ใ ้กับลูกทั้ง 3 คน และตัด ินใจออกมาเป็นคนไร้บ้าน อย่างไรก็ตามตั ลุงติ่งนั้นนับถือ
า นาพุทธ และจบการ ึก าในระดับ ป ช. ามารถอ่านเขียนได้คล่องแคล่ มีพี่น้องร่ มบิดามารดา 4 คน
ลังจากที่ลุงติ่งออกมาเป็นคนไร้บ้านได้ ักระยะ นึ่งแล้ ลุงติ่งได้รับงานถือป้ายคอนโดบริเ ณบาง
ใ ญ่ มีรายได้ 800 บาท ต่อ ัปดา ์ ซึ่งจาน นเงินดังกล่า นั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชี ิต อย่างไรก็ตามลุงติ่ง
กล่า ่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง มีเพียงแต่อาการค ามดันเท่านั้น ซึ่งก่อนออกมาใช้ชี ิต
เป็นคนไร้บ้านลุงติ่งจะเข้านอนในช่ งเ ลา 03.00 น. และตื่นในเ ลา 09.00 น. และเป็นคนดื่มเ ล้าและ ูบ
บุ รี่จัด ่ นภาย ลังออกมาใช้ชี ิตเป็นคนไร้ บ้านลุงติ่งจะนอนในเ ลาประมาณ 24.00 น. และตื่นในช่ งรา
05.00 น. และเลิกดื่มดื่มเ ล้าแต่ยังคง ูบบุ รี่อยู่
ในด้านปัจจัย ี่ลุงติ่งนั้นได้รับประทานอา ารครบทั้ง 3 มื้อ และเพียงพอต่อการใช้ชี ิต ซึ่งอา ารที่ลุง
ติ่งทานบ่อยและชอบที่ ุดคือ ผัดกะเพรา โดย ถานที่ที่ลุงติ่งไปซื้ออา ารมารับประทานนั้นคือตลาด าลาน้า
เย็ น รื อ ในบาง ัน ก็ จ ะไปรั บ ประทานอา ารที่ ัด เจ้ า อาม ในทางเดี ย กั น น้ าดื่ ม และกาแฟลุ ง ติ่ ง ก็ จ ะซื้อ
รับประทานเช่นกัน นอกจากลุงติ่งมีเ ื้อผ้าติดตั อยู่รา 10 ชุด และชุดชั้นในอีก 5 ชุด ไม่มีรองเท้า ุ้ม ้น รือ
ถุงเท้า แต่มีแปรง ีฟัน ยา ีฟัน บู่ และยา ระผม ซึ่งร มไปถึงยารัก าโรคค ามดันที่ลุงติ่งจะใช้ ิทธิ์ 30 บาท
ไปรับอยู่ทุกเดือนที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ก่อน น้าที่ลุงติ่งจะมาพักอา ัยอยู่ใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ในช่ งแรกนั้นลุงติ่งจะอา ัยอยู่ที่
รอบ ๆ นาม ล ง และถนนเ ้นราชดาเนิน โดยใช้เป็นที่นอน และใช้ ้องอาบน้าในซอยโรงแรม 39 เป็นที่
อาบน้า จากนั้นจึงไปพักอา ัยอยู่ที่บ้านอิ่มใจ ซึ่งเป็นที่ที่ทาใ ้ได้พบกับแฟนคนปัจจุบัน จนได้ รับทราบ ่ามี
บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูจากเพื่อนที่บ้านอิ่มใจ จึงตัด ินใจย้ายมาอยู่จ บจนถึงปัจจุบัน
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จากคาบอกเล่าของลุงติ่งกล่า ่า ไม่ได้คิด ่าจะเป็นคนไร้บ้านนานและมีค ามพยายามที่จะ างานทา
และกลับไปใช้ชี ิตตามธรรมดาคือ มี ้องเช่าและมีงานทาซึ่งเป็นค ามต้ องการ ูง ุดของลุงติ่ง ่ นทางด้าน
ข่า ารลุงติ่งได้รับบ้างจากอินเทอร์เน็ตเมื่อมีเงินเ ลือพอจะ ามารถเติมเงินโทร ัพท์ได้ ซึ่งค่าโทร ัพท์ต่อ
เดือนของลุงติ่งนั้นอยู่ที่รา 200 – 300 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้เมื่อลุงติ่งมาอยู่ใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด
นูแล้ ก็มีคน นิทประมาณ 4 คน และจากคากล่า ของลุงติ่งนั้นกล่ า ่าตนเองมาค าม ุ ขก ่าคนทั่ ไป
เล็กน้อย
ตารางชี ิตประจา ันของลุงติ่ง ได้แก่ ในช่ งเช้าลุงติ่งจะตื่นนอนในเ ลา 06.00 น. และทาธุระ ่ นตั
จากนั้นจึงรับประทานอา ารเช้าในเ ลา 08.00 น. และพักผ่อนจนถึงช่ งเย็น ๆ จากนั้นออกไปซื้ออา าร รือ
ของใช้ ่ นตั ในช่ งเ ลา 17.00 น. และรับประทานอา ารในเ ลาต่อมา จ บจนเมื่อถึงเ ลาประมาณ 22.00
น. ในบาง ันเมื่อมีทุนลุงติ่งจะออกไป าของมือ องแถ ๆ คลอง ลอด และพื้นที่ ั ลาโพง ซึ่งช่ งเ ลากลับ
นั้นไม่แน่นอนอยู่ที่ประมาณเ ลา 02.00 น. – 04.00 น. และกลับมาพักผ่อนจนถึงเช้า
การติดตามครั้งที่ 1 ใน ันที่ 17 ิง าคม 2560 ถานที่ ัมภา ณ์คือ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
จากการติดตามลุงติ่งโดยการโทรลัดล่ ง น้าเพื่อขอติดตาม ิถีชี ิตในปัจจุบัน ทาใ ้ได้ทราบ ่า ิถีชี ิต
ของลุงติ่งนั้นไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนั้นคือ ในช่ งเ ลาเ าร์อาทิตยังคงรับงานโบกธงใ ้คอนโดบริเ ณบาง
ใ ญ่อยู่ ซึ่งลุงติ่งได้กล่า ่า ผู้จ้าง านนั้นมีแน โน้มที่จะจ้า งลุงติ่งเป็นประจาเนื่องจากทางานดี เพียงแต่ช่ งนี้
ฝนตกบ่อยทาใ ้ ในบางอาทิตย์ลุ งติ่งไม่ได้ไปโบกธง ซึ่งก็ทาใ ้รายได้ ายไปและไม่เพีย งพอต่อการใช้ง าน
อย่างไรก็ตาม ฃในการติดตามผลครั้งนี้ทาใ ้ทราบมากขึ้น ่าลุงติ่งยังคงติดต่อกับลูก า คนโตอยู่ และในบาง
คราก็จะขอใ ้ลูก า ่งเงินมาใ ้ใช้บ้าง โดยที่จาน นก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท ทั้งนี้ในช่ ง
ปัจจุบันลุงติ่งไม่ค่อยได้ออกไป าของมือ องแล้ เนื่องจากไม่มีทุนพอ จึงทาใ ้ชี ิตประจา ันของลุงติ่งเป็น
เช่ น เดิ ม คื อ ตื่ น นอนในช่ งเช้ า ท าธุ ร ะ ่ นตั และรั บ ประทานอา าร จากนั้ น จึ ง พั ก ผ่ อ น และออกไป
รับประทานอา ารที่ ัดเจ้าอาม ซึ่งบ่อยขึ้นในช่ งนี้ จากนั้นจึงพักผ่อนอยู่ใน ูนย์พักคนไรบ้าน ุ ิทย์ ัด นู
จนถึงช่ งเย็นจะออกไปซื้ออา ารเย็นที่ตลาด าลาน้าเย็นดังเช่นเดิม และจากนั้นก็พักผ่อนยา ่ นกิจกรรมที่
เพิ่มขึ้นมาในช่ งเ ลาพักผ่อนของลุงติ่งคือการเล่น มากรุกกับคนใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
การติดตามครั้งที่ 2 ใน ันที่ 29/08/60 ัมภา ณ์ที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
ในการติดตามลุงติ่งครั้งนี้ทาใ ้ได้ทราบ ่าลุงติ่งนั้นได้ไปทางานทุกเ าร์อาทิตย์ (โบกธง) ถึงแม้จะฝน
ตกก็ตาม ทั้งนี้ในช่ ง ันจันทร์ – ัน ุกร์ ลุงติ่งยังคงไม่มีงานทา แต่ลุงติ่งก็กล่า ่ากาลังพยายาม างานทาอยู่
นอกจากนี้เมื่อลุงติ่งได้รับทราบข่า จากเพื่อน ๆ ภายใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ่าที่ไ นมีการแจก
ข้า ารอา ารแ ้งลุงติ่งก็จะไปรับด้ ยเช่นกัน ซึ่งจากที่ลุงติ่งกล่า ล่า ุดคือไปรับข้า ารที่ ี่แยกบ้านแขก และ
รับประทานอา ารที่ ภา ังคม งเคราะ ์
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ทางด้านการรับประทานอา ารและ ุขภาพ ในปัจจุบันลุงติ่งกล่าวว่าไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะเป็น
คนแข็งแรงดี ่วนการรับประทานอา ารในวันจันทร์ – วันศุกร์ที่ไม่ได้ไปทางานลุงติ่งจะออกไปซื้อ ข้าวเช้าที่
ตลาดรถไฟ และรั บ ประทานอา ารที่วัดเจ้ าอามราว 10.00 น. – 12.00 น. ่ ว นข้าวเย็ นจะออกไปซื้ อ ใน
ช่วงเวลา 17.00 น. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อประมาณ 50 บาท รือวันละ 100 – 150 บาท ทั้งนี้ในราคา 50
บาท ลุงติ่งจะแบ่งกินกับแฟน (ป้าอ้อย) ่วนในวันทางานเ าร์แ ละอาทิตย์ ลุงติ่งจะรับประทานข้างนอกคน
เดียว 2 มื้อ มื้อละ 30 – 35 บาท และกลับมารับประทานกับแฟนมื้อเย็น มื้อละประมาณ 50 บาท รือวันละ
