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บทที่ 1 บทนำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ นิชาภัทร ไม้งาม

1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัญหาคนไร้บ้าน คือ หนึ่งในปัญหาที่สังคมเมื องขนาดใหญ่ทั่วโลกกาลังเผชิญ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มจะมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น สานักข่าว The Guardian รายงานผลการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งออสเตรเลีย (ABS) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2554- 2559 (ระยะเวลา 5 ปี) ออสเตรเลียมีจานวนคนไร้บ้าน
ทั้งหมด 116,427 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 (Davey and Knaus, 2018) ในขณะที่ Independent เสนอ
ข้อมูลจากรัฐบาลอังกฤษ เผยว่า จานวนคนไร้บ้านในอังกฤษยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีแนวโน้มที่เป็นคนไร้บ้านมากขึ้น (Bulman, 2017) ด้านสหรัฐอเมริกา พบว่า
ใน ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนคนไร้ บ้ านในลอสแองเจลิส ถึง 46,874 คน ซึ่งตัว เลขดังกล่ าวเป็นตัว ที่เพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 5 จากปีก่อน (ผู้จัดการออนไลน์, 2559)
สาหรับประเทศไทยมีตัวเลขการสารวจที่จัดเก็บโดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย์ สารวจพบคนเร่ร่อนทั้งสิ้น , 60 คน ในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเพศ
ชายประมาณ 2,214 คน และเป็นเพศหญิง 1,246 คน (One More News, 2558) ถัดมาในปี พ.ศ. 2559
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ได้ ท าการส ารวจจ านวนคนไร้ บ้ า นในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบคนไร้บ้าน จานวน 1, 07 คน และคาดการณ์ว่าจะมีคนไร้บ้านทั่วประเทศราว 0,000
คน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2559) แม้ว่าข้อมูลจานวนคนไร้บ้านกรณีประเทศไทยมีเพียงการสารวจ
ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น และแนวโน้มของสถานการณ์ของคนไร้บ้านในระดับประเทศเป็นเพียงการประมาณ
การณ์ แต่จากจานวนที่ปรากฏก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยที่กาลังประสบกับปัญหาเชิงโครงสร้างและ
ปัญหาความเหลื่อมล้า ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาครอบครัว
การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง “การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น” ของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) พบว่า สาเหตุที่ทา
ให้คนตัดสินใจไร้บ้านในต่างประเทศมีที่มาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนที่พักอาศัยและไม่สามารถ
เข้าถึงที่พักราคาถูก ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรง ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ในขณะที่
ประเทศไทยเกิดจากความทับซ้อนกันของปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจถือ
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนจานวนหนึ่งต้องประสบกับสภาวะการไร้บ้าน ในขณะที่ปัญหาครอบครัวเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมการเกิดสภาวะไร้บ้าน ก่อนที่จะกลายมาเป็นคนไร้บ้าน คนส่วนใหญ่ทางานที่ไม่มีความมั่นคง เป็นงาน
ประเภทลูกจ้างรายวันหรือเป็นแรงงานนอกระบบ มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่ต้องอาศัยทักษะการทางาน (Unskill
Labour) ไม่มีหลักประกันในชีวิต อย่างเช่น ประกันสังคม สวัสดิการแรงงานต่างๆ เมื่อประสบกับปัญหาจึงไม่มี

1-1

ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องหา
มาตรการบางอย่างมาใช้ป้องกัน (Prevention) กลุ่มคนเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
ดังนั้นการมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลให้บุคคลหนึ่งต้องเข้าสู่
ภาวะไร้บ้าน จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบมาตรการเตือนทางสังคม (Social Warning) ซึ่งถือเป็นตาข่าย
ความปลอดภัยทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน คัดกรอง และลดจานวนกลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนไร้
บ้าน โดย หนึ่ง จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาคนไร้บ้านในประเทศไทย โดยเฉพาะจานวนคนไร้บ้านหน้า
ใหม่ (New Homeless)1 สอง ช่วยดูดซับ (Absorb) กลุ่มเสี่ยงหรือคนที่มีความเปราะบางให้สามารถดาเนิน
ชีวิตได้ต่อไป สาม เป็นเครื่องมือที่รัฐจะนามาใช้เฝ้าระวัง สังเกต ป้องกัน และติดตามกลุ่มเสี่ยงและคนที่มีความ
เปราะบางซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาหรื อเริ่มมีปัญหา และ สี่ สามารถนามาใช้ในการออกแบบนโยบายการ
ช่วยเหลือที่ตรงกับสภาพจริงของปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเสี่ยงและคนที่มีความเปราะบาง
รวมถึงกลุ่มคนไร้บ้านในระยะเริ่มต้น (Pre Homeless) ได้
ด้านกลุ่มที่เป็นคนไร้บ้านแล้ว การหาแนวทางช่วยเหลือ ในด้ านของการครองชีพ ตลอดจนการสร้าง
ความพร้อมให้คนไร้บ้านสามารถตั้งหลักชีวิตเพื่อกลับคืนสู่สังคมก็เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่สาคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็มีการสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือในด้านของการครองชีพเป็นส่วนใหญ่ เช่น การจัดหาที่พักอาศัย สาธารณูปโภค และการอุปโภค
บริโภค แต่ในประเด็นของการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้านอันจะนาไปสู่การ
กลับคืนสู่สังคม ยังขาดการศึกษารวมทั้งตัวชี้วัดที่สาคัญจะบ่งบอกว่า คนไร้บ้านคนใดที่จะมีความพร้อมหรือ
ศักยภาพ (Potential) ที่จะตั้งหลักได้ ทั้งนี้ในเบื้องต้น งานวิจัยชิ้นนี้ให้ขอบเขตของคาว่าตั้งหลักว่า “การมี
พร้อมที่จะทางานหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ซึ่งถ้าคนไร้บ้านสามารถมีงานประจาที่มีรายได้แน่นอน เพียงพอต่อ
การดาเนินชีวิต และสามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ ก็นับเป็นการตั้งหลักขั้นสาคัญและเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
การกลับคืนสู่สังคมได้ในขั้นต่อๆไป สาหรับกระบวนการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและการกลับคืนสู่สังคมของคนไร้
บ้านสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1.1 และตารางที่ 1.1

1

ซึ่งตามนิยาม “คนไร้บ้านหน้าใหม่ คือ คนที่อยู่ในช่วงเวลาตัดสินใจระหว่างการใช้ชีวิตทั่วไปกับการไร้บ้าน คนที่อยู่ระหว่างการรองานและเลือกใช้
พื้นที่สาธารณะหรือบ้านพักพิงเป็นที่พักอาศัย รวมไปถึงคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นคนไร้บ้าน และไร้ บ้านมาไม่เกิน 5 ปี” (ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ,
2561)
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ตำรำงที่ 1.1 กระบวนกำรเข้ำสู่ภำวะไร้บ้ำนและกำรกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้ำน และแนวทำง
เชิงนโยบำย
ระยะที่
แนวทำงเชิงนโยบำย
ระยะที่หนึ่ง คือ กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ภาวะไร้ การหาตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อเป็นมาตราการเตือนทาง
บ้าน
สังคม (Social Warning) และป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
(Prevention)
ระยะที่สอง คือ การเป็นคนไร้บ้าน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐานในการ
ดารงชีวิต ตลอดจนเยี่ยวยาทางด้านจิตใจ
ระยะที่สาม คนไร้บ้านที่มีความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อที่จะ ภายในกลุ่ ม คนไร้ บ้ า นที่ นี้ ย่ อ มมี ค นไร้ บ้ า นที่ มี ศั ก ยภาพ
กลับคืนสู่สังคม
(Potential) หรื อ ความพร้ อ มที่ จ ะตั้ ง หลั ก ในการมี ง าน
ประจาที่มีรายได้แน่นอน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะการหา
ตัวชี้วัด (Indicators) สาหรับคนไร้บ้านที่มีความพร้ อ มใน
การตั้งหลักชีวิต
ระยะที่สี่ คนไร้บ้านที่อยู่ในช่วงการพยายามกลับคืนสู่สังคม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบนโยบาย
หรือแนวทางการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับคืนสู่
สังคมได้
ระยะที่ห้า คนไร้บ้านที่กลับคืนสู่สังคมได้อย่างถาวร
การมีกระบวนการติดตาม และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คน
หรือ
กลุ่มนี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างถาวร
คนไร้บ้านที่กลับคืนสู่สังคมได้ระยะหนึ่งแต่สุดท้ายอาจจะยัง
ไม่เข้มแข็งพอจึงก็ต้องกลับมาเป็นคนไร้บ้านใหม่
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ภำพที่ 1.1 กระบวนกำรเข้ำสู่ภำวะไร้บ้ำนและกำรกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้ำน

งานวิจัยฉบับนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านใน 2 ด้าน ได้แก่ หนึ่ง
ตัวชี้วัดโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และ สอง ตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการ
มีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน (ภาพที่ 1.1)
โดยในด้านที่หนึ่ง การพัฒนาตัวชี้วัดโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน คณะผู้วิจัยจะ
ทาการศึกษาเพื่อประมาณการปัจจัยเสี่ยงในระดับบุคคคลทั้งที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่จะทาให้เข้าสู่
ภาวะไร้บ้าน ทั้งนี้ตัวชี้วัดดังกล่าวคาดว่าจะสามารถนามาเป็นมาตราการในการเตือนปัญหาด้านคนไร้บ้าน
(Early Warning) ให้แก่กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง และคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าสู่
สภาวะการไร้บ้าน หรือคนที่อยู่ในระยะทดลองไปๆกลับๆ หรืออยู่ในช่วงรองาน หรือเพิ่งจะเป็นคนไร้บ้านมาไม่
เกิน 5 ปี ตลอดจนเป็นเครื่องมื อสาหรับการหาแนวทางในการป้องกัน (Prevention) การตรวจสอบติดตาม
(Monitoring) และการคาดการณ์ (Projection) ปัญหาการเป็นคนไร้บ้านต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันรัฐก็