ประมาณ 110 - 120 บาท ซึ่งลุงติ่งกล่าวว่าในช่วงนี้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละวัน และพยายาม างาน
ทาเพิ่มเติม
การติดตามครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู
จากการนัดทางโทรศัพท์เพื่อติดตามวิถีชีวิตของลุงติ่ง และได้พบเจอเพื่อพูดคุยกัน ณ ศูนย์พักคนไร้
บ้าน ุวิทย์วัด นู ทาใ ้ได้ทราบว่าลุงติ่งยังคงทางานที่เดิมแม้ว่าฝนจะตก ทั้งนี้ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม นี้ทางที่
ทางานใ ้ลุง ยุดเนื่องจากจะมีงานของพ่อ ลวง นอกจากนี้ลุงติ่งยังมีโอกา ได้ไปเดินดูของเก่าบริเวณวงเวียน
22 ( ามแยก) แต่ยังไม่ได้ซื้อของเก่ามาขายต่อเนื่องจากยังไม่มีทุน
ในช่วงเดือนที่แล้วลุงติ่งได้ไปรับข้าว ารอา ารแ ้งที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู และโรงแรมอิน ทาวน์ (เจริญ
ผล) ซึ่งก็ทาใ ้ลุงติ่งได้รายได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันลุงติ่งได้แยกทางกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งก็คือ
ป้าอ้อยและได้เซ็นใบ ย่าเรียบร้อยแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงคุยกันปกติและลุงติ่งกล่าวว่ายังคงคอยช่วยเ ลือ
ป้าอ้อยในช่วงที่ป้าอ้อยไม่มีเงินเพื่อซื้อข้าว ลุงติ่งก็จะซื้อข้าวใ ้ โดยที่ในวันปกติที่ไม่ได้ไปทางานลุงติ่งจะซื้อข้าว
ที่ตลาด 20 บาท ช่วงกลางวันจะเดินไปวัดเจ้าอามเพื่อรับประทาน ่วนตอนเย็นลุงติ่งจะนั่งรถไฟฟรีจาก ถานี
น้าศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นูไปลงที่ ถานีรถไฟธนบุรีแล้วไปซื้อข้าว 15 บาท ที่ตลาดพรานนก จากนั้น
จึงนั่งรถไฟฟรีกลับในรอบประมาณ 18.30 น. ทั้งนี้ ากในวันใดที่ป้าอ้อยไม่มีเงินลุงติ่งก็จะซื้อใ ้ ซึ่งโดยรวม
แล้วลุงติ่งจะใช้เงินวันละประมาณ 50 – 100 บาท
นอกจากนี้เนื่องจากในช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นทาใ ้ลุงติ่งเป็นไข้บ่อยจึงได้โทรไป าลูกเพื่อขอใ ้ลูกซื้อ
ผ้า ่มมาใ ้ เพราะโดยปกติแล้วลุงติ่งจะไม่ชอบ ่มผ้า ่มแต่ในช่วงนี้อากาศเย็นขึ้น ดังนั้นในอาทิตย์ที่แล้วลูกลุง
ติ่งจึง ่งผ้า ่มมาใ ้ลุงติ่ง ซึ่งลุงติ่งกล่าวว่าในช่วงนี้ไม่อยากขอเงินลูกเนื่องจากลูกมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะจึงขอแค่
ผ้า ่มไป
ตารางชีวิตประจาวันของลุงติ่งคือในวันปกติลุงติ่งจะตื่นประมาณ 04.00 น. – 05.00 น. จากนั้นทา
ธุระ ่วนตัว และไปตลาดแถว ๆ รางรถไฟเพื่อ ากับข้าวในเวลา 07.00 น. จากนั้นกลับมารับประทานอา ารที่
ศูนย์พักคนไร้บ้าน ุวิทย์ วัด นู และพักผ่อนจนถึงเวลาประมาณ 10.30 น. จะออกเดินทางไปวัดเจ้าอามเพื่อ
รับประทานอา าร และกลับมาที่ ุวิทย์ วัด นูเพื่อพักผ่อน และออกไปที่ ถานีรถไฟในเวลา 17.30 น. เพื่อขึ้น
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รถไฟไปซื้ ข้า ที่ตลาดพรานนกและรับทาน า ารที่นั่น และมาร รถไฟที่ ถานีธนบุรีเพื่ กลับมาที่ ูนย์พักคน
ไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู และพักผ่ น

40. ศักดิ์
ัมภา ณ์ครั้งแรก 29 กันยายน 2560 ณ น้าทางเข้า MRT ั ลาโพง
นาย ั ก ดิ์ รื ลุ ง น้ ย ายุ 54 ปี มี จั ง ั ด ภูมิ ล าเนา ยู่ ที่ เชี ย งใ ม่ นั บ ถื า นาพุ ท ธ และจบ
การ ึก าประถม ึก าปีที่ 4 ามารถ ่านและเขียน นัง ื ได้คล่ ง มีพี่น้ งร่ มบิดามารดาเดีย กัน 6 คน แต่
ไม่มีภรรยาและลูก โดยที่ าชีพก่ น น้าคื ทานาทาไร่ และรับจ้างก่ ร้าง ยู่ที่จัง ัดเชียงใ ม่ จ บจนเมื่
ประมาณ 3 ปีก่ น ที่ทางที่เคยทามา ากินนั้นไม่พ งานเริ่มไม่มีใ ้ทา ลุงน้ ยจึงตัด ินใจเข้ากรุงเทพฯ มาเพื่
างานทา โดยที่ไม่มีงานทา ยู่รา 2–3 เดื น จึงได้มาประก บ าชีพลับมีดประจา ยู่ น้าทางเข้า MRT ั
ลาโพง แต่ในบาง ันจะเดินทางไปที่ ื่นบ้าง ากมีคนจ้างใ ้ไปลับ ซึ่งจะมีรายได้ ยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท ต่
เดื น (เพียงพ ต่ การใช้ชี ิต)
ในด้าน ุขภาพนั้นก่ น น้านี้ที่ า ัย ยู่ที่เชียงใ ม่ลุงน้ ยเป็นคนแข็งแรงดี เคยบริจาคเลื ดมาแล้
119 ครั้ง ทั้งนี้ก่ นและ ลังที่ กมาใช้ชี ิตคนเดีย นั้นลุงน้ ยเป็นคนไม่ดื่มเ ล้าและไม่ ูบบุ รี่จ บจนปัจจุบัน
ลุงน้ ยก็ไม่มีโรคประจาตั และนาน ๆ ทีลุงน้ ยจะไปตร จ ุภาพบ้าง ที่โรงพยาบาลจุ าฯ ย่างไรก็ตาม ลุง
น้ ยก็ยังคงมี าการน นไม่ ลับ และไข้ ัดบ้าง ลุงน้ ยมี ่ น ูง 160 เซนติเมตร น้า นัก 50 กิโลกรัม มี
ลัก ะภายน กคื ผมขา ยา ผิ น้าตาล รูปร่างผ ม มักช บ ม ม ก
ในแต่ละ ันลุงน้ ยจะรับประทาน า ารครบ 3 มื้ และมักจะทาน า ารที่ไม่ซ้ากันเนื่ งจากเป็นคน
เบื่ ง่าย แต่ในช่ งนี้ลุงน้ ยกล่า ่าซื้ ต้มแซ่บเครื่ งในมารับประทานบ่ ยเนื่ งจากไปพบ ม แล้ ม กล่า
่าลุงน้ ยเลื ดจางจาเป็นต้ งบารุง การทาน า ารจาพ กเครื่ งในจึงเป็นตั เลื กที่ดี ย่างไรก็ตามลุงน้ ยไม่
ค่ ยได้รับประทานข งทานเล่นบ่ ยนัก ่ นเครื่ งนุ่ง ่ม เ ื้ ผ้า และข้า ข ง ื่น ๆ ข งลุงน้ ยประก บ ไป
ด้ ยเ ื้ 2 ตั กางเกง 2 ตั ชุดชั้นใน 2 ตั ร งเท้า ุ้ม ้น ผ้า ่ม แปรง ีฟัน ยา ีฟัน บู่ และยา ระผม ซึ่ง
โดยปกติแล้ ลุงน้ ยจะน น ยู่บริเ ณทางเข้า MRT ั ลาโพงแต่ในบาง ันก็จะเดินทางไป าลับมีดที่ ื่น ซึ่งจะ
มีที่บางนาตราด และพระราม 6 เป็น ีก งที่ที่ไปประจา ่ นการ าบน้าและซักผ้าลุงน้ ยจะทาประจ าที่
บริเ ณ ะพานพุทธ รื ะพาน าทร
ทางด้านชี ิตทาง ังคมและค าม ุขลุงน้ ยกล่า ่าในปัจจุบันลุงน้ ยต้ งการมีบ้าน รื ้ งเช่าเป็น
ข งตั เ งมากที่ ุด ต่ มาคื การที่มีงานทาและรายได้เพียงพ และ ุดท้ายคื การได้รับการรัก าพยาบาล
่ นมุมม งในการใช้ชี ิต ่าจะเป็นคนไร้บ้านไป ีกนานแค่ไ นนั้นลุงน้ ยกล่า ่ายังไม่ได้คิด น กจากนี้ใน
ปัจจุบันลุงน้ ยมีคน นิท ยู่ 2 คน ีกทั้งยังมีโทร ัพท์ ามารถติดต่ ได้ ย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่า ไปก่ น น้า
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นี้คือลุงน้อยนั้น ามารถอ่านและเขียนได้อย่างคล่องอันเป็นผลมาจากการที่เป็นคนชอบอ่าน นัง ือพิมพ์ซึ่งทา
ใ ้ลุงน้อยได้รับข่า ารประจา ันอยู่เ มอ
ชี ิตประจา ันของลุงน้อยคือลุงน้อยจะตื่นนอนในเ ลาประมาณ 04.00 น.–05.00 น. เริ่มเก็บข้า ของ
า รับนอน และเตรียมอุปกรณ์ า รับลับมีดนั่งรอลูกค้า แต่ในบาง ัน อาทิ ันที่ ัมภา ณ์ ลุงน้อยได้ตื่นตอนตี
ี่ และออกเดินทางไป ัดใ ม่พระพิเรนทร์เพื่อลับมีดใ ้พ่อค้าขาย มูปิ้งซึ่งเป็นคนรู้จักกันจ้างใ ้ไป โดยที่
เดินทางไปถึงโดยประมาณ 08.00 น.และลับมีด เมื่อลับมีดเ ร็จลุงน้อยจึงเดินทางไป ะพานพุทธเพื่อพักผ่อน
อาบน้า และรับประทานอา ารเช้า จากนั้น จึงเดินทางกลับมา ั ลาโพงในช่ งเ ลาประมาณบ่าย 16.00 น.