1-4

สามารถนาดัชนีชี้วัดโอกาสดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลประกอบการออกแบบ และพัฒนานโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการเป็นคนไร้บ้านได้ (Homeless Prevention Policy)
สาหรับด้านที่สอง งานวิจัยฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการ
มีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน โดยตั้งสมมติฐานไว้ในเบื้องต้นว่า คนไร้บ้านที่พร้อมจะตั้งหลักเพื่อ
หางานหรือทางานประจาที่มีรายได้แน่นอนนั้นต้องมีความพร้อมอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมทางกาย
(สุขภาพกาย) ความพร้อมทางด้านจิตใจ (สุขภาพจิต ทัศนคติ แรงจูงใจ ความหวัง) และความพร้อมในการ
ทางาน (ความต้องการในการทางาน ความสามารถในการทางาน ทักษะในการประกอบอาชีพ) โดยคณะผู้วิจัย
จะใช้วิธีการทบทวนเอกสารงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบ
เครื่องมือในการพิจารณาว่าคนไร้บ้านคนดังกล่าวมีความพร้อมในการตั้งหลักมากหรือน้อยโดยเปรียบเทียบ
นอกจากนี้ หากมีการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านแล้ว ตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็นตัว
แปรหนึ่งประกอบการวิเคราะห์ความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้านได้ ทั้งนี้เนื่องจาก คนไร้บ้าน คือ
บุคคลที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ขณะที่ดัชนีชี้วัดโอกาสก็เป็นเส้นแบ่งระหว่าง ภาวะไร้บ้านกับภาวะปกติ ดังนั้น
ดัชนีดังกล่าวไปจึงสามารถนาไปเป็นฐานในการพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ส่วนบุคคลในด้านความพร้อม
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคคล (สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทัศนคติส่วนบุคคล การเข้ากับผู้อื่น ฯลฯ) ด้านสังคม
(ความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคม ที่ทางาน ฯลฯ) และ ด้านเศรษฐกิจ (รายได้ การมีงานทา โอกาสในการตก
งาน หนี้สิน ฯลฯ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนาไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสนับสนุน (Supporting factors) ใน
ด้านอื่นๆที่จะช่วยให้คนไร้บ้านมีความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อกลับคืนสู่สังคมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ ดังนี้
1.2.1 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน หรือตัวชี้วัดความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะ
ไร้บ้าน
1.2.2 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน
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1.3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.3.1 กรอบแนวคิดและวิธีกำรดำเนินกำร
โครงการศึกษานี้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ปี แบ่งกระบวนการศึกษาออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่
ระยะที่หนึ่ง (Phase 1) เป็นการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และตัวชี้วัดความ
พร้อมในการตั้งหลักชีวิตเพื่อเตรียมกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้าน โดยตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการวัดในระดับบุคคล
ระยะที่ ส อง (Phase 2) เป็ น การทดสอบตั ว ชี้ วั ด และ ระยะสุ ด ท้ า ย (Phase 3) เป็ น การประเมิ น ผล
(Evaluation) ตัวชี้วัดตลอดจนนาตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติจริง (ดูภาพที่ 1.2 ประกอบ)
ทั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อที่จ ะให้ ตัว ชี้วัดดังกล่ าวเป็นดัช นีในการเตือนปัญหาด้านคนไร้บ้าน (Early
Warning) ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาหรับการหาแนวทางในการป้องกัน (Prevention) การตรวจสอบติดตาม
(Monitoring) และการคาดการณ์ (Projection) ปัญหาการเป็นคนไร้บ้านต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานผลการศึกษาของระยะที่ 1 (Phase 1) ดังนั้นเนื้อหาใน
ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยรวมทั้งขั้นตอนในการศึกษาของระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนา
ตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักชีวิตเพื่อกลับคืนสู่สังคมของคนไร้
บ้านเท่านั้น
ภำพที่ 1.2 กรอบในกำรศึกษำ
ระยะที่หนึ่ง (Phase 1)
การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และตัวชีว้ ัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาและรายได้ที่
แน่นอนของคนไร้บ้าน
ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 10 เดือน

ระยะที่สอง (Phase 2)
การทดสอบตัวชีว้ ัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และ
ตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพือ่ การมีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน
ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 12 เดือน

ระยะที่สาม (Phase 3)
การประเมินผลตัวชี้วัดตลอดจนนาตัวชีว้ ัดไปสู่การปฏิบัติจริง
ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 12 เดือน
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1.3.2 วิธีกำรศึกษำในระยะที่หนึ่ง (Phase 1) กำรศึกษำและพัฒนำตัวชี้วัดโอกำสในกำรเข้ำ สู่
ภำวะไร้บ้ำน และตัวชี้วัดควำมพร้อมในกำรตั้งหลักเพื่อกำรมีงำนทำและรำยได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้ำน
ระยะที่หนึ่งมีระยะเวลาการดาเนินงานทั้งสิ้น 10 เดือน มีวิธีการและขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้
1) นิยามคนไร้บ้าน
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยในระยะที่ 1 คือ การพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้
บ้ าน ดังนั้ น การให้ คานิ ย ามคนไร้ บ้ านที่ชัดเจนจึง เป็นขั้น ตอนที่มี ความส าคัญ ทั้งนี้ แม้ว่าตัว บทกฎหมาย
(พระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557) ได้มีการให้คานิยามของกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีเกณฑ์ในการให้คานิยามคนไร้บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ส่งผลต่อการกาหนดเกณฑ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าว
ดังนั้น ในขั้นต้น เพื่อให้รูปแบบของการศึ กษาและการพัฒนาตัวชี้วัดมีความชัดเจน คณะผู้วิจัยจึง
เริ่มต้นการศึกษาโดยการรวบรวม เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ คานิยามของคนไร้บ้าน จาก (1) คานิยามตาม
กฎหมาย (2) นิยามและเกณฑ์ในการคัดเลือกคนไร้บ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ต่างๆ และ (3) การให้คานิยามคนไร้บ้าน จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ จากนั้นจึงนามาสู่การสรุปคานิยาม
ของคนไร้บ้านเพื่อต่อยอดพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและตัวชี้ ความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อ
การมีงานทาของคนไร้บ้านต่อไป
2) ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมี
งานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน ทางคณะผู้วิจัยจะดาเนินการทบทวนวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับสองหัวข้อดังกล่าวนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตัวอย่างตลอดจนแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดในกรณี
ของคนไร้บ้าน
3) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
เมื่อได้ข้อมูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิที่เกี่ยวข้องโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็น
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รวบรวมมา คัดกรองตามเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย จากนั้นผู้วิจัยจึงนามาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งสองกลุ่มเพื่อเตรียมนาข้อมูลดังกล่ าวมา
พัฒนาเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลด้านโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมี
งานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้านต่อไป
4) นาเสนอตัวชี้วัดในขั้นต้นและสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อวิพากษ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด (จัดขึ้นภายใน 1 เดือนหลังจากพัฒนาตัวชี้วัดในเบื้องต้นสาเร็จ)
ในขั้นตอนนี้หลังจากที่คณะผู้วิจัยจะทาการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะ
ไร้บ้านรายบุคคลและความพร้อมในการตั้งหลักชีวิตเพื่อกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้าน กรณีประเทศไทยแล้ว
ก่อนที่จะนาตัวชี้วัดไปทดสอบ คณะผู้วิจัยจะนาตัวชี้วัดเสนอในวงสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งประกอบด้วย
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ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
เพื่อทาการวิพากษ์และให้ความเห็นกับตัวชี้วัดดังกล่าว
5) พัฒนาตัวชี้วัด และกาหนดแผนและแนวทางในการดาเนินงานของระยะที่สอง (Phase 2)
หลังจากที่ได้มีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อวิพากษ์และให้ความเห็นกับตัวชี้วัดแล้ว ทาง
คณะผู้วิจัยจะได้รวบรวมความเห็ นและข้อเสนอเหล่านี้มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นตัวชี้วัด เมื่อได้ตัวชี้วัดฉบับ
สมบู ร ณ์แล้ ว ในขั้น ตอนนี้ ทางคณะผู้ วิจั ย จะดาเนินการร่างแผนการนาตัว ชี้วัดดังกล่ าวไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างเบื้องต้น ก่อนจะนาเข้าสู่กระบวนการทดสอบซึ่งเป็นระยะที่สอง (Phase 2) ของโครงการวิจัย โดยใน
ข้อเสนอจะนาเสนอถึง กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณในการ
ทดสอบตัวชี้วัดต่อไป
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บทที่ 2 นิยามของคนไร้บ้าน
2.1 นิยามของคนไร้บ้านในต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับนี้ คือ การพัฒนาตัวชี้วัดความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้
บ้าน และการพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักชีวิตของคนไร้บ้าน ดังนั้นการให้คานิยามคนไร้บ้านที่ชัดเจน
จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ ทั้งนี้ แม้ว่าตัวบทกฎหมาย (พระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557) ได้มีการให้คา
นิยามของกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะมี
เกณฑ์ในการให้คานิยามคนไร้บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดเกณฑ์ในการพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าว
ดังนั้น บทที่ 2 นี้ เพื่อเป็นการทาความเข้าใจ และวางกรอบของการศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทาง
คณะผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการศึกษาโดยการรวบรวม เปรียบเทียบ และสังเคราะห์ คานิยามของคนไร้บ้าน โดยเริ่มต้น
จากหัวข้อที่ 2.1 การให้คานิยามคนไร้บ้าน จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ และหัวข้อที่ 2.2 นิยามของคนไร้บ้านใน
ประเทศไทย โดยกรณีประเทศไทยนั้นจะทบทวนผ่านคานิยามตามกฎหมาย นิยามและเกณฑ์ในการคัดเลือกคนไร้
บ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ จากนั้นจึงนามาสู่การสรุปคานิยามของคนไร้บ้าน
ที่งานวิจัยฉบับนี้จะทาการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและตัวชี้ต่อไป
เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาคนไร้บ้าน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองของทุกประเทศ เป็นหนึ่งในปัญหา
เศรษฐกิจที่สะท้อนถึงความยากจน ความเหลื่อมล้า ความขาดแคลน การว่างงาน และปัญหาทางสังคมที่สะท้อนถึง
ความรุนแรงและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยในแต่ละประเทศก็มีนโยบายและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่
คนไร้บ้าน ทั้งนี้การให้คานิยามของคนไร้บ้านย่อมมีความหลากหลายแตกต่างกันตามบริบท สถานการณ์ หรือสังคม
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ดังนั้นในส่วนแรกนี้จะเป็นการเริ่มต้นทบทวนศึกษาถึงคานิยามของคนไร้บ้านในแต่ละ
ประเทศหรือในแต่ละสังคมที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงขอบเขตของคนไร้บ้านในมุมมองที่หลากหลาย
อันเป็นสิ่งที่สาคัญที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาประเด็นอื่นๆ ของคนไร้บ้านต่อไป ผู้วิจัยได้รวบรวมคา
นิยามของคนไร้บ้านในต่างประเทศไว้ในตารางที่ 2.1 จากแหล่งข้อมูลที่สาคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ หนึ่ง การสารวจ
ประชากรคนไร้ บ้ า น ของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
(2017) ซึ่งในรายงานดังกล่าวได้มีการรวบรวมคานิยามของคนไร้บ้านที่ใช้ในการสารวจในหลากหลายประเทศ สอง
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รายงาน “สถานการณ์คนไร้บ้าน” ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน (2559) และ สาม การศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุน
การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น ของ ธานี ชัยวัฒน์
และ คณะ (2561) ซึ่งงานทั้งสองได้มีการรวบรวมคานิยามของคนไร้บ้าน กรณีศึกษาต่างประเทศเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 2.1 คานิยามของคนไร้บ้านในต่างประเทศ
ประเทศ