และนั่งรอลูกค้า ซึ่งลุงน้อยได้ซื้อข้า เย็นเตรียมไ ้แล้ ในช่ งเ ลา ลังจาก 17.00 น. ลุงน้อยจะรับประทาน
อา ารและพักผ่อน ทั้งนี้ในด้านตั เลขของค่าใช้จ่ายในแต่ละ ันลุงน้อยกล่า ่าจะซื้อข้า รับประทานที่ ั
ลาโพงในตอนเช้าประมาณ 30 บาท และ ากไม่ ิ ข้า กลาง ันก็จะไม่รับประทาน แต่จะรับประทานอีกทีใน
ตอนเย็น 30 บาท เช่นเดีย กัน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละ ันจะไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากในบาง ันลุงน้อยจะไม่
มีลูกค้าเลยดังนั้นจึงต้องเผื่อไ ้
นอกจากนี้ในบาง ันที่ลุงน้อยต้องไปลับมีดใ ้กับลูกค้า ลูกค้าบางรายจะใ ้ข้า มารับประทานก็ทาใ ้
ลุงน้อยไม่เ ียค่าข้า ในบาง ัน รือ ากไม่ได้รับข้า มาลุงน้อยก็จะซื้อเอาจากร้านข้างทางที่เดินในราคาที่ไม่
เกิน 30 บาทต่อมื้อ ในทางเดีย กันการตื่นตอนเช้าและออกเดินทางไปรอบ ๆ ทาใ ้ลุงน้อยได้เจอของเก่าและ
เก็บมาขายได้บ้างในบาง ัน
ติดตามครั้งที่ 1
เมื่อ ันที่ 6 ตุลาคม 2560
ในการติดตามลุงน้อยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการโทรติดต่อก่อนล่ ง น้า ซึ่งทาใ ้ทราบ ่าลุงน้อยนั้นไม่ได้
นอนพักที่ น้าทางเข้า MRT ั ลาโพงอีกแล้ เนื่องจากจะมีการเตรียมงานของพ่อ ล งจึงมีเจ้า น้าที่มาเคลียร์
พื้นที่ ลุงน้อยจึงย้ายไปนอนที่ใต้ ะพานพระราม 6 ซึ่งมีลูกค้าประจาในแถบนั้นด้ ยเช่นกัน นอกจากนั้นลูกค้า
ประจายังมีที่เทพารัก ์อีกที่ นึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าขายทุเรียน ในทางเดีย กันลุงน้อยจะไปนอนที่ ุ รรณภูมิอีกที่
นึ่ง ากแบตเตอรี่โทร ัพท์ลุง มด ซึ่งลุงจะขึ้นรถไฟฟรีไปลงที่ลาดกระบังและเดินต่อเข้าไปใน ุ รรณภูมิ
ชี ิตประจา ันของลุงน้อยในช่ งนี้คือจะพักอยู่ ที่ใต้ ะพานพระราม 6 โดยตื่นในตอน 04.00 น. –
04.30 น. และเก็บข้า ของจากนั้นจะเดินดูรอบ ๆ เพื่อ าของเก่ามาขาย จากนั้นจะ าที่รับ ประทานอา าร
บริเ ณใกล้เคียง ในเ ลา 08.00 น. และไป าลูกค้าประจ า จากนั้นจะกลับมาที่เดิมเพื่อรอลูกค้าคนอื่น ๆ
จากนั้นจึงเดินทางมา ั ลาโพงในเ ลาประมาณ 13.00 น. และไป าลูกค้าประจาในแถบนั้น เมื่อเ ร็จแล้ จึง
ได้รับประทานอา ารในเ ลา 15.00 น. ต่อมาในเ ลา 16.00 น. จะไป าลูกค้าประจาซึ่งโทรนัดลุงน้อยไ ้ และ
ลุงน้อยกล่า ่า ันนี้จะเดินทางกลับไปนอนที่ ะพานพระราม 6 ตามเดิม โดยจะถึงประมาณ 18.00 น. และ
พักผ่อน
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ค่าใช้จ่ายในแต่ละ ันของลุงน้อยในช่ งนี้คือจะมีค่าอา ารเช้าประมาณ 25 – 30 บาท รือในบางที
จะมีพระมา างกับข้า ไ ้ใ ้จึงทาใ ้ไม่เ ียเงิน จากนั้นจะมีค่าอา ารกลาง ันและเย็น ประมาณ 50 บาท เ ตุ
เพราะในช่ งนี้บาง ันลุงน้อยจะไม่รับประทานอา ารกลาง ัน ทาใ ้ค่าใช้จ่ายในแต่ละ ันของลุงน้อยอยู่ที่
ประมาณ 80 บาท
ติดตามครั้งที่ 2
เมื่อ ันที่ 27 ตุลาคม 2560
จากการโทรนัดเพื่อขอ ัมภา ณ์ลุงน้อยในครั้งนี้ทาใ ้ทราบ ่าช่ งนี้ลุงน้อยนั้นกาลังดาเนินการเพื่อขอ
บัตรคนจนภายในเขตพื้นที่ราชเท ี แต่เมื่อครบกา นดใ ้ไปรับบัตรลุงน้อยเล่า ่าถูกปฏิเ ธเนื่องจากทางเขต
อ้าง ่าลุงน้อยนั้นมีที่ดินทาใ ้ไม่ ามารถออกบัตรคนจนใ ้ได้ ลุงน้อยจึงเกิดข้อ ง ัย ่ามาตั เองนั้นมีที่ดินตรงที่
ใด เพราะตั เองก็ยังไม่ทราบ ่ามีที่ดิน ดังนั้นลุงน้อยจึงกาลังดาเนินการค้น า ่าตนเองนั้นมีที่ดินตรงไ น จน
มาถึงเมื่อประมาณ 2 – 3 ันก่อน น้า ัน ัมภา ณ์ ลุงน้อยเล่า ่าได้ไปที่เขตราชเท ี เพื่อใ ้เขตตร จ อบใ ้ ่า
ตนนั้นมีที่ดินที่ใด แต่ทางเขตก็กล่า ่าทางเขตนั้นมีอานาจตร จ อบได้เพียงแค่ในเขตของตน และมีค่าใช้จ่าย
อยู่ที่ 125 บาท ซึ่งการที่จะทราบทั้ง มดทาใ ้ต้องใช้เงินจาน นมากดังนั้นลุงน้อยจึงยังไม่ได้ดาเนินการ
ณ ันที่ ัมภา ณ์ลุงน้อยมีชี ิตประจา ันคือจะตื่นนอนประมาณ 04.00 น. –04.30 น. โดย ถานที่ที่
นอนประจาคือแถ ๆ ะพานพระราม 6 จากนั้นก็จะเดิน าของเก่าในบริเ ณรอบ ๆ จนถึงช่ งประมาณ
08.00 จึงรับประทานอา าร และจากนั้นจนถึง 12.00 น. ลุงน้อยจึงไปอาบน้า รับประทานอา าร และพักผ่อน
ในบริเ ณใกล้เคียงกัน ต่อมาเ ลา 14.00 น. – 16.00 น. ลุงน้อยจึงเดินทางมาที่ ั ลาโพง และออกเดินทางไป
ะพานใ ม่เพื่อ าเพื่อนในเ ลา 17.00 น. และรับประทานอา ารในเ ลา 18.00 น. และพักผ่อนอยู่บ้านเพื่อน
จนถึงเ ลา 20.00 น.จึงออกเดินทางไปบางเขน และ าที่นอนตาม ะพานลอยในละแ กดังกล่า ่ นรายได้
และค่าใช้จ่ายของลุงน้อยคือ ันก่อน น้าที่ ัมภา ณ์ลุงน้อยมีรายได้จากการลับมีด 180 บาท แต่ ณ ันที่
ัมภา ณ์ลุงน้อยไม่มีรายได้ใน ่ นนี้ และมีค่าใช้จ่ายคือ มีค่าข้า 30 บาท และค่าน้า 10 บาท ในมื้อเย็นเพียง
เท่านั้น ร มเป็น 40 บาท เนื่องจากในมื้อเช้าและมื้อกลาง ันลุงน้อยมีอา ารจากพระที่บิณฑบาตและนามา าง
ไ ้ใ ้ทาใ ้ไม่ต้องเ ียค่าอา าร
นอกจากนี้ลุงน้อยยังเล่า ่าในช่ งนี้นอกจาก ะพานพระราม 6 แล้ ยังมี ะพาน น้าโรงเรียน ัด ระ
เก และโรงเรียนเทพ ิรินทร์ที่ลุงได้ไปอา ัยนอน แต่ไม่ได้กลับมานอนที่ น้า ถานี MRT ั ลาโพง
ติดตามครั้งที่ 3
ันที่ 9 พฤ จิกายน 2560
จากการโทรติดตามลุงน้อยและนัด ัมภา ณ์เมื่อ ันที่ 9 พฤ จิกายน 2560 เ ลา 17.50 น.–18.30 น.