นิยามคนไร้บ้าน

สรุปนิยามคนไร้บ้าน

ที่มา

ออสเตรเลีย
Australia

“ 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.”

บุคคลที่มีสภาพความเป็นอยู่หรือการอยู่อาศัยที่ไม่
เหมาะสม ซึ่ ง รวมถึ ง สภาพแหล่ ง ที่ พั ก อาศั ย ไม่
สมบูรณ์ ไม่เพียงพอที่จะพิจารณาว่าเป็นบ้านได้ หรือ
ไม่มีก รรมสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ ที่อ ยู่ รวมทั้งสิทธิ
และความสัมพันธ์ทางสังคม

Department
for
Child Protection and
Family
Support
(2016, หน้า 8),
ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ
(2560, หน้า 5-5)

Special Measures Law Concerning Assistance
for the Rehabilitation of the Homeless ที่
ขับเคลื่อนโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการ ได้ให้นิยามคนไร้บ้านไว้อย่างกว้างๆ คือ
คนที่ ไ ม่ ส ามารถอยู่ อ าศั ย เป็ น หลั ก แหล่ ง ใช้
ชีวิตประจาวันในสวนสาธารณะของเมือง ริมแม่น้า
บนถนน ในสถานีรถไฟ ฯลฯ
-The Census of India, Ministry of home Affair
ได้ให้นิยามอย่างกว้าง ว่าคนไร้บ้าน คือ คนที่ไม่ได้
อยู่อาศัยในบ้านตามลักษณะสามะโนประชากร เช่น
โครงสร้างที่มีหลังคา
- Ministry of Urban Development ไ ด้ นิ ย า ม
ละเอียดลงไปอีกว่า คือ กลุ่มคน ผู้คน ซึ่งไม่มีบ้านทั้ง
ที่เป็นของตนเองหรือเช่าผู้อื่น แต่อยู่อาศัยและหลับ
นอนบนทางเท้า สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ สถานที่
ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ภายนอกร้านค้าและโรงงาน อยู่
อาศัยในสถานที่ก่อสร้าง ใต้สะพาน ท่อระบายน้า
และที่อื่นๆ, ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนในที่พักพิงชั่วคืน
ที่ พั ก ไม่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง ที่ พั ก ระยะสั้ น ที่ อ ยู่ ข อง
ขอทาน และบ้านพักของเด็ก เป็นต้น , ใช้ชีวิตอยู่ใน
โครงสร้างชั่วคราวที่ไม่มีผนังและหลังคา เช่น หลังคา

อนรรฆ พิ ทั ก ษ์ ธ านิ น
(2559, หน้า 27)

ญี่ปุ่น
Japan

อินเดีย
India
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อนรรฆ พิ ทั ก ษ์ ธ านิ น
(2559, หน้า 28)

ประเทศ

ชิลี
Chile

นิยามคนไร้บ้าน

People who sleep in public or private
places without an infrastructure that
can be characterized as housing, even
if its house is in a precarious state. This
excludes families and people living in
squatter settlements. People that
lacking a fixed, regular and adequate
accommodation for the night, find a
one-night residence , paying or not for
this night-service, in places run by
public or private entities that provide
temporary shelter. This group
incorporates people who stay in
nursing homes and hospices, run by
charity or business.
สาธารณรัฐเช็ก Homeless is a general term for the
Czech
heterogeneous group of population
Republic
covering both visible homeless people,
i.e. persons sleeping rough (roofless),
and people who are not able to
procure any dwelling and hence live in
accommodation for the homeless, as
well as people living in insecure
accommodation and people staying in
conditions which do not fulfil the
minimum standards of living in the
particular cultural and social
environment.
เ ด น ม า ร์ ก People are considered homeless if
Denmark
they do not have a dwelling (owned or
rented) or room, but are forced to use
temporary housing alternatives, or live
temporarily without a lease contract
with relatives, friends or acquaintances.
People with no place to stay the
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แผ่นพลาสติก ผ้าคลุมหรือหลังคาหญ้าแฝกซึ่งอยู่บน
ทางเท้า สวนสาธารณะ เตียงผ้าใบ และที่อื่น ๆ ที่
เหมือนกัน
คนที่หลับนอนในพื้นที่สาธารณะหรือที่ของเอกชน OECD (2017, หน้า 9)
ซึ่งปราศจากโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะเป็นบ้าน
หรื อ เป็ น บ้ า นที่ อ ยู่ ใ นสภาพช ารุ ด ทรุ ด โทรมไม่
ปลอดภัย ทั้งนี้ไม่นับรวมครอบครัวหรือคนที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในที่ตนไม่มีกรรมสิทธิ์
นอกจากนี้ยังรวมถึ งคนที่ ไม่ มีที่อ ยู่อ าศัย เป็ น หลั ก
แหล่ ง ในยามค่ าคื น รวมไปถึ ง บุ ค คลที่ ไ ม่ สามารถ
เข้าถึงการให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราวที่ดาเนินการ
โดยรัฐหรือเอกชน กลุ่มดังกล่าวนั้นได้รวมบุคคลที่
พักอยู่ในสถานที่พักพิงสาหรับผู้ป่วยที่ดาเนินการโดย
องค์กรทางการกุศลหรือธุรกิจ

บุคคลไร้บ้านเป็นคานิยามทั่วไปของกลุ่มบุคคลทั้งที่ OECD (2017, หน้า 9)
ไร้ที่พักอาศัยอย่างชัดเจน เช่น ผู้ที่อาศัยหลับนอนใน
พื้นที่สาธารณะ
และบุคคลผู้อาศัยในสถานที่ซึ่งปราศจากโครงสร้า ง
พื้ น ฐานเพี ย งพอต่อ การด ารงชีพ รวมทั้ ง อาศัย ใน
สิ่งแวดล้อมที่อันตรายและไม่มีความปลอดภัยในการ
ดารงชีวิตในสังคม

คนไร้บ้าน คือ บุคคลผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (ไม่มีกรรมสิทธิ์ OECD (2017, หน้า 9ในที่อยู่อาศัย ไม่ได้เช่าบ้าน หรือห้องพัก) เป็นบุคคล 10)
ที่พัก อาศัยในที่พัก ชั่ว คราว หรือ พัก อาศัยชั่วคราว
โดยปราศจากสัญ ญาในการพัก อาศัย ญาติ เพื่อ น
หรือคนรู้จัก ในกรณีนี้รวมถึงบุคคลผู้ที่ไม่มีสถานที่
พักพิงในยามค่าคืนด้วย
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เอสโตเนีย
Estonia

ฟินแลนด์
Finland

เยอรมัน
Germany

ฮังการี
Hungary

ไอร์แลนด์
Ireland

นิยามคนไร้บ้าน
coming night are also considered
homeless.
A homeless person is a person, who
has no legal relationship (ownership,
lease
agreement,
permanent
accommodation agreement) to any
buildings, rooms or parts there of that
would qualify as housing and who has
no source of income necessary for
acquiring a place to live and no social
skills to change his or her status in the
given circumstances.
Homeless people include those living
outdoors, in various temporary shelters
and night shelters and institutions due
to lack of a dwelling (e.g. shelters,
nursing homes, psychiatric hospitals,
institutions for mentally handicapped).
Also, former convicts with no known
residence are included as well as
persons living temporarily with friends
and relatives.
Persons who are do not hold a legal
right to occupy a dwelling, either as
tenant or owner occupier or through
permission to occupy the dwelling
from the owner.
Homeless people are persons without
any registered place of residence
(except for persons whose registered
places
of
residence
are
accommodation for homeless people),
and any person who spends nights in
public areas or premises not designed
for housing purposes.
A person is regarded by a housing
authority as being homeless if — (a)
there is no accommodation available,
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คนไร้ บ้ า น คื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง OECD (2017, หน้า 10)
กฎหมายในการเข้าพั กพิงในตึก ห้อง หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัย และบุคคลผู้
ที่ไม่มีรายได้เพียงพอในการหาที่พักอาศัยและไม่มี
ความสามารถทางสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ตนจากสถานะที่เป็นอยู่

คนไร้บ้าน คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่กลางแจ้ง OECD (2017, หน้า 10)
ที่พักพิงชั่วคราว และสถานที่พักพิงต่างๆ ที่มีไว้เพื่อ
ช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ทั้งในที่อ ยู่
อาศัยชั่วคราว สถานพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวช
รวมไปถึงบุคคลผู้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจาที่ไร้
ที่พักพิง และบุคคลที่มาพักอาศัยชั่วคราวกับบุคคลที่
รู้จักและเหล่าญาติมิตร

บุคคลผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการครอบครอง OECD (2017, หน้า 11)
ที่พัก อาศัย ไม่ว่า จะเป็นผู้เช่าหรือ เจ้ าของในกรรม
สิทธ์ หรือได้รับอนุญาตให้ครอบครองที่อยู่อาศัยจาก
บุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ
คนไร้บ้าน คือ บุคคลผู้ไร้ซึ่งที่พักอาศัยที่ได้มีการจด OECD (2017, หน้า 11)
ทะเบี ย น (ในกรณี ย กเว้ น บุ ค คลที่ อ าศั ย ในที่ พั ก ที่
ลงทะเบี ย นให้ เ ป็ น พั ก ของคนไร้ บ้ า น) รวมไปถึ ง
บุคคลที่หลับนอนยามค่าคืนในพื้นที่สาธารณะหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการอยู่อาศัยของบุคคล

บุคคลจะถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยเมื่อ
(a) ไม่มีที่พักอาศัย
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or (b) he is living in a hospital, county
home, night shelter or other such
institution, and is so living because he
has no accommodation of the kind
referred to in paragraph (a)
ลัตเวีย
Primary homeless persons include
Latvia
persons living in streets or without a
shelter or living quarter.
ลักเซมเบิร์ก
The definition of homeless covers:
Luxemburg
roofless people, houseless people,
people living in insecure housing and
people living in inadequate housing.
นิวซีแลนด์
Homelessness is defined as living
New Zealand situations where people with no other
options to acquire safe and secure
housing: are without shelter, in
temporary accommodation, sharing
accommodation with a household or
living in uninhabitable housing.
นอร์เวย์
The person lacks shelter for the coming
Norway
night, the person has been referred to
emergency
or
temporary
accommodation, the person is in
prison or an institution and is going to
be released/discharged within two
months and does not have a place of
residence upon release/discharge, the
person is temporarily living with
friends, acquaintances or relatives
โปแลนด์
A homeless person is a person who
Poland
does not stay in “living
accommodation” and who is not
registered for permanent residence, or
a person who does not stay in “living
accommodation” and is registered for
permanent residence in a dwelling
which is not adequate for living.

สรุปนิยามคนไร้บ้าน
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(b) บุคคลที่อยู่ในโรงพยาบาล สถานที่พักพิง ที่พัก
ชั่วคราวตอนกลางคืน หรืออื่น ๆ เนื่องจากไม่มีที่อยู่
อาศัยด้วยสาเหตุในข้อ (a)

คนไร้ บ้ า น รวมไปถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามพื้ น ที่ OECD (2017, หน้า 12)
สาธารณะ ท้องถนน โดยไม่มีพักพิงหรือที่อยู่อาศัย
คานิยามของคนไร้บ้านได้รวมไปถึง ผู้ที่ไม่มีที่พักใต้ OECD (2017, หน้า 12)
ร่มกาบัง ผู้ที่ไร้บ้านพักอาศัย บุคคลผู้ที่พักอาศัยในที่
พักที่อันตรายไม่ปลอดภัย และผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่
ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
ภาวะไร้บ้าน คือ ภาวะการดาเนินชีวิตของบุคคลที่ไร้ OECD (2017, หน้า 12)
ซึ่งทางเลือกในการพักอาศัย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ไร้บ้าน
ไร้สถานที่พักพิง พักอาศัยในที่พักชั่วคราว ที่พักที่ใช้
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น หรื อ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นสถานที่ ที่ ซึ่ ง ไม่
สามารถอาศัยอยู่ได้

คนไร้บ้านคือบุคคลผู้ขาดแคลนที่พักอาศัยในค่าคืนที่ OECD (2017, หน้า 13)
กาลังจะมาถึง, คนที่เกิดปัญหาเร่งด่วน ต้องการที่พัก
อาศัยและความช่วยเหลือชั่วคราว, คนที่จะได้รับการ
ปล่ อ ยตั ว ออกจากคุ ก หรื อ สถานบ าบั ด ภายใน
ระยะเวลาสองเดือนข้างหน้าโดยยังไม่มีสถานที่อยู่
อาศัยรองรับ, บุคคลที่ขอพักอาศั ยชั่วคราวร่วมกับ
คนรู้จัก ทั้งเพื่อนหรือญาติมิตร

คนไร้บ้าน คือ บุคคลผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่พักอาศัย OECD (2017, หน้า 13)
และไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในที่ พั ก อาศั ย หรื อ บุ ค คลที่
ไม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ ใ นที่ พั ก อา ศั ย และได้ ท าก า ร
ลงทะเบียนในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
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สเปน
Spain

People sleeping rough, people living in
emergency accommodation provided
by the local authority or an NGO,
people staying in long-stay group
accommodation provided by the local
authority or an NGO (non-emergency
centers, shelters for victims of
domestic violence, centers for asylum
seekers or irregular migrants), people
living in buildings that would
commonly be considered unsuitable
for human habitation, people living in
temporary accommodation such as
pensions or guest houses, people living
in squats.

คนไร้ บ้ า น รวมถึ ง บุ ค คลที่ พั ก อาศั ย ในพื้ น ที่ OECD (2017, หน้า 14)
สาธารณะ บุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงฉุกเฉิน
ทั้ ง ภายใต้ ก ารดู แ ลขององค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก าไร (NGO) ทั้ ง ในระยะสั้น
และระยะยาว บุคคลผู้อาศัยในที่พักพิงสาหรับผู้เป็น
เหยื่อ ด้า นความรุนแรง ศูนย์สาหรับ ผู้ลี้ภัย หรื อ ผู้
อพยพ บุ ค คลผู้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ อ าศั ย ในอาคารที่ ไ ม่
เหมาะสมสาหรับการดาเนินชีวิตตามปกติของมนุษย์
บุคคลที่อยู่อาศัยในห้องพักชั่วคราว หรือสถานที่ที่
ตนไม่มีกรรมสิทธิ์

สหรัฐอเมริกา
The United
States

ส ห ร า ช
อาณาจักร
United
Kingdom

The United States Department of Housing
and Urban Development (HUD) ได้ ใ ห้ นิ ย าม
ของคนไร้บ้ า นอั นพอสรุปได้ คือ ปั จ เจกบุ คคลหรือ
ครอบครั ว ที่ ข าดแคลนที่ อ ยู่ อ าศั ย ถาวรหรื อ ที่
เพียงพอ ในเวลากลางคืน, มีที่พักอาศัยเวลากลางคืน
ที่ผิดปกติวิสัย อาทิเช่น ในรถ ในสวน ตึกร้าง สถานี
รถหรือสถานีรถไฟ หรือบนพื้น , พักอาศัยทีจัดหาให้
ชั่วคราวโดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นสาหรับผู้
มีรายได้ต่าหรือ จัดหาให้โดยองค์กรการกุศลต่างๆ,
พั ก อาศั ย ที่ ไ ม่เ หมาะส าหรั บ การอาศั ย ของมนุษ ย์
ตลอดจนปัจเจกบุคคลหรือครอบครัวที่มีความเสี่ย ง
ในการจัดมีลักษณะการอยู่อาศัยในลักษณะดังกล่าว
หรื อ ‘ไร้ บ้ า น’ รวมถึ ง เยาวชนที่ มี แ นวโน้ ม จะ
กลายเป็นคนไร้บ้าน
Department of Communities and Local
Government ของสหราชอาณาจักร ได้ให้ นิยาม
ของคนไร้ บ้ า นว่ า มิ ใ ช่ ผู้ ที่ อ าศั ย หลั บ นอนในพื้ น ที่
สาธารณะหรือสถานพักพิงเป็นเวลาต่อเนื่อง 28 วัน
เท่านั้น หากแต่รวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการ
กลายเป็นคนไร้บ้าน อันได้แก่ กลุ่มที่เป็นผู้เช่าที่ถูก
ไล่ออก, เป็นเจ้าของบ้านที่กาลังจะถูกยึดโดยเจ้าหนี้,
กรณีมีบ้าน แต่อยู่ไม่ได้จัดเป็นคนไร้บ้านด้วย, เป็น
สถานที่พักชั่วคราว เช่น hostel, อาศัยอยู่กับเพื่อน
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หรือครอบครัว แต่อยู่ได้ชั่วคราว, การปราศจากการ
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นที่ พั ก อาศั ย ปั จ จุ บั น อย่ า ง
ถูกต้อง, อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความรุ นแรง, อาศัยอยู่
ในบ้านสภาพย่าแย่ (poor condition), อาศัยอยู่ใน
บ้านเช่นโดยไม่มีความสามารถในการจ่าย, อาศัยอยู่
ในบ้านที่เคลื่อนที่ไปมาได้