ทาใ ้ได้ทราบ ่าลุงน้อยได้กลับมานอนที่ น้า MRT ั ลาโพงบ้างเป็นบาง ันแต่ไม่บ่อยเท่าใดนัก โดย ่ นใ ญ่
แล้ จะนอนที่บริเ ณ ะพานพระราม 6 มากก ่า อย่างไรก็ตาม ลุงน้อยได้เล่า ่าเมื่อ ันที่ 8 พฤ จิกายน 2560
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เ ลา 21.00 น. ลุงน้อยโดนไล่ที่นอนจากที่นอนบน ะพานลอยบริเ ณที่ไม่ไกลนักจาก ะพานพระราม 6 ที่นอน
ประจา ซึ่งก็ทาใ ้ลุงน้อยมีอาการเ นื่อยล้าจากการนอนไม่พอใน ันนี้
ชี ิตประจา ันของลุงน้อยใน ันนี้คือตื่นนอนเ ลา 04.30 น. บริเ ณ ะพานพระราม 6 และเริ่มออก
เดิน าของเก่าตามทางจนไปถึงเขตท ี ัฒนาและมีลูกค้ามาใ ้ลับมีด นึ่งคนโดยใช้เ ลาอยู่ท ี ัฒนาในช่ งเ ลา
รา 06.00 น. – 08.00 น. และออกเดินทางไปเดอะมอลล์บางแคเพื่อไป าลูกค้าประจาในเ ลา 08.00 น. –
10.00 น. พร้อมทั้งรับประทานอา ารในช่ งเ ลาดังกล่า ด้ ยเช่นกัน จากนั้นลุงน้อยจึงเดินทางไปบาง ้าใน
เ ลา 10.00 น. – 12.00 น. เนื่องจากลูกค้าที่เดอะมอลล์บางแคได้แนะนาใ ้ไป าลูกค้าในบริเ ณดังกล่า
ทั้งนี้เมื่อไปถึงลุงน้อยก็กล่า ่าไม่มีลูกค้าจึงออกเดินทางไป ะพานพุทธในเ ลา 14.00 น. – 16.00 น. เพื่อ
อาบน้ า และซื้ออา าร ต่อมาจึ งเดิน ทางไป ั ล าโพงและถึงในเ ลา 18.00 – 20.00 น. เพื่อที่จ ะพักผ่ อน
รับประทานอา าร และเข้านอนในบริเ ณดังกล่า ซึ่งลุงน้อยกล่า ่า ันนี้จะพยายามรีบนอนเนื่องจากเ นื่อย
ล้าจากการเดินทางตลอด ัน
รายรับและค่าใช้จ่ายตลอด ันของลุงน้อยใน ันนี้ คือมีรายได้จากการลับมีด 230 บาท และมีค่าใช้จ่าย
คือ ค่าเครื่องดื่มชูกาลัง 10 บาท ค่าข้า ตอนเย็น 40 บาท ร มเป็น 50 บาท เ ตุที่ไม่เ ียค่าข้า กลาง ันคือ
ลูกค้าประจาที่เดอะมอลล์บางแคได้แบ่งใ ้รับประทานจึงไม่เ ียเงิน นอกจากนี้ลุงน้อยยังเล่าอีก ่าเมื่อช่ ง 2 –
3 ันก่อนโชคดีเก็บเ ื้อกัน นา ได้จึงทาใ ้ลุงน้อยไม่มีปัญ าเรื่องอากา นา ที่กาลังจะมาถึง และในช่ งนี้ลุง
น้อยได้กลับมานอนบริเ ณ น้า MRT ั ลาโพงบ้างแต่ก็ไม่ถูกเจ้า น้าที่ตาร จไล่ที่เ มือนดังในช่ งปลายเดือน
ตุลาคมดังนั้นลุงน้อยจึงอาจกลับมานอนที่บริเ ณ น้า MRT ั ลาโพงบ่อยขึ้น

41. นายศักดิ์ชัย
ัมภา ณ์ครั้งแรกเมื่อ 14/06/60
ถานที่ที่พบนาย ักดิ์ชัย คือบ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู นาย ักดิ์ชัยอายุ 59 ปี มีลัก ณะภายนอก
คือผม ั้นค่อนข้างขา และบาง น้าตาคล้ายคนจีน ฟัน ลอ ผอม ูงรา 158 เซนติเมตร น้า นักประมาณ 50
กิโลกรัม ออกมาใช้ชี ิตคนเดีย ตั้งแต่ปี พ. . 2551 โดยมี าเ ตุคือชอบใช้ชี ิตแบบอิ ระ นาย ักดิ์ชัย กล่า ่า
นับถือ อง า นาคือ พุทธ และคริ ต์ จบการ ึก าระดับ ม . 2 ามารถอ่านและเขียน นัง ือได้คล่อง ก่อน
น้าที่นาย ักดิ์ชัยจะมาอา ัยอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูคือ พักอยู่ในเรือบริเ ณท่าเรือฝั่งปิ่นเกล้า ซึ่ง
ถือเป็นอาชีพที่ได้รับการจ้าง านมา กล่า คือ นาย ักดิ์ชัยเป็นคนเฝ้าเรือในตอนกลางคืน ่ นปัจจุบันนาย ักดิ์
ชัยได้ประกอบอาชีพรับจ้างทา ีซึ่งเป็นธุรกิจของทางบ้าน
ในปัจจุบันนาย ักดิ์ชัยมีโรคประจาตั คือค ามดันแต่มีระดับ ายตาปกติ อย่างไรก็ตามก่อน น้าที่นาย
ักดิ์ชัยจะออกมาอยู่เพียงลาพังนั้นจะเข้านอนในเ ลาประมาณ 24.00 น. และตื่นในเ ลา 07.00 น. แตกต่าง
จากช่ งที่ออกมาอยู่เพียงลาพังคือเข้านอนในเ ลาประมาณ 23.00 น. และตื่นในเ ลา 06.00 น. ซึ่งก็ทาใ ้มี

ข-97

อาการป ด ั บ่อยและเป็นไข้บ่อยขึ้นก ่าเดิม อีกทั้งในปัจจุบันยังมีโรคประจาตั คือโรคค ามดัน ซึ่งนาย ักดิ์
ชัยไม่ได้รับประทานยาแต่ใช้การค บคุมอา ารแทน ่ นอาการอื่น ๆ เช่น ท้องเ ีย ท้องเฟ้อนั้น นาน ๆ จึงจะ
เกิดอาการ อย่างไรก็ตามนาย ักดิ์ชัยเป็นคนที่ ูบบุ รี่และดื่มเ ล้าทั้งในช่ งที่ยังไม่ได้ออกมาอา ัยอยู่คนเดีย
และช่ งที่ออกมาอา ัยอยู่คนเดีย
การรับประทานอา ารของนาย ักดิ์ชัยนั้นจะรับประทาน ัน ละ 2 มื้อ โดยมีอา ารที่รับประทานบ่อย
และเป็นอา ารที่ชอบคือข้า แกง ซึ่ง ถานที่ที่นาย ักดิ์ชัยไปรับอา ารอยู่เป็นประจาคือ ัดโ มนั รองมาคือ
ัดม าธาตุ และ ัดนางเลิ้ง ซึ่ง ถานที่ทั้ง ามนั้นนาย ักดิ์ชัยเคยได้ไปใช้อา ัยเป็นที่นอน ่ นในปัจจุบันนาย
ักดิ์ชัยพักอยู่ที่ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ซึ่งก็ซื้ออา ารรับประทานเองเ ียมากก ่า
า รั บ ช่ งชี ิตก่อน น้าที่จะมาเป็นคนไร้บ้านของ นาย ักดิ์ชัย จีระประยู ร ชัย ใน ัย 36 ปี ได้
เดินทางไปทางานเป็นแรงงานที่ญี่ปุ่น นาย ักดิ์ชัยใช้คา ่า “ นัก-เ ม็น” อัน มายถึง งานที่ใช้แรงงาน นัก
และงานที่ต้องอา ัยอยู่กับค ามเ ม็น ทาใ ้ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถูกทางการญี่ปุ่นจับได้และ
่งกลับประเท ไทย ซึ่งขณะนั้นนาย ักดิ์ชัยมีอายุ 49 ปี ได้กลับมาอา ัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพฯ โดยช่ ยญาติ
ทาบริ ัทรับจ้างทา ี แต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ในบ้านค่ อนข้างเคร่งครัด แตกต่างจากช่ งที่อา ัยอยู่ที่ญี่ปุ่น นาย
ักดิ์ชัยจึงตัด ินใจออกมาอา ัยนอกบ้าน โดยที่ที่นาย ักดิ์ไปอา ัยอยู่ในช่ ง 1 – 8 ปีแรกคืออา ัยที่ ัดโ มนั
มี น้าที่คือคอยช่ ยงานจิปาถะของ ัดโ มนั ต่อมาในช่ ง 2 ปี ลัง นาย ักดิ์ชัยได้ไปอา ัยที่ ัดม าธาตุ และ
ัดนางเลิ้งบ้าง แต่ ุดท้าย ัดที่ไปบ่อย ุดคือ ัดโ มนั
การติดตามครั้งที่ 1 ใน ันที่ 04/07/60 ถานที่ ัมภา ณ์คือบ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
ในการติดตามผลชี ิตค ามเป็นอยู่ของ นาย ักดิ์ชัย จีระประยูร ซึ่งได้ ัมภา ณ์ถึงเรื่อง ุภาพ ทาใ ้ได้
ค าม ่ามีโรคประจาตั เพิ่มขึ้นคือเป็นค ามดันและจาเป็นต้องทานยา ซึ่งทางญาติได้พาไป า มอและใ ้ยามา
แต่น าย ักดิ์ชัย เมื่อรับ ประทานยาทาใ ้ รู้ ึก ่าอาจมีโรคแทรกซ้อน อาทิ โรคไต จึงทาใ ้ นาย ักดิ์ชัยเลิก
รับประทานยา แต่ ันมาเปลี่ยน ิธีการรับประทานอา ารแทน กล่า คือในปัจจุบันนาย ั กดิ์ชัยรับประทาน
น้อยลง เพื่อไม่ใ ้ร่างกายทางาน นักและค ามดันขึ้น ่ นปัญ า ุขภาพด้านอื่น ๆ นั้นไม่ปรากฏ ทั้งนี้ในการ
ติดตาม ัมภา ณ์ในครั้งนี้ทาใ ้ได้ทราบ ่า นาย ักดิ์ชัยจบการ ึก าระดับมัธยมต้น ม . 2 และ ตั ของนาย
ักดิ์ชัยนั้นนับถือ 2 า นา คือ พุทธ และคริ ต์ ซึ่งนาย ักดิ์เคยมีโอกา ได้เข้าโบ ถ์ของทางคริ ต์ นอกจากนี้
ทางบริ ัททา ีของทางญาตินาย ักดิ์ขัยก็ยังคงดาเนินการอยู่ แต่ในช่ งนี้นาย ักดิ์ชัยกล่า ่างานลดน้อยลง
เนื่องจากเป็นช่ ง น้าฝน ธุรกิจการทา ีจึงซบเซาลง
ในช่ ง นึ่งอาทิตย์ของนาย ักดิ์ชัย ากไม่มีงานทา ี ของทางญาติ นาย ักดิ์ก็จะอา ัยพักผ่อนอยู่ใน
บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู แต่ ากมีงานใน ันใดทางญาติก็จะโทรมาเพื่อใ ้นาย ักดิ์ไปทางาน โดย ่ น
ใ ญ่แล้ งานจะไม่มีเ ลาการทางานที่ตายตั แต่จะทางานประมาณ ันละ 6 – 8 ชั่ โมง อาทิตย์ละ 1 – 3 ัน
แต่ในช่ งนี้นั้นบางอาทิตย์ไม่มีงานเข้ามา ถึงกระนั้นโดย ่ นตั แล้ นาย ักดิ์ชัยไม่ได้ประ บพบเจอปัญ า
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ทางด้านการเงิน ครั้นเมื่อถามถึงค ามต้องการในชี ิตก็ทาใ ้ได้ทราบ ่านาย ักดิ์ชัยไม่ได้มีจุดมุ่ง มายในชี ิต ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันพอใจแล้ าก ันใดอยากกลับไปอยู่กับญาติก็จะติดต่อทางญาติใ ้มารับไป
การติดตามครั้งที่ 2 เมื่อ ันที่ 29/08/60 ถานที่ ัมภา ณ์คือ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
การตามนาย ักดิ์ชัยในครั้งนี้ทาใ ้ได้ทราบ ่าในปัจจุบันงานที่นาย ักดิ์ชัยทาอยู่กับญาตินั้นมีจาน น
น้อยลง ใน นึ่งเดือนมี 2 งาน (ล่า ุดคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้ ) โดยที่ช่ งเ ลาทางานคือช่ งเช้า รือช่ งรา 13.00
น. – 15.00 น. อย่างไรก็ตามในช่ งนี้นาย ักดิ์ชัยก็มักจะใช้เ ลาพักผ่อนอยู่ใน ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
เป็น ่ นใ ญ่ ทั้งนี้ก็มีบ้างที่จะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้ออกไปทางาน กล่า คือออกไปพบเพื่อนที่บางแค รือ
น ันติบ้างเป็นบางครั้ง
ทางด้าน ุขภาพและอา ารการกินของนาย ักดิ์ชัยในช่ งนี้คือมีค ามดันขึ้นบ่อยครั้ง และเป็น ัด
บ้างเล็กน้อย ใน ันที่ไม่ได้ออกไปทางาน รือพบเพื่อนนาย ักดิ์ขัยจะตื่นรา เ ลา 06.00 น. และเริ่มดื่มกาแฟ
โดยที่ไม่รับประทานอา ารเช้า ซึ่งนาย ักดิ์จะรับประทานอา ารในช่ งเ ลารา 12.00 น. – 16.00 น. ันละ
องมื้อ โดยที่มีค่าใช้จ่ายคือ ค่ากาแฟในแต่ละ ันประมาณ 30 บาท ค่าข้า 60 บาท ( องมื้อ) และค่าขนมใน
บาง ัน ประมาณ 60 บาท รุปแล้ ในแต่ละ ันประมาณ 100 – 150 บาท
การติดตามครั้งที่ 3 เมื่อ ันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ูนย์คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
การติดตามนาย ักดิ์ชัยในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการนัดล่ ง น้า แต่เป็นการพบนาย ักดิ์ชัยที่ ูนย์พัก
คนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ภาย ลังจากที่นาย ักดิ์ชัย กลับมาจาก ัดโ มนั โดยบังเอิญ ซึ่งจากการ อบถาม
ชี ิตประจา ันในช่ งนี้ของนาย ักดิ์ชัยทาใ ้ได้ทราบ ่านาย ักดิ์ไปช่ ยงานที่ ัดโ มนั ตั้งแต่เมื่อ าน โดย
ล งพี่ที่นาย ักดิ์ชัยคอยดูแลอยู่ติดต่อมาใ ้ไปช่ ยซื้อข้า ของเครื่องใช้ใ ้กับทาง ัดได้แก่ ลอดไฟ และข้า
ของเครื่องใช้ ่ นตั อื่น ๆ ร มไปถึงได้จ่ายค่า น้าค่าไฟใ ้ กับ ล งพี่ด้ ยเช่นกัน ทั้งนี้นาย ักดิ์ชัยตื่นเ ลา
04.30 น. – 05.00 น. จะออกจาก ูนย์ พักคนไร้ บ้าน ุ ิทย์ ัด นูรา 08.00 น. และถึงในเ ลา 09.00 น.
จากนั้นจึงรับประทานอา ารในเ ลา 11.00 น. ที่ ัด และออกไปซื้อข้า ของใ ้กับ ล งพี่ ซึ่งจะเ ร็จ ิ้นธุระใน
เ ลา 15.00 น. จึงกลับมาที่ ุ ิทย์ ัด นู และพักผ่อนจากนั้นจึงไม่ได้ออกไปที่ใดอีก นอกจากนี้ลุง ักดิ์ยังเล่า
ถึงการปฏิบัติงานใ ้ ล งพี่ที่ ัดโ มนั คือ ใน นึ่งเดือนจะเข้าไป า ล งพี่อย่างน้อย นึ่งครั้ง รือ ากมีเรื่อง
เร่งด่ น ล งพี่ที่ ัดโ มนั จึงจะโทรเรียกใ ้น าย ักดิ์ชัยไปช่ ยงาน โดยที่ ล งพี่จะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย
โทร ัพท์ใ ้เดือนละประมาณ 100 บาท อย่างไรก็ตาม ในช่ ง 2 – 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีบ้างที่นาย ักดิ์ชัยแอบ
แ ะไปเล่นการพนัน (ไฮโล) ใช้เงินรา 300 – 800 บาทต่อครั้ง ่ นงานประจาที่ทากับทางญาติก็ยังคงทาอยู่
และนาย ักดิ์ชัยกล่า ่าในช่ งเดือนนี้นั้นมีงานมากขึ้นก ่าเดือนก่อน โดยที่เป็นงานทา ีตกแต่งภายในบ้าน
ในช่ งนาย ักดิ์ชัยได้กลับมารับประทานอา ารครบ ามมื้อและค บคู่ไปกับการรับประทานยาลด
ค ามดัน โดยที่จะไปรับยาที่ มอ ุรัตน์ซึ่งอยู่ในย่านตรอกข้า าร เป็นคลินิกที่เปิ ดช่ ยเ ลือคนยากไร้ มีค่ายา
เพียงแค่ 1 บาท รือตามแต่ รัทธาจะใ ้ นอกจากนี้ในช่ งนี้นาย ักดิ์ยังเป็น ัดบ่อยจึงต้องกินยาเป็นประจา
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42. อนุรักษ์
ัมภา ณ์ครั้งแรกเมื่อ ันที่ 12/06/60
นาง า อนุรัก ์ ัมภา ณ์ครั้งแรกที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูซึ่งเป็นที่พักในปัจจุบัน นาง า
อนุรัก ์ อายุ 42 ปี มีลัก ณะภายนอกคือผม ั้น ผิ เ ลือง รูปร่างค่อนข้างท้ ม ออกมาใช้ชี ิตอยู่ลาพังได้รา
1 ปี าเ ตุที่ออกมาคือ มีปัญ ากับญาติที่ปทุมธานี เนื่องจากที่ที่อา ัย อยู่แต่เดิมนั้นไม่ใช่บ้านของตั เอง
ในช่ งที่เข้าไปอยู่อา ัยนั้นมี น้าที่คือ ช่ ยขายของชาร่ ย และในช่ งเ ลาที่อา ัยอยู่กับญาตินั้นทุก ๆ ัน
จะต้องพบเจอกับคา ่าร้าย และประชดประชันอยู่เ มอ จึงทาใ ้นาง า อนุรัก ์ตัด ินใจออกใช้ชี ิตเพียงลาพัง
ในช่ งก่อนที่นาง า อนุรัก ์จะออกมาใช้ชี ิตเพียงลาพัง นาง า อนุรัก ์เข้านอนเ ลา 22.00 น. และ
ตื่น 06.00 น. และมีอาการนอนไม่ ลับบ้าง ่ น ลังจากที่ออกมาใช้ชี ิตเพียงลาพังแล้ นาง า อนุรัก ์เข้า
นอนในช่ งเ ลา 24.00 น. และตื่นเมื่อเ ลา 05.00 น. มีอาการนอนไม่ ลับบ่อยครั้ง และเ ียน ีร ะบ้ าง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามทั้งก่อนและ ลังออกมาใช้ชี ิตเพียงลาพัง นาง า อนุรัก ์ไม่ ูบบุ รี่และดื่มเ ล้า ่ น
การทานอา ารนั้นจะได้รับประทาน 2 – 3 มื้อ แล้ แต่ ัน ซึ่งนาง า อนุรัก ์ชอบรับประทานก๋ ยเตี๋ย แต่ที่
ได้รับประทานประจาคือข้า ราดแกง และ ถานที่ที่ไปรับประจาคือ นาม ล งและ ัด ังฆทาน ในทางเดีย กัน
ในช่ งที่นาง า อนุรั ก ์เข้ามาเป็น คนไร้ บ้านในกรุงเทพฯ ที่แรกที่นาง า อนุรัก ์ไปใช้ชี ิตอยู่คือรอบ ๆ
นาม ล ง ทั้งการรับประทานอา าร นอน อาบน้า และซักผ้า แต่การอาบน้าและซักผ้านั้ นเป็นไปได้ค่อนข้าง
ลาบาก รา ๆ ัปดา ์ นึ่งถึง อง ัปดา ์จึงจะได้อาบน้าและซักผ้า อันเนื่องมาจากข้อจากัดในการใช้น้าของ
บริเ ณ นาม ล ง อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเ ตุ รรคตของใน ล งรัชกาลที่ 9 จึงทาใ ้การใช้ชี ิตของนาง า
อนุรัก ์เปลี่ยนแปลงไปคือได้รับประทานอา ารจากการที่มีผู้ใจบุญมาแจกและทาใ ้ได้ติดต่อกับคนไร้บ้านท่าน
นึ่งซึ่งแนะนาใ ้นาง า อนุรัก ์ไปอา ัยอยู่ที่ ัดเขมา นาง า อนุรัก ์จึงไปอา ัยพักที่ ัดเขมา โดยมีกิจ ัตร
ประจา ันคือในช่ งเช้าจะนั่งรถจาก ัดเขมาเพื่อมารับข้า รอบ นาม ล ง รือในบาง ันก็จะไปรับข้า ที่ ัด
ังฆทาน นอกจากนี้ใน ่ นของการอาบน้าและซักผ้าก็ได้มีโอกา ได้เข้าถึงมากขึ้น
นอกจากนี้ ถานที่ที่นาง า อนุรัก ์ได้เคยไปนอนนอกจาก นาม ล ง และ ัดเขมาแล้ ยังเคยได้ไป
นอนที่บริเ ณใต้ ะพานลอยพระราม 5 ภาย ลังจากที่ได้อา ัยอยู่ที่ ัดเขมาระยะ นึ่ง นาง า อนุรัก ์ที่ได้ไป
รับข้า จากรอบ ๆ นาม ล งก็มีโอกา ได้พบเพื่อนคนไร้บ้านใน มัยที่ยังอยู่ นาม ล งด้ ยกัน ซึ่งได้แนะนา
ใ ้นาง า อนุรัก ์มาอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันของเธอ และทาใ ้เธอได้รับ
ข่า ารผ่านทางโทรทั น์ ในปัจจุบันนาง า อนุรัก ์ได้ออกไปขายเ ื้อผ้าบ้างเป็นบาง ัน ซึ่งเ ื้อผ้าดังกล่า เป็น
เ ื้อผ้าที่ทางมูล นิธิกระจกเงาเป็น มอบมาใ ้เพื่อใ ้ พี่น้ องคนไร้บ้านไปรับมาและนาไปขายต่อ ใน ่ นของ
นาง า อนุรัก ์นั้นจะนาไปขายที่ริมทางรถไฟใน ันอาทิตย์ อย่างไรก็ตามนาง า อนุรัก ์ประ บปัญ าเกี่ย
การนาเ ื้อผ้ามาขายต่อคือเรื่ องการเดิน ทางเพื่อไปรั บเ ื้ อผ้ าจากมูล นิธิกระจกเงาซึ่งอยู่ที่รัง ิต ทาใ ้การ
เดินทางนั้นมีค่าใช้จ่าย และเมื่อนามาขายต่อแล้ พบ ่าไม่คุ้มกับเงินที่ได้มา เพราะขายได้เฉพาะ ันอาทิตย์และ
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ขายได้ครั้งละ 100 – 200 บาท นาง า อนุรัก ์มีโทร ัพท์ใช้แต่ก็กล่า ่าไม่ได้ใช้เป็นรายเดือน แล้ แต่ ่าจะมี
เงินเ ลือ รือไม่จึงจะเติมเงินในโทร ัพท์
การติดตามครั้งที่ 1 ใน ันที่ 04/07/60 ถานที่ ัมภา ณ์คือบ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
นาง า อนุรัก ์ยังคงพักอา ัย อยู่ ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูและมี ุขภาพร่างกายที่แข็ง แรง
ดังเดิม และการติดตามผลในครั้งนี้ยังทาใ ้ได้ทราบถึงชี ิตประจาของนาง า อนุรัก ์ในช่ งนี้คือ ในช่ งเช้าจะ
นั่ งรถเมล์ าย 68 เพื่อไป นาม ล ง เข้าไปไ ้พ่อ ล งจากนั้นจึง ารั บประทานข้า ในบริเ ณดังกล่า
จากนั้นจึงนั่งรถเมล์ ายเดิมเพื่อกลับมาพักผ่อนที่บ้านพักคนไร้บ้า น และออกไปรับประทานอา ารกลาง ันที่
ัดเจ้าอาม และพักผ่อน ่ นในบาง ันที่ต้องไปรับผ้าจากมูล นิธิจากระจกเงาจะออกไปตั้งแต่ช่ งเช้าและ
กลับมาในช่ งเย็น ๆ จากนั้นจึงเอาผ้าไปขายใน ันรุ่งขึ้น รือ ันถัด ๆ ไป ทั้งนี้เมื่อถามถึงค ามต้องการในชี ิต