จากการพิจารณาคานิยามของคนไร้บ้านในต่างประเทศข้างต้น จะพบว่า คานิยามของแต่ละประเทศจะมี
จุดเหมือนในส่วนของการให้คานิยามที่ตรงกันว่า คนไร้บ้าน คือ บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย เพียงแต่จะลักษณะของ
ภาวะไร้บ้านหรือไร้ที่อยู่อาศัยนั้น จะให้ขอบเขตที่กว้างหรือแคบแตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการวิเคราะห์คานิยามใน
ภาพรวม ทาให้พอที่จะสรุปลักษณะของภาวะไร้บ้าน ได้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้
หนึ่ง บุคคลที่หลับนอนหรือพานักอาศัยในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่โล่งแจ้ง (Open air) เช่น ถนน ริมทาง
เท้า สวนสาธารณะ ป้ายรถประจาทาง ฯลฯ
สอง บุคคลที่หลับนอนหรือพานักอาศัยในสถานที่ที่ผิดปกติวิสัยหรือที่ตนไม่มีกรรมสิทธิ์ แม้จะมีหลังคา
หรือไม่ใช่พื้นที่โล่งแจ้ง แต่สภาพแหล่งที่พักอาศัยไม่สมบูรณ์ ไม่เ พียงพอที่จะพิจารณาว่าเป็นบ้านได้ เช่น ตึกหรือ
อาคารร้าง สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว รวมทั้งบ้านหรือห้องพักที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอยู่อาศัย
สาม บุคคลที่หลับนอนหรือพานักอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงสาหรับคนไร้บ้าน (accommodation/shelter
for the homeless) กลุ่มนี้หมายถึง กลุ่มคนไร้บ้านที่พักอาศัยอยู่ตามที่พักพิงที่จัดตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คน
ไร้บ้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น ที่พักชั่วคราว (Temporary shelter) โรงแรมราคาถูกสาหรับคนไร้บ้าน
(Homeless hostel) ศูนย์พักคนไร้บ้าน (Homeless shelter) ฯลฯ
สี่ บุคคลที่หลับนอนหรือพานักอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงหรือสถานที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่น ๆ ทั้งที่
เป็ น สถานที่ชั่ว คราว (Emergency accommodation) เช่น ค่ายอพยพ สถานที่ลี้ ภัย หรือสถานที่พักพิงถาวร
(Institution) เช่น สถานสงเคราะห์ หรือสถานบันต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ไร้บ้านหรือไร้ญาติ
ห้า บุคคลที่หลับนอนหรือพานักอาศัยกับครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
ตนเองไม่มีที่พักอาศัย (Living temporarily with family or friends due to lack of housing)
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ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การให้คานิยามของคนไร้บ้านจะกว้างหรือแคบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะ
ให้ความหมายของภาวะไร้บ้านครอบคลุมทั้ง 5 ลักษณะข้างต้นครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ เป็นการศึ กษาเพื่อให้
ทราบถึงคานิยามคนไร้บ้านในมุมมองของแต่ละประเทศ ซึ่งช่วยทาให้เข้าใจความหมายของคนไร้บ้านในมุมมองที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการนาเสนอนิยามของคนไร้บ้านในประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วย
นิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิยามจากงานศึกษาด้านคนไร้บ้านในประเทศไทย และนิยามหรือเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคนไร้บ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
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2.2 นิยามของคนไร้บ้านในประเทศไทย
นิชาภัทร ไม้งาม

เมื่อพูดถึงคนไร้บ้านบ่อยครั้งคนทั่วไปอาจไม่รู้จักว่าพวกเขาคือใคร มีลักษณะแบบไหน ใช้ชีวิตอย่างไร แต่
ถ้าเป็นการถามว่ารู้จักคนเร่ร่อนหรือไม่ หลายคนจะนึกถึงคนกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากเคยเห็นพวกเขาแบกของเดินไปเดิน
มาอย่างไม่รู้จะไปที่ไหน หรือเคยเห็นพวกเขานั่งหรือนอนอยู่ตามป้ายรถเมล์ ริมทางเท้า หรือในพื้นที่สาธารณะ
อย่างไม่มีจุดหมาย ถ้าเราลองถามถึงความนึกคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับคนไร้บ้าน คนส่วนใหญ่จะตอบว่าคนไร้
บ้านคือ คนที่มีอาการป่วยทางจิต คนบ้า คนที่แต่งตัวสกปรกมอมแมม คนที่ดูไม่น่าไว้วางใจสามารถที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ มุมมองต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ภาพของคนไร้บ้านสาหรับสังคมไทยนั้นมี
ความหมายในแง่ลบ พร่าเลือน และคลาดเคลื่อนไปจากความจริง คาที่เรียกพวกเขาจึงเหมือนทาให้พวกเขาถูก
แบ่งแยก (discriminate) ออกไปจากคนโดยทั่วไป และดูเหมือนด้อยค่า (dehumanizing)
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25441 ยังไม่มีการบัญญัติคาว่าคนไร้บ้านหรือการไร้บ้านไว้ มี
เพียงการกาหนดความหมายของคาว่า “เร่ร่อน” ว่าหมายถึง “ไปไม่เป็นตาแหน่งแห่ งที่ ” หรือ “ที่อยู่ไม่เ ป็น
ตาแหน่งแห่งที่” ซึ่งทั้งสองความหมายสามารถที่จะสะท้อนการกระทาและลักษณะของคนไร้บ้านได้ สาหรับคาว่า
คนไร้บ้านถูกนามาใช้ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 2540 (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, 2559) จากการนิยามความหมาย
คนไร้บ้านของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มีการศึกษาวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับคนไร้
บ้าน ทาให้คานี้เริ่มขยายวงเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคาว่า “คนไร้ที่พึ่ง” หรือ “กลุ่มคนเร่ร่อน” เท่านั้น
การนาเสนอในส่วนนี้จะเน้นไปที่การให้ความหมายและทาความเข้าใจเกี่ยวกับคนไร้บ้านในประเทศไทย
โดยผ่านมุมมองของผู้ที่ศึกษาประเด็นคนไร้บ้าน หน่วยงาน องค์กร หรือภาคประชาสังคมที่ทางานเกี่ยวกับคนไร้
บ้าน รวมถึงเนื้อหาที่บัญญัติไ ว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจะใช้วิธีการค้นคว้ารวบรวมจากเอกสาร งาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ และวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อทาการวิเคราะห์นิยามและมุมมองทั้งที่เป็นจุดร่วมและ
จุดต่างของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อคนไร้บ้าน

1

พจนานุกรมฉบับล่าสุดของราชบัณฑิตยสถานที่มกี ารเผยแพร่และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2554)
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2.2.1 คานิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีกฎหมายที่ระบุคาว่าคนไร้บ้านไว้โดยตรงเป็นการเฉพาะ มีเพียงพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ที่กล่าวถึง คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายกว้างครอบคลุมกลุ่มคนไร้บ้าน
และคนกลุ่ ม อื่ น ๆ เอาไว้ ด้ ว ยกั น ส าหรั บ ค าว่ า การไร้ ที่ พึ่ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ใ ช้ ค าในภาษาอั ง กฤษว่ า
Destitution2 ที่แสดงถึง ความอดอยาก ความขาดแคลน ความยากจน ความอัตคัด แต่เมื่อมีการนามาใช้ตรา
กฎหมายแล้วนั้น ได้ใช้คานี้เพื่อต้องการที่จะสื่อสารและบังคับใช้กฎหมายนี้โดยตรงกับกลุ่มคนไร้บ้านด้วย
คาว่า คนไร้ที่พึ่ง ตามนิยามที่ระบุในพระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 หมายความถึง “บุคคลซึ่งไร้ที่
อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลาบากและไม่อาจพึ่งพา
บุ ค คลอื่ น ได้ ทั้ ง นี้ ตามที่ ค ณะกรรมการประกาศก าหนด” ค าว่ า คนไร้ ที่ พึ่ ง จึ ง อาจหมายรวมไปถึ ง คนที่ ข าด
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต คนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือคนที่เข้าไม่ถึงการ
ดูแล โดยตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้กาหนดเพิ่มเติมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก
และไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ไว้ 5 ประเภท3 ด้วยกัน ซึ่งใน 2 ประเภท ได้กล่าวถึงบุคคลที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต
เหมือนกับคนไร้บ้าน คือ “คนเร่ร่อน หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่ออกจากที่พักอาศัยเดิมมาอยู่ในที่สาธารณะ
หรือใช้ชีวิตแบบครอบครัวใหม่ในที่สาธารณะ และทั้งสองกลุ่มอาจจะย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ หรืออาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดารงชีวิตประจาวันในที่สาธารณะนั้น ๆ และอีกประเภทหนึ่งคือ บุคคลซึ่งอาศัยที่
สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มาทาภารกิจบางอย่างและไม่มีที่พักไม่มีเงินเช่าที่
พัก” จึงอาจกล่าวได้ว่าคนไร้บ้านถือเป็นรูปแบบหนึ่งของคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะคนไร้บ้านต้อง
เผชิญกับการไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่สามารถเข้าถึงที่พักอาศัยราคาถูก นอนในที่สาธารณะ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไป และไม่สามารถพึ่งพิงคนรอบข้างได้
สาหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 25594 อาจมีความเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านบ้างในกรณีที่
คนไร้ บ้ า นนั้ น หารายได้ ม าจากการเป็ น ขอทาน เพื่ อ น าเงิ น มาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ตามมาตรา 13 ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ระบุถึงการขอทานว่า “(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
2

เป็นคาภาษาอังกฤษที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นามาใช้แสดงชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งคือ Operation Center for Prevention and Resolution of Begging and Destitution
3
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่องการกาหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลาบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ปี 2557 1.
บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน ประสบความยากลาบากในการดารงชีพ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลหลักในครอบครัว (1) ตาย (2) ทอดทิ้งสาบสูญหรือ
ต้องโทษจาคุก (3) ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (4) ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด 2. บุคคลเร่ร่อน 3. บุคคลที่
อาศัยที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว 4. บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแค่ไร้สัญชาติ 5. บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
4
ที่มาจาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law38-290459-1.pdf
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การขอด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด (2) การกระทาด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและ
ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้” ซึ่งเมื่อเข้าข่ายว่าเป็นการขอทานจะต้องถูกดาเนินการตามมาตรา 15 และ 19 คือจะ
ถูกส่งไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือทาการคัดกรอง และหากพบว่า เป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ืผ้
สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือ ทุพพลภาพ ต้องดาเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ถ้าในกรณีที่ไม่ยินยอมเข้าสู่
สถานคุ้มครองและการพัฒนาชีวิตต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
2.2.2 คานิยามคนไร้บ้านตามงานศึกษาในประเทศไทย
ที่ผ่านมาในแวดวงวิชาการมีงานศึกษาเกี่ยวกับคนไร้บ้านอยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีจานวนไม่มากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานศึกษาของกลุ่มคนกลุ่มอื่นในสังคม งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการ ได้ช่วย
สะท้อนถึงคนไร้บ้านในด้านต่าง ๆ และได้พาให้สังคมเข้าไปรู้จักกับคนไร้บ้านในประเทศไทยว่าพวกเขาคือใคร งาน
ศึกษาแต่ละชิ้นจะให้ความหมายคนไร้บ้านที่คล้ายคลึงกันแต่อาจแตกต่างกันบ้างในบางแง่มุม
งานศึกษาแรกเป็นงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทของบุญเลิศ วิเศษปรีชา (2546) เรื่อง เปิดพรมแดน
โลกของคนไร้บ้าน ที่ต่อมาได้จัดทาเป็นหนังสื อชื่อ โลกของคนไร้บ้าน งานชิ้นนี้ได้กล่าวถึงคนไร้บ้านว่า “เป็น
รูปแบบของคนจนเมืองที่รุนแรงที่สุด ” มีลักษณะคือ “คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาศัยพักค้างแรมคืนสองคืน
ไม่ใช่คนวิกลจริต แต่เป็นคนที่มีร่างกายจิตใจปกติ และไม่ต้ องรอเวลาค่าคืนที่จะพบเห็นพวกเขา ในสภาพสวม
เสื้อผ้าเก่า มีกระเป๋า ถุงสัมภาระ นั่งตามเก้าอี้ริมถนนราชดาเนิน ตามสวนหย่อมรอบ ๆ สนามหลวง หรือพื้นที่ใต้
สะพานข้ามทางแยกหลายจุดในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นนิยามและภาพคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
เป็นส่วนใหญ่
รายงาน “สถานการณ์คนไร้บ้าน” ของอนรรฆ พิทักษ์ธานิน (2559) ที่ทางานร่วมกับเครือข่ายวิชาการ
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (JustNet) ได้สรุปแกนความหมายของคนไร้บ้านไว้คือ “กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยถาวร และ
สามารถพบได้บนท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะ ศูนย์พักพิง และสถานที่ทั่วไปที่แจกจ่ายอาหาร”
งานของ เหมพรรษ บุญย้อยหยัด และเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (2555) เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ
ต่อสู้ของคนไร้บ้านในเขตพระนคร ได้พูดถึงคนไร้บ้านว่า “เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
โดยคนที่อยู่ในที่สาธารณะจะมีลักษณะและรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ซ้อนทับกันซึ่งสามารถจาแนกเป็นกลุ่มหลัก ๆ
คือ ไร้บ้าน/ไม่มีบ้าน, เร่ร่อน, ครอบครัวแตกแยก, ติดสุรา/ยาเสพติด, ผู้มีปัญหาสุขภาพ/ผู้ป่วย, ผู้ให้บริการทาง
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เพศ, ผู้พ้นโทษ และชอบอิสระ กล่าวคือ คนไม่มีบ้านอาจติดสุราด้วย หรือผู้ให้ บริการทางเพศอาจเป็นคนเร่ร่อน
ด้วย เป็นต้น” ซึ่งเป็นการนิยามตามลักษณะทางกายภาพและปัญหาของการไร้บ้าน
จากรายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม เรื่อง “คน(ทาไม)ไร้บ้าน” ได้นิยามความหมายคนไร้บ้านว่า
“กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยถาวร และสามารถพบได้บนท้องถนนหรือพื้นที่ที่ต อบสนองความต้องการของคนไร้ที่อยู่
อาศัย เช่น ศูนย์พักพิงหรือสถานที่แจกอาหาร เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มคนไร้บ้านถาวรและคนไร้บ้านหน้าใหม่ รวมถึง
กลุ่มคนที่กลับไปมาระหว่างภาวะ “มีบ้าน” และ “ไร้บ้าน”
นพพรรณ พรหมศรี ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางช่วยเหลือบุคคลไร้ที่อยู่อาศั ย (คนไร้บ้าน) : กรณีจัด
ศูนย์พักคนไร้บ้าน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับ
สุขภาวะสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อธิบายว่า บุคคลเร่ร่อน
หมายถึง ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะ ซึ่งมักมีความหมายครอบคลุมถึงคนไร้ที่
พึ่ง คนขอทาน คนไร้บ้าน คนจานวนไม่น้อยมักนิยามคนเร่ร่อนควบคู่ไปกับคนไร้บ้าน เพราะส่วนใหญ่ของคนเร่ร่อน
มักไร้บ้าน และเช่นเดียวกันคนที่ไร้บ้านมักเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีพบว่า
บุคคลเร่ร่อนบางคนมีบ้านเป็นของตนเองเป็นหลักแหล่ง แต่เลือกที่จะไม่อยู่บ้านและมากินอยู่หลับนอนตามที่
สาธารณะหรือมีกลุ่มคนเร่ร่อนหรือเด็กเร่ร่อนบางส่วนที่รวมตัวกันเช่าห้องพักหรืออาศัยอยู่ในบ้านร้างหรือบริเวณที่
รกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีผู้ดูแลโดยมิได้หลับนอนในที่สาธารณะ”
ส่วนอีกสานักหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือ สานักคุ้มครองสวัสดิ
ภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้นิยามคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ว่าหมายถึง 1.บุคคลที่ขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่
อยู่อาศัย พักหลับนอนในที่สาธารณะ อาจมีสภาพร่างกายจิตใจปกติหรือไม่ปกติก็ได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีเครื่องมือในการขอทาน และ 2.บุคคลที่เร่ร่อนเนื่องจากอพยพเข้าไปประกอบอาชีพ
ในเมือง กลายเป็นบุคคลเร่ร่อนชั่วคราว พักหลับนอนในที่สาธารณะ เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเพื่อการประกอบอาชีพ
หารายได้ แต่เร่ร่อนเนื่องจากไม่มีที่พักอาศัยและไม่ได้เป็นขอทาน” (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553)
คณะทางานด้านการมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบการให้บริการและคุ้มครองทางสังคมแก่คนเร่ร่อนไร้
บ้านนิยามว่า “คนเร่ร่อนไร้บ้าน หมายถึงคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ไม่มีงานทาเป็นหลักแหล่ง ไม่สามารถ
จ่ายค่าเช่าที่อยู่ได้ หลับนอนในที่สาธารณะ เช่น ริมทางเท้า ทางรถไฟ ใต้สะพาน ใต้ทางด่วน”
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ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 5 ได้ให้นิยามคาศัพท์ทางมานุษยวิทยา
ว่าคนไร้บ้าน คือ คนที่ไร้ที่อยู่ หรือผู้ที่ไม่สามารถหาที่อยู่เป็นของตัวเองได้ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากหลายปัจจัย เช่น
การถูกทอดทิ้ง การหนีออกจากบ้าน การไร้ที่พึ่ง ความยากจน เป็นต้ น ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยจึงร่อนเร่พเนจรไปตามที่
ต่าง ๆ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ที่แน่นอน
จากรายงานวิจัย “การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง” ได้นิยามศัพท์คาว่าคนไร้บ้าน คือ “กลุ่มคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยหรือมีที่กาบัง (rootlessness)
และสามารถพบได้บนพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของคนไร้ที่อยู่อาศัย อาทิ ศูนย์พักพิง
หรือสถานที่แจกอาหาร และไม่อิงอยู่กับช่วงเวลาในการกลายเป็นคนไร้บ้าน”
งานศึกษาล่าสุดคืองานเรื่องการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น ของธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) ได้ทาการศึกษาวิถีชีวิต
คนไร้บ้านหน้าใหม่และได้ให้คาจากัด คนไร้บ้านหน้าใหม่หรือคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น (New Homeless) ว่าคือ
“คนที่มีโอกาสจะตัดสินใจเป็นคนไร้บ้านหรือตัดสินใจเป็นคนไร้บ้านมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ประกอบด้วย 1) คนที่มี
โอกาสจะตัดสินใจเป็นคนไร้บ้าน เช่น คนที่เดินทางเข้าเมืองแบบไม่มีการวางแผน 2) คนไร้บ้านชั่วคราว เช่น คน
ที่มานอนฟรีตามหมอชิตหรือหัวลาโพงไม่กี่วันเพื่อทางาน โดยอาจจะได้งานหรือไม่ก็ได้ แต่ยังคงมีความตั้งใจจะ
กลับไปที่บ้าน และ 3) คนไร้บ้านที่ตัดสินใจไร้บ้านมาแล้วไม่เกิน 3 ปี”
2.2.3 นิยามและเกณฑ์ในการคัดเลือกคนไร้บ้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทางานดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านอยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทั้งภายใต้หน่วยงานของภาครัฐทั้งกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ
องค์กรภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเป็นทั้งการให้
ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหารการกิน ปัญหาด้านสิทธิและสุขภาพ
มูลนิธิกระจกเงา
ได้ให้นิยามคนไร้บ้านว่า “คนที่มาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ” โดยการทางานของมูลนิธิจะ
มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทางานด้วย 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะและประสบต่อปัญหาคุณภาพชีวิต
5