ปัจจุบันนาง า อนุรัก ์กล่า ่า ณ ปัจจุบันไม่มีอาชีพที่เป็น ลักแ ล่งทาใ ้มีปัญ าทางด้านการเงินบ้าง แต่ถึง
กระนั้นการมาอยู่ที่บ้านพักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูก็ถือ ่าเป็น “บ้าน” แล้ ในปัจจุบัน ิ่งที่ต้องการในตอนนี้จึง
มีแค่อาชีพที่เป็น ลักแ ล่งแต่เพียงเท่านั้น
การติดตามครั้งที่ 2 ใน ันที่ 17 ิง าคม 2560 ถานที่ ัมภา ณ์คือ ูนย์พักคนไร้บ้าน
ในการพบเจอกับนาง า อนุรัก ์ในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบังเอิญเนื่องจากในช่ งเ ลาที่ผ่านมา
ไม่ ามารถติดต่อนาง า อนุ รัก ์ทางโทร ัพท์ได้ เมื่อได้พบก็ทาใ ้ ทราบ ่านาง า อนุรัก ์เปลี่ ย นเบอร์
โทร ัพท์ อย่างไรก็ตามจากการ ัมภา ณ์นาง า อนุรัก ์ปรากฏ ่า ิถีชี ิตของนาง า อนุรัก ์ไม่ค่อยเปลี่ยนไป
มากนั ก คื อ ยั ง คงรั บ ผ้ า จากมู ล นิ ธิ ก ระจกเงามาขายที่ ริ ม ทางรถไฟอยู่ เพี ย งแต่ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปรั บ ผ้ า ที่ รั ง ิ ต แล้
นอกจากนี้ในช่ งเ ลาตอนเช้าและกลาง ันของบาง ันนาง า อนุรัก ์จะทากับข้า รับประทานเอง รือบาง ัน
ก็จะไปรับประทานข้า ที่รอบ ๆ นาม ล ง รือ ัดเจ้าอาม และในช่ งเ ลาเดีย กันคือ ประมาณ 10.00 น.
ถึง 16.00 น. ของบาง ันนาง า อนุรัก ์จะซ้อมละคร (การซ้อมครั้งต่อไปคือ ันที่ 28 ิง าคม 2560) ่ นใน
ันที่ไม่มีซ้อมละคร รือไปรับผ้า นาง า อนุรัก ์ก็จะพักผ่อน ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมานาง า อนุรัก ์กล่า ่าฝน
ตกบ่อยทาใ ้ไม่ ามารถออกไปขายผ้าได้ ซึ่งช่ งเ ลาขายผ้าคือรา ๆ 02.00 น. ถึง 09.00 น. จึงทาใ ้ไม่ค่อย
มีรายได้ในช่ งนี้ จะมีก็แต่รายได้ที่ไม่ประจา อาทิ รับพระ ล่า ุดคือไปรับพระที่จัง ัด ระบุรี เมื่อรา อาทิตย์
ก่อน ได้รับเงิน 500 บาท
การติดตามครั้งที่ 3 ันที่ 29 ิง าคม 2560 ถานที่ ัมภา ณ์คือ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู
การติดตามนาง า อนุรัก ์ในครั้งที่ 3 นี้ ทาใ ้ทราบ ่า ิถีชี ิตในแต่ละ ันของนาง า อนุรัก ์นั้นไม่มี
ค ามเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่า คือนาง า อนุรัก ์ยังคงไม่ได้มีงานประจา รือมีค ามคิดที่จะย้ายออกจาก
ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นู อย่างไรก็ตามการขายผ้าซึ่งเป็นรายได้ค่อนข้างประจาของนาง า อนุรัก ์นั้นก็
ยังคงมีบ้างที่ออกไปขาย ากแต่นาง า อนุรัก ์กล่า ่าได้เลิกออกไปรับผ้าที่รัง ิตแล้ เ ตุเพราะเป็นการเดิน
ทางไกลและไม่คุ้ม อีกทั้งในช่ งนี้นาง า อนุรัก ์ยังได้เดินทางไปรับข้า ารอา ารแ ้งที่บ้านแพ้ และ ี่แยก
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บ้านแขกจาก มาคมปัก ์ใต้ ซึ่งนาง า อนุรัก ์ต้องตื่นนอนรา ตี ี่ และเดินทางไปถึงรา 06.00 น. เพื่อต่อคิ
รอรับข้า ารอา ารแ ้ง ร มไปถึงในบางครั้ ง น่ ยงานที่มาแจกนั้นจะมีอา ารแจก นาง า อนุรัก ์ก็จะอยู่
รับประทาน และเดินทางกลับ ูนย์พักคนไร้บ้าน ุ ิทย์ ัด นูในช่ งเ ลาประมาณ 16.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้
ในบางทีนาง า อนุรัก ์ก็จะนาข้า ารที่ได้ไปขายเพื่อนาเงินมาใช้จ่าย
าก ันใดไม่มีการออกไปรับข้า ารอา ารแ ้ง นาง า อนุรัก ์ก็จะออกไปซื้อข้า รับประทานใน
ช่ งเ ลาเช้าประมาณ 08.00 น. และไปรับข้า แจกที่ ัดเจ้าอามในเ ลาประมาณ 11.00 น. – 12.00 น. ่ น
มื้อเย็นนาง า อนุรัก ์ก็จะซื้อรับประทานเองเช่นกัน ซึ่ง ถานที่ที่ซื้อกับข้า นั้นคือตลาดตรงทางรถไฟ และมี
ราคาในแต่ละมื้อประมาณ 30 – 35 บาท ในแต่ละ ันจึงใช้จ่ายประมาณ 70 – 100 บาท ซึ่งเงินที่ได้จากที่ได้
กล่า คือการนาข้า ารไปขาย รือการไปขายผ้า ซึ่งการขายผ้าในแต่ละครั้งได้มากที่ ุดคือ 300 บาท และน้อย
ที่ ุดคือ 30 บาท ซึ่ง ากไม่มีการแจกข้า ารอา ารแ ้งนาง า อนุรัก ์กล่า ่าก็จะไม่พอใช้ในแต่ละ ัน

43. นายชาญวิทย์
ัมภา ณ์ครั้งแรก 18 ิง าคม ณ บ้านอิ่มใจ
นายชาญ ิทย์ ชื่อเล่น ิทย์ อายุ 57 รือลุง ิทย์ มีลัก ณะภายนอกคือผม ั้น งอก ค่อนข้างล้าน ม
รองเท้า ุ้มข้อพร้อมด้ ยถุงเท้า ีดา ลุง ิทย์เป็นคนกรุงเทพแต่กาเนิด มีพี่น้องร่ มบิดามารดา 4 คน ตั ลุง ิทย์
เรียนจบชั้น ม . 3 มีบุตร 3 คน แต่ในปัจจุบันโ ด โดยที่ าเ ตุที่ลุง ิทย์ออกมาใช้ชี ิตคนเดีย คือ เมื่อรา 2 ปี
ที่แล้ แม่ที่อยู่อุบลราชธานีได้เ ียชี ิตลง ลุง ิทย์จึงทิ้งงานประจาซึ่งก็คือการขับรถประจาโรงเรียนจินดาพร ไป
พิธีงาน พแม่ที่อุบลฯ จ บจนเมื่อรา นึ่งเดือนที่แล้ ลุง ิทย์อา ัยอยู่ที่อุบลฯ นั้นไม่มีรายได้และทางบ้านไม่มี
งานใ ้ทา ลุง ิทย์จึงตัด ินในกลับมา างานทาในกรุงเทพฯ ซึ่งในตอนแรกลุง ิทย์ไม่ได้คิด ่าจะเป็นคนไร้บ้าน
นานมากนัก และพยายาม างานทาอยู่ตลอดช่ งเ ลาที่ไม่มีที่พักเป็น ลักแ ล่ง
ทางด้าน ุขภาพของลุง ิทย์กล่า ่าเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจาตั ซึ่งก่อน น้าที่จะออกมาใช้ชี ิต
คนเดีย ลุ ง ิทย์ จะเข้านอนประมาณ 22.00 น. และตื่นนอนในเ ลา 06.00 น. ่ นเมื่อออกมาใช้ชี ิต ใน
กรุงเทพฯ แล้ ลุง ิทย์จะได้เข้านอนประมาณ 24.00 น. และต้องตื่นนอนในเ ลา 05.00 น. ซึ่งทาใ ้เกิดอาการ
นอนไม่ ลับบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามลุง ิทย์นั้น ูบบุ รี่และดื่ม ุราเป็นบางคราทั้งในช่ งก่อนออกมาอยู่คนเดีย
และช่ งอยู่คนเดีย กล่า คือเมื่อมีคนแบ่งบันบุ รี่ รือ ุราใ ้ลุง ิ ทย์ก็จะ ูบและดื่ม แต่ ากอา ัยอยู่คนเดีย
ไม่มีธุระติดต่อกับผู้อื่นลุง ิทย์จะไม่ ูบและไม่ดื่ม ุรา
การรับประทานอา ารของลุง ิทย์ โดย ่ นใ ญ่แล้ จะได้รับประทาน ันละ องมื้อ ซึ่งในบาง ันที่ได้
ปริมาณเยอะก็จะเพียงพอ แต่ในบาง ันที่ได้ในปริมาณน้อยก็จะไม่เพียงพอ โดยที่ลุง ิทย์จะไปขอรับอา ารตาม
ัดต่าง ๆ แต่ ัดที่เข้าเป็นประจาคือ ัดม าธาตุ นอกจากนี้ยังมีไปรับอา ารจาก รอบๆ นาม ล งบ้าง ่ น
น้าเปล่านั้น ากไม่แจกมาพร้อมกับข้า ก็จะไปขอดื่มตามร้านขายของข้างทางที่มีก๊อก โดยจะใช้ข ดที่มีอยู่ของ
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ตน ขอรองน้าเพื่อไปดื่ม เ ื้อผ้าและข้า ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ติดตั ลุง ิทย์มาได้แก่ เ ื้อ 3 ตั , กางเกงขา ั้น 3
ตั , ขายา 1 ตั , ชุดชั้นใน 1 ตั , ถุงเท้า 2 คู่, รองเท้า ุ้ม ้น 1 คู่, แปรง ีฟัน, บู่, ยา ีฟัน และยา ระผม
ถานที่ที่ ัมภา ณ์ลุง ิทย์นั้นคือบ้านอิ่มใจ ซึ่งลุง ิทย์เข้ามาใช้บริ การเป็นครั้งแรก ก่อน น้านี้ลุง ิทย์
นอนที่ป้ายรถเมล์บางจาก และออกเดินเท้า างานในละแ กนั้นและ นาม ล ง ซึ่งลุง ิทย์ไม่ได้รับข่า ารจาก
แ ล่งใด ๆ ร มไปถึงไม่มีเพื่อนที่ ามารถไ ้ใจได้
จากคากล่า ของลุง ิทย์นั้นทาใ ้ทราบ ่าลุง ิทย์คิด ่าคนทั่ ไปมีค าม ุขก ่าตั เขาเล็กน้อย เพราะ ิ่ง
ที่เขาต้องการตอนนี้นั้นเพียงแต่มีงานทา มีบ้านเป็นของตั เอง และมีโอกา ที่จะพบเจอลูกเมียอีกครั้ง
การติดตามครั้งที่ 1 ันที่ 1 กันยายน 2560 ณ บ้านอิ่มใจ
การติดตาม ิถีชี ิตประจา ันของลุง ิทย์ที่จากครั้งที่แล้ ัมภา ณ์ ณ บ้านอิ่มใจ และเนื่องจากลุง ิทย์
นั้นไม่มีโทร ัพท์มือถือ ทาใ ้ไม่ ามารถโทร รือนัดล่ ง น้าได้ อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ที่บ้านอิ่มใจ ใน
ันที่ 1 กันยายน 2560 ก็ได้พบเจอลุง ิทย์โดยบังเอิญ โดยที่ลุง ิทย์กล่า ่าแกมาพักอา ัยอยู่ที่นี่เป็นประจา
และเริ่มมีค ามเคยชินกับ ิถีชี ิตในแบบนี้แล้ กล่า คือในช่ ง อง ามอาทิตย์ที่ผ่านมาลุง ิทย์ได้มีโอกา ไป
“รับพระ” (เมื่อ ันที่ 3 ิง าคม 2560) โดยที่ได้ค่าตอบแทน 600 บาท และ “เด็ดพริก” ทุก ันพุธและ ัน
จันทร์(ซึ่งผู้เก็บข้อมูลจาชื่อตลาดไม่ได้) ได้ค่าตอบแทนที่ไม่แน่นอนคืออยู่ที่รา 100 – 200 บาท
ิถีชี ิตในแต่ละ ันของลุง ิทย์คือ จะตื่นนอนเ ลา 05.30 น.ทาธุระ ่ นตั จากนั้นจะรับประทาน
อา ารเ ลา 07.00 น. และเดินทางออกจากบ้านอิ่มใจตอนช่ ง 08.00 น. ากเป็น ันพุธและ ันเ าร์ จะ
เดินทางเพื่อไปเด็ดพริก ซึ่งจะเ ร็จงานในช่ งประมาณ 13.00 น. – 14.00 น. ่ นใน ันที่ไม่ได้ไปเด็ดพริกนั้น
ลุง ิทย์จะไปรับอา ารใน ถานที่ต่าง ๆ อาทิ ัดพระธาตุ โรงน้าปลา ะพานพุธ มูลนิธิบันลือฤทธิ์ จากนั้นจึง
เดินทางกลับบ้านอิ่มใจโดยจะเดินทางถึงพอดีกันกับช่ งเ ลาเปิดใ ้เข้าพัก จากนั้นลุง ิทย์จะทาธุระ ่ นตั และ
พักผ่อนเพื่อรอรับประทานอา ารในช่ งเ ลา 19.00 น. และเมื่อรับประทานอา ารเ ร็จลุง ิทย์ก็จะพักผ่อน
และเข้านอนในเ ลาประมาณ 21.00 น. – 22.00 น.
การตามครั้งที่ 2 เมื่อ ันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บ้านอิ่มใจ
จากการพูดคุยกับลุง ิทย์ในครั้งนี้ทาใ ้ได้ทราบ ่า ิถีชี ิตของลุง ิทย์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักโดยที่
งานประจาอย่างการรับจ้างเด็ดพริกยังคงไปทาอยู่ใน ันพุธและ ันเ าร์ ่ น ันอื่นๆ ก็ยังคงออก างานทาปกติ
โดยในช่ งที่ผ่านมาได้ไป างานในละแ ก าโรง และเดินทางไปยัง นาม ล งเพื่อ าข้า กลาง ันรับประทาน
โดยที่รับประทานอา าร 07.00 น. เดินทางออกจากบ้านอิ่มใจในเ ลา 08.00 น. เพื่อไปแถ าโรง จากนั้นเมื่อ
เ ลาใกล้เที่ยงจึงเดินทางไป นาม ล ง ซึ่ง ถานที่ที่ไปรับประทานข้า เป็นประจาคือเต๊นท์ของพระ โดยลุง ิทย์
เล่า ่าเป็นเต๊นท์ที่พระจากทั่ ประเท ที่มา ดพระ พจะมาฉันเพล จากนั้นจึงใ ้ญาติโยมรับประทานต่อไป
เมื่อรับประทานอา ารเ ร็จแล้ ลุง ิทย์จะ าที่นั่งพัก และเดินทางกลับบ้านอิ่มใจ โดยที่จะถึงบ้านอิ่ม
ใจในเ ลา 16.00 น. จากนั้นจึงทาธุระ ่ นตั และพักผ่อน และรับประทานอา ารในช่ งเ ลา 19.00 น. ทั้งนี้
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ลุง ิทย์เล่า ่าในช่ งที่ผ่านมามีคนมาช นไปรับข้า ารอา ารแ ้งตามที่ต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ไปเนื่องจากลุง ิทย์ไม่
ต้องการไปเบียดกับคนเยอะ ๆ นอกจากนี้ในการพักที่บ้านอิ่มใจช่ งเข้าพักครั้งแรกทางบ้านอิ่มใจจะมี ิ่งของใ ้
ดังนี้ คือ บู่ ยา ระผม แปรง ีฟัน ยา ีฟัน ใ ้ และจะใ ้มารับใ ม่เมื่อครบ 30 ัน แต่ในค ามเป็นจริงแล้ ทั้ง
บู่และยา ระผมจะไม่เพียงพอจนไปถึง 30 ัน เนื่องจากในบางคราจะมีผู้อื่นมาขอยืมใช้บ้าง ดังนั้นลุง ิทย์จึง
จ าเป็ นต้อง าซื้อมาใช้โดยมีค่าใช้จ่ายคือ บู่ 15 บาท ยา ระผม 20 บาท ร มไปถึงผงซักฟอก ลุ ง ิทย์ก็
จาเป็นต้องซื้อเองเนื่องจากลุง ิทย์ไม่ต้องการซักผ้าร มที่บ้านอิ่มใจเนื่องจากเ ื้อผ้า ายบ่อย โดยที่ลุง ิทย์จะไป
ซักผ้าที่ ัดม าธาตุและจะไปตากผ้าที่ลานราชนา ี ่ นในด้านอา ารการกินลุง ิทย์มักจะไม่ค่อยใช้จ่ายเท่าใด
นัก ากอยากรับประทานมากก็จะซื้อแต่น้อย เช่น มูปิ้ง นึ่งไม้ 5 บาท ก็เพียงพอต่อค ามอยากแล้ เป็นต้น

44. กระรอก
ัมภา ณ์เมื่อ ันที่ 11 กันยายน 2560 ณ บ้านอิ่มใจ
นาย มพร งกา รื อ พี่ ก ระรอก อายุ 43 ปี มี จั ง ั ด ภู มิ ล าเนาอยู่ ที่ นองคาย จบการ ึ ก า
ระดับประถม 6 มีพี่น้องร่ มมารดา 2 คน มร และมีลูกแล้ 2 คน ซึ่งคู่ มร ของพี่กระรอกนั้นไม่ได้เป็นคนไร้
บ้าน ากแต่อา ัยอยู่ที่ นองคาย ซึ่งตั ของพี่กระรอกนั้นมาอา ัยที่บ้านอิ่มใจได้ 1 ัน ก่อน น้านี้ ในช่ งที่พี่
กระรอกอา ัยอยู่ที่ นองคอยพี่กระรอกทาไร่/ทา น จากนั้นจึงเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อ างานทา ทั้งนี้พี่กระรอก
เคยมาพักทีบ่ ้านอิ่มใจเมื่อปีที่แล้ จึงทาใ ้พี่กระรอกรู้จักบ้านอิ่มใจและกลับมาพักอีกเมื่อมา างานในกรุงเทพฯ
จนปัจจุบันได้งานเดิมที่เคยทาเมื่อปีที่แล้ คืองานกลึงเ ล็กในโรงงานบริเ ณ าธุประดิ ฐ์ โดยทางาน ันละ 9
ชั่ โมง และมีรายได้ประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน
ทางด้าน ุขภาพของพี่กระรอกนั้นกล่า ่ามี ุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจาตั และไม่ดื่ม
ุรา รือ ูบบุ รี่ ่ นน้า นักของพี่กระรอกอยู่ที่ 39 กิโลกรม ่ น ูง 160 เซนติเมตร ทั้งนี้พี่กระรอกเป็นคนที่
ายตายา มาก ก่อนออกมาใช้ชี ิตข้างนอกพี่กระรอกเข้านอนประมาณเ ลา 24.00 น. และตื่นในเ ลา 06.00
น. โดยที่ในภาย ลังออกมาอยู่คนเดีย พี่กระรอกเข้านอนเ ลา 22.00 น. และตื่นเ ลา 06.00 น. ซึ่งก็มีอาการ
นอนไม่ ลับ ป ด ีร ะ ไข้ ัด ท้องเ ีย เป็นบางครั้ง