ที่มาจาก http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/66
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จากการใช้ ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ส าธารณะ 2. กลุ่ ม ที่ มี เ หตุ ปั จ จั ย บางอย่ า งที่ เ ป็ น ปั ญ หา ท าให้ ต้ อ งมาใช้ ชี วิ ต ในพื้ น ที่
สาธารณะ”6
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ทางานเรื่องคนไร้บ้าน ในปี 2544 ทางมูลนิธิได้ทาการสารวจคน
ไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณสนามหลวง หัวลาโพง และอนุสาวรีย์ชัยสมภูมิ และได้ให้นิยามคนไร้บ้านว่า
คือ "ผู้ที่อาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าบ้านหรือเพิงกระต๊อบใด ๆ อาจมีแหล่งที่นอน
ประจา กึ่งประจา หรือไม่ประจาก็ได้ อาจเร่ร่อนถาวรหรือตามฤดูกาลก็ได้ โดยลาดับความสาคัญกับผู้ที่หลับนอนใน
พื้น ที่ส าธารณะมากกว่า 1 เดือน ไม่ใช่ผู้ ที่ห ลั บนอนสาธารณะชั่ว คราวไม่ เกิน 1 สั ปดาห์ คนไร้บ้านในที่ นี้ ไ ม่
ครอบคลุมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตามโดยใช้ถนนหรือที่สาธารณะในการประกอบอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพ
ขอทาน ขายบริการทางเพศ ร้อยพวงมาลัย งมสิ่งของตามลาคลอง ฯลฯ"
ต่อมาในปี 2553 เครือข่ายคนไร้บ้านร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อือาศั
ย่ ยได้ทาการสารวจคนไร้บ้านและได้ให้
ความหมายคาว่าคนไร้บ้านใหม่ โดยนิยาม“คนไร้บ้าน หมายถึง คนท่ืพักอาศัยในท่ืสาธารณะ โดยมีเจตนาและมี
พฤติกรรมการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ือย่างชัดเจน เป็นกล่ืมคนที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงท่ือย่ือาศัยในรูปแบบใด ๆ
ได้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านมาตรฐานหรือบ้านในสลัม ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าที่อยู่อาศัย
แม้แต่ห้องเช่าราคาถูก จาเป็นต้องหลับนอนตามท่ืสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมคนเดินทาง คนหางานทาที่อาจต้องนอน
พักค้างคืนชั่วคราว หรือคนท่ืหางานทาตามฤดูกาล หรืออาจกล่าวว่ากลุ่มคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่เข้าไม่ถึง
ระบบบริหารขั้นพื้นฐานของรัฐ”7
บ้านอิ่มใจ
เป็นสถานพักพิงสังกัดสานักพัฒนาสัง คม กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดการและให้ความช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับบริการ หนึ่งในงานที่ทาคือการให้ที่พักพิงกับคนไร้บ้านและคนที่ต้องการที่
พักแบบชั่วคราวรูปแบบรายวัน ทางกรมพัฒนาสังคมในฐานะหน่วยงานผู้ให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านมีมุมมอง
เกี่ยวกับคนไร้บ้านว่า “คนไร้บ้าน ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง กินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะ ไม่มีงาน
ทาเป็นหลักแหล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ”8 ทั้งนี้สานัก
6

สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ที่มาจาก http://www.codi.or.th/attachments/article/15698/BMK25600827-1.pdf
8
ประกาศสานักพัฒนาสังคม เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเข้ารับบริการในบ้านอิ่มใจ
7
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พัฒนาสังคมได้กาหนดเงื่อนไขของผู้ที่เข้าพัก ในบ้านอิ่มใจต้องประกอบด้วย เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ากว่า 18
ปี มีความสมัครใจเข้าพัก ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ติดยาเสพติด ไม่วิกลจริตหรือสติฟั่น
เฟือน ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือมีคดี และต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศั ย ฯลฯ จึงทาให้
สามารถเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจได้
กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตประจาในพื้นที่สาธารณะ หรือมีสภาวะที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่ถาวร ที่ผิดปกติวิสัย เช่น ใน
รถ ในสวน เต็นท์ ตึกร้าง สถานีรถหรือสถานีรถไฟ หรือบนพื้น พักอาศัยที่จัดหาให้ชั่วคราวโดยรัฐหรือจัดหาให้โดย
องค์กรการกุศลต่าง ๆ
ดั ง นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า การให้ ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ คนไร้ บ้ า นที่ ผ่ า นมายั ง คงมี ค วามเหลื่ อ มกั น ในแง่ ข อง
ความหมายซึ่งมักจะเป็นการให้คานิยามใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก การอธิบายคนไร้บ้านถึงกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องที่พั กอาศัย ไม่มีที่พักอาศัย การขาดที่กาบัง
เพื่อกันแดดกันฝนกันลมหนาว หรือเป็นการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งการให้นิยามของผู้ที่ทางานและ
หน่วยงานที่ทางานในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการให้นิยามถึงคนไร้บ้านในมิตินี้ เพราะเป็นลักษณะที่แสดงถึงวิถีชีวิต
การอยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นความโดดเด่นและแตกต่างไปจากกลุ่มคนทั่วไป อีกประการหนึ่งการให้นิยามในแง่
นี้ เป็นการให้ความหมายที่ตรงตัวกับคนเรียกในภาษาไทยที่เรียกว่า “คนไร้บ้าน”
ลักษณะที่สอง คือการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบคนไร้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ การแต่งกาย การไม่ มี
งานทาหรือมีงานทาไม่เป็นหลักแหล่ง รวมถึงเรื่องสุขภาพจิต
ลักษณะที่สาม คือ สาเหตุของการไร้บ้าน จะเป็นการให้ภาพของการกลายเป็นคนไร้บ้านเข้าไปในนิยาม
เพื่อที่จะทาให้ทราบที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้ เช่น ไม่มีงานทา ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวแตกแยก ยากจน ถูกทอดทิ้ง หนี
ออกจากบ้าน เป็นต้น
จากลักษณะทั้ง 3 ลักษณะแรกจะถูกกล่าวถึงและนามาใช้ในการให้ความหมายมากที่สุดเพราะเป็นการให้
ภาพในเชิงกายภาพ ในขณะที่ลักษณะที่สองและลักษณะที่สามมีการนามาใช้อธิบายบ้างแต่ไม่มากนัก
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2.2.4 สรุปคานิยามของคนไร้บ้านที่งานวิจัยฉบับนี้จะทาการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความเปราะบางในการ
เข้าสู่ภาวะไร้บ้านและตัวชี้วัดที่จะสามารถนามาประเมินคนไร้บ้านถึงความพร้อมในการตั้งหลักชีวิตต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาที่มีขอบข่ายกว้างกว่าการศึกษาคนไร้บ้า นที่ผ่านมา กล่าวคือ ไม่ใช่เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่อยู่ในสภาวะไร้บ้านแล้วเท่านั้น แต่จะเป็นการศึกษาถึงกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นคนไร้บ้านด้วยเพราะสถานการณ์หรือมีปัจจัยอื่นบังคับให้ต้องเข้ามาอยู่ในสภาวะดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้
นิยามคนไร้บ้านบ่งบอกถึงคนไร้บ้านอย่างแท้จริง และแสดงถึงการไร้บ้าน จึงได้ให้ความหมายว่า
“คนไร้บ้าน หมายถึง คนที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นการถาวร”
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บทที่ 3 การทบทวนประเด็นด้านความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
นิชาภัทร ไม้งาม และ ณัฎฐ์ศุภณ ดาชื่น