ใน ่ นของการรั บ ประทานอา าร เครื่ อ งนุ่ ง ่ ม ที่ พั ก อา ั ย และยารั ก าโรค พี่ ก ระรอกนั้ น ได้
รั บประทานอา ารครบทั้ง ามมื้อและชอบรับประทานก๋ ยเตี๋ย แต่อา ารที่ได้รับ ประทานบ่อยที่ ุดคือ
ข้า ราดแกง ่ นน้าดื่มพี่กระรอกจะกรอกจากที่บ้านอิ่มใจ รือดื่มจากที่โรงงานนอกจากนี้น้าดื่มประเภทอื่นที่
พี่กระรอกดื่มคือน้าอัดลมโดยจะรับประทาน 2 – 3 ันครั้ง เครื่องนุ่ง ่มของพี่กระรอกได้แก่เ ื้อ 3 ตั กางเกง
3 ตั ชุดชั้นใน 5 ตั ถุงเท้า รองเท้า ุ้ม ้น ผ้าขน นู ผ้า ่ม แปรง ีฟัน ยา ีฟัน บู่ ยา ระผม ่ นที่พักอา ัย
นั้นพี่กระรอกเพิ่งได้พักที่บ้านอิ่มใจเป็น ันแรก โดยก่อน น้านี้พี่กระรอกพักอยู่ที่บ้านเช่าซึ่ง ่างจากที่ทางาน
จึงมาพักอยู่ที่บ้านอิ่มใจที่ใกล้ก ่า อย่างไรก็ตาม ก่อน น้านี้รา นึ่งปี ในช่ งที่พี่กระรอกเข้ามา างานใน
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กรุงเทพฯ ใ ม่ๆ พี่กระรอกเคยพักอยู่ที่ าธารณะบ้างได้แก่ นาม ล ง, เ าชิงช้า และข้างๆ โรงแรม ุโขทัย
เป็นเ ลาเกือบ นึ่งเดือน
ในปัจจุบันพี่กระรอกนั้ นเล่า ่ามีเพื่อนที่ไ ้ใจและมีโทร ัพท์คอยติดต่อ ากันได้ โดยมีค่าโทร ัพท์ต่อ
เดือน 100 – 200 บาท โดยประมาณ นอกจากนี้ ในแต่ล ะ ัน พี่ กระรอกจะได้รับ ข่ า ารในแต่ล ะ ั น จาก
โทรทั น์ ทางด้านเป้า มายในชี ิตพี่กระรอกกล่า ่าต้องการจะมีบ้านเป็นของตั เอง จากนั้นจึงใ ้ครอบครั
มาอยู่ด้ ย รือมีโอกา ได้กลับบ้าน ซึ่งพี่กระรอกคิด ่าชี ิตของเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่ ไปที่จาเป็นต้องมา
ทางานในกรุงเทพฯ เพื่อ าเงิน
ชี ิตประจา ันของพี่กระรอก ณ ันที่ ัมภา ณ์คือในช่ งเช้า 06.00 น. – 08.00 น. โมง พี่กระรอก
เดิน ทางไปโรงงานเพื่อเจรจาเรื่ องการทางานพร้อมเริ่มงานเป็น ันแรก ในช่ ง 08.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ พี่
กระรอกรับ ประทานอา าร 10.00 – 12.00 น. พี่กระรอกทางาน และพักรับประทานอา ารอีกทีในเ ลา
12.30 น. จากนั้นทางานต่อจนถึง 17.00 น. และเดินทางมายังบ้านอิ่มใจเพื่อใช้เป็นที่พัก และได้รับประทาน
อา ารเย็นในเ ลา 19.00 น. ซึ่งภาย ลังจากนี้พี่กระรอกก็จะพักผ่อนและพร้อมตื่นนอนในเ ลา 05.30 เพื่อ
เตรียมตั ออกไปทางานใน ันรุ่งขึ้น

45. นายพรชัย
ัมภา ณ์เมื่อ 19/06/60
ในช่ งเย็นของ ันที่ 19 มิถุนายน 2560 บริเ ณลานคนเมื องผู้ ิจัยได้มีโอกา พูดคุยกับ นายพรชัย
พร มชัย อายุ 49 ซึ่งออกมาใช้ชี ิตคนเดีย ได้ 2 ปี แต่ออกจากบ้านเกิดที่เชียงรายได้รา 15 ปี เพื่อย้ายไปอยู่
กับภรรยาที่นครพนมและมีลูกด้ ยกัน 2 คน แต่เมื่ออา ัยอยู่กับภรรยาได้ไม่เกิน 2 ปี ก็ได้เข้ามาทางานที่
กรุงเทพฯ และอา ัยอยู่คนเดีย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นายพรชัย พร มชัย ได้เข้ามาเป็นกรรมกรโดย างานทาที่
“ตลาดแรงงานกีบ มู” อยู่ในบริเ ณแฟชั่นไอร์แลนด์ ซึ่งเมื่อในเ ลาที่ไม่มีงาน นายพรชัยก็จะนอนใต้ทางด่ น
บริเ ณแฟชั่นไอร์แลนด์เช่นกัน นอกจากนี้ในช่ งที่เริ่มตั้งตั ได้เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน นายพรชัยได้เช่าบ้าน ลัง
นึ่งบริเ ณ มู่บ้านกีบ มูกับเพื่อนที่ทางานด้ ยกัน แต่เนื่องจากมีปั ญ า ่ นตั กัน นายพรชัยจึงแยกตั
ออกมานอนบริเ ณใต้ ะพานลอยดังเดิมจ บจนถึงปัจจุบัน เ ตุผลที่ไม่กลับไปอยู่ที่เชียงรายเนื่องจากพ่อแม่
เ ียแล้ และน้องก็ได้อา ัยอยู่ ่ นตั เป็นพี่ใ ญ่จึงเกรงใจ
เนื่องจากในช่ งชี ิตนายพรชัยทางานเกี่ย กับการใช้แรงงานมาตลอดจึงทาใ ้มีปัญ า ุขภาพคือป ด
กระดูกปีกที่ข้างซ้ายและทาใ ้มือชา แต่ก็ยังไม่ ามารถ ยุดทางานได้เนื่องจากจาเป็นต้อง ่งเงินใ ้ลูกทั้ง อง
คนที่อยู่บุรีรัมย์เดือนละ 1,500 – 2,000 บาท อย่างไรตาม ากในช่ งที่ตลาดแรงงานกีบ มูไม่มีงานใ ้ทา นาย
พรชัยจาต้องมา าข้า กินที่ประชา ังคม งเคราะ ์ และอาบน้าในบริเ ณคลอง ลอด
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ในกรณีของนายพรชัยที่น่า นใจคือ ามารถติดตามตั ได้ด้ ยเบอร์ของเพื่อนชื่อมล 096-971-4882
ซึ่งยินดีใ ้ข้อมูลเพิ่มเติมและ าเพื่ อนที่มีกรณีคล้ายกันใ ้ ร มไปถึงในเร็ ันนี้นายพรชัยกล่า ่าจะ าซื้อ
โทร ัพท์เครื่องใ ม่มาใช้เนื่องจากเครื่องเก่า าย

46. นายไพรวัลย์ อายุไม่ทราบ
ัมภา ณ์ครั้งแรก ันที่ 02/06/60
จากการลงพื้นที่บริเ ณลานคนเมืองในช่ งเ ลาประมาณ 17.00 น. ( ันที่ 02/06/60) ทาใ ้ได้พบกับ
นายไพร ัลย์ บุญมี ชายอายุรา 40 ผิ คล้า ซึ่งนายไพร ัลย์เล่า ่าเ ตุที่มาเป็นคนไร้บ้านคือใน ัย 15 ปี ได้ออก
จากบ้านมาอยู่กับ ามีของป้าที่จัง ัดพิ ณุโลก ในขณะนั้นได้เป็นคนงานใน น จนกระทั่ง ามีของป้าได้
เ ียชี ิตลง ญาติ ๆ ของ ามีป้าก็ได้โยกย้ายออกจากบ้านจึงเ ลือแกแค่คนเดีย และไม่มีงานทา จึงตัด ินใจ
ออกมาจากบ้าน ามีป้ามาเป็นคนไร้บ้าน โดยนั่งรถไฟจากพิ ณุโลกเข้ามากรุงเทพฯ โดยเข้ามาอา ัย อยู่ ใน
กรุงเทพฯ ได้รา 5 – 6 เดือน
า รับชี ิตประจา ันของนายไพร ัลย์ คือในช่ งเที่ยงถึงเย็นจะอา ัยอยู่รอบ ๆ นาม ล งเพื่อ า
ข้า จากนั้นจึงเดินมานั่งเล่นที่ลานคนเมือง และนอนอยู่ในบริเ ณรอบ ๆ นอกจากนี้ ากเบื่อ ๆ นายไพร ัลย์
จะนั่งรถไฟฟรีเพื่อไปต่างจัง ัด ซึ่งได้แก่จัง ัดอยุธยาและจัง ัดนครปฐม โดยที่อยุธยานายไพร ัลย์จะไปกิน
ข้า ที่ใน ัดและนอนที่ ถานีรถไฟ ่ นจัง ัดนครปฐมก็กินข้าที่ใน ัดแต่นอนริมถนน าลพญากง
นายไพร ัลย์มีโรคประจาตั คือโรคไขข้อเ ื่อมที่กระดูกคออันเนื่องมาจากในช่ ง ัยเด็กใช้แรงงานยก
ของ า รับการ ึก านายไพร ัลย์จบชั้นประถม ึก าปีที่ 6 และ ามารถอ่านออกเขียนได้ นายไพร ัลย์นั้นไม่
มีเครือข่ายคนไร้บ้านเนื่องจากเป็นคนชอบอยู่คนเดีย และ บายใจก ่าที่จะไปไ นมาไ นคนเดีย
ข้อ ังเกตในการ าตั นายไพร ัลย์คือ ในช่ งกลาง ันอยู่ นาม ล ง และตอนเย็นมักจะมานั่งเล่นที่
ลานคนเมือง มีรูปร่าง น้าตาคือ ผม ั้น ผิ คล้า ูงรา 160 – 165 มีรอย ักที่ข้อมือและข้อเท้า มรองเท้า
แตะ ะพายกระเป๋า “ ังไกลกัง ล” เ ื้อโปโล ีฟ้า กางเกงขา ั้น ีฟ้า