ความเปราะบางถื อ เป็ น ภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความต่ อ เนื่ อ งยาวนานของความเสี่ ย ง เมื่ อ ความเสี่ ย งมี
ระยะเวลามากขึ้นจะค่อย ๆ สะสมจนกลายเป็นความเปราะบางในที่สุด ความเปราะบางจึงถือว่าเป็นขั้นต่อมาของ
ความเสี่ยง และนอกจากนี้ความเปราะบางยังมีความสัมพันธ์กับความยากไร้ เนื่องจากความเปราะบางในด้านหนึ่ง
แสดงถึงการขาดภูมิคุ้มกันที่จะสามารถประคับประคองชีวิตให้ดาเนินไปได้อย่างมั่นคง เช่น ขาดสารอาหาร มี
สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ เข้าไม่ถึงการศึกษา รวมไปถึงสิทธิทางการเมืองถูกจากัด ฯลฯ
ซึ่งแต่ละสังคมจะมีความเปราะบางในเรื่องต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้นเป็นตัวกาหนด และ
ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์แต่ละคนมีโอกาสที่จะเจอกับความเปราะบางในแต่ละด้านไม่เท่ ากันและไม่เหมือนกันอัน
เนื่ องมาจากการมีต้น ทุน ทั้งทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง และวัฒ นธรรม ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะพบความ
เปราะบางอย่างชัดเจนในกลุ่มคนที่เป็นคนจนและคนเกือบจน ด้วยเพราะคนกลุ่มนี้มีข้อจากัดในการต่อสู้กับความ
เสี่ยง เช่น มีสินทรัพย์ไม่มากนัก มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่า เป็นต้น
จากการนิยามความเปราะบางที่ผ่านมาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ
1. ระดับปัจเจกบุคคล ส่วนใหญ่จะให้ความหมายของความเปราะบางที่แสดงให้เห็นจากการเผชิญหน้ากับ
ห้วงเวลาที่หนักและไม่สามารถตั้งรับได้ เช่น
รายงานศึ ก ษาของ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (2549) ระบุ ว่ า ความเปราะบาง
(vulnerability) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์บางอย่าง
เนื่องจากไม่ได้มีการเตรีย มการจั ดการหรื อไม่มีการบริหารความเสี่ ยงไว้ก่อนอย่างเพียงพอ ดังนั้นกลุ่มคนที่ไม่
สามารถวัดหรือคาดการณ์ต่อสถานการณ์ใด ๆ หรือไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ถือว่าเป็นบุคคล
เปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับงานของสานักงานจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
นิ ย ามสภาพความเปราะบาง (vulnerability) ว่ า “เป็ น สภาพที่ บุ ค คลขาดความสามารถในการตั ด สิ น ใจ
(diminished autonomy) อั น เกิ ด จากการเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย จิ ต ใจ หรื อ อยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ข าดอิ ส ระในการ
ตัดสินใจ
งานอีกจานวนหนึ่งจะกล่าวเฉพาะถึงบุคคลที่เรียกว่าคนเปราะบาง และให้ความหมายถึงคนกลุ่มนี้ เช่น
งานวิจัยโครงการ “ศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิ บัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
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กลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ของประเทศไทย” ได้ให้ความหมายประชากรกลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มประชากรที่มี
ความอ่อนแอ มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูง ครอบงา และคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น วงจรชีวิต
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ อีกทั้งยังขาดศักยภาพในการจัดการกับ
ปัจจัยเสี่ยงที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่ตามมา และงานของสานักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ออนไลน์) ได้ให้ความหมายในลักษณะที่สอดคล้องกัน โดยกล่าวว่าบุคคลเปราะบาง (vulnerable Persons) คือ
บุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอานาจ การศึกษา ทรัพยากร ความ
เข้มแข็ง หรืออื่น ๆ ในขณะที่งานของชาย โพธิสิตา ได้ให้รายละเอียดโดยแจกแจงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางไว้
ด้วย คนเปราะบาง คือ คนที่มีข้อจากัดในเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอานาจต่อรองในหลายกรณี
ต้องการการช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คน
พิการ คนที่ทาผิดกฎหมาย/อาชญากร เป็นต้น
ในขณะที่งานการศึกษาของ ศยามล เจริญรัตน์ วิชัย สุวรรณประเสริฐ และไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (2559)
เรื่องความเหลื่อมล้าและความเปราะบางที่เกิดจากหนี้นอกระบบในสังคมไทย ศึกษาการเกิดความเปราะบางเมื่อ
ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ และพบว่า ผู้ที่มีรายได้ประจาไม่ถึง 20,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ไม่ประจาต่ากว่า
10,000 บาท คนกลุ่มนี้จะประสบปัญหาและเข้าสู่ภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกลายเป็นกลุ่มเปราะบางในที่สุด
2. ระดับโครงสร้าง เป็นการให้นิยามความเปราะบางในมิติที่กว้างโดยไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงไปที่บุคคล แต่
เป็นการแสดงถึงความหมายในเชิงระบบ ได้แก่
ความเปราะบางคือ ผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถูกลดทอนด้วยวิธีการปรับตัวหรือแก้ปัญหา (Vulnerability
= Risk – Adoptation) หรือ ความเปราะบางคือ โอกาสที่จะตกอยู่ในภาวะยากลาบากในอนาคต ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
จะยังไม่เผชิญกับความยากลาบาก ส่วนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP มองว่า ความเปราะบาง
เป็นเงื่อนไขทางประชากรหรือเป็นกระบวนการที่เป็ นผลมาจากลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และปัจจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนกาหนดให้การดาเนินชีวิตประจาวันได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความ
เสียหาย
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Timmerman (1981) (อ้างใน กาญจน์นภา พงศ์นพรัตน์ และธีรโชติ ภูมิภมร, 2560 : 12) กล่าวว่า ความ
เปราะบางเป็นระดับที่ระบบตอบสนองในทางลบต่อการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายและคุณภาพของ
อาการข้างเคียงที่มีเงื่อนไขโดยความยืดหยุ่นของระบบ
Bohle et al. (1994) (กาญจน์นภา พงศ์นพรัตน์ และธีรโชติ ภูมิภมร, 2560 : 12) ได้ให้นิยามที่น่าจะทา
ให้เห็นภาพชัดเจนของงานศึกษาครั้งนี้โดยมองว่าความเปราะบางเป็นตัวชี้วัดสวัสดิการของมนุษย์ในมิติการบูรณา
การด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และความเสี่ยงทางการเมืองในช่วงที่เป็นอันตรายต่อการดารงชีวิต บน
พื้นฐานของมนุษย์ ระบบนิเวศของการผลิต สิทธิในการแลกเปลี่ยนของตลาด และกระบวนการทางการเมื อง
เศรษฐกิจ ระหว่างชนชั้น
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเปราะบางทางสั ง คมและการประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ ข องพื้ น ที่ เ มื อ ง
กรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ของสุธี อนันต์สุขสมศรี และนิจ ตันติศิรินทร์ ก็มองความเปราะบางในมิติที่กว้าง
ภายใต้บริบทของมิติทางสังคมในพื้นที่เขตเมือง โดยได้สร้างดัชนีความเปราะบางทางสังคม (Social Vulnerability
Index) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลจากความเหลื่อมล้าทางสังคม (social inequalities) อีกส่วนเป็นผลมาจากความ
เหลื่อมล้าเชิงสถานที่ (place inequalities) ที่ลักษณะของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระดับความ
เป็นเมือง อัตราการเจริญเติบโตและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน มีผลต่อความเปราะบาง
นอกจากนิยามและลักษณะของความเปราะบางแล้ว การประเมินเพื่อสร้างความคุ้มครองก็เป็นขั้นตอน
หนึ่งที่มีความสาคัญที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดมากขึ้นได้
รายงานการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การประเมินการคุ้มครองทางสังคมในองค์กรและ
สถาบันของประเทศไทย ซึ่งจัดทาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)1 ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้ในภาพรวม
โดยได้แบ่งการคุ้มครองทางสังคมออกเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือ 1. ในช่วงก่อนเผชิญความเสี่ยง เป็นระยะที่สามารถ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนหรือทาให้สามารถเผชิญความเสี่ยงได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรที่มีหน้าที่ทางานได้แก่
องค์กรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การหลักด้านการพัฒนาชุมชน ในการศึกษาเห็นว่าควรจะให้ความสาคัญกับ
การประสานหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสถาบันการเงินเข้ามาร่วมด้วย 2. ในช่วงที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว องค์กรหลักที่
ทาหน้าที่คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจากความเดือดร้อน
มีสวัสดิการและการคุ้มครอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วบุคคลเลือกที่จะ
เข้าหารัฐแสดงว่าบุคคลนั้นหมดหนทางในการได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือชุมชน แต่การช่วยเหลือที่เกิดขึ้น
1

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/12/h104.pdf
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ควรมีการจากัดงบประมาณและลดจานวนผู้ที่จะเข้ารับการสงเคราะห์ด้วย ดังนั้นงานศึกษาชุดนี้จึงมีประโยชน์ในแง่
ที่สามารถเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสามารถหยิบยกวิธีการไปใช้ในการ
ทางาน โดยแบ่งช่วงของวิธีการดาเนินการงานและเชื่อมโยงกับองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ที่จะเข้ามาทาหน้าที่
ดังกล่าวด้วย
ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการวัดความเปราะบางของสังคมไทยเป็นการวัดในหลากหลายมิติ เช่น ความ
เปราะบางทางสังคม ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ความเปราะบางทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นการวัดในระดับมห
ภาคของประชากรโดยรวมทั้งประเทศหรือเป็นการวัดในระดับจุลภาคตามพื้นที่แต่ละแห่ง การออกแบบอีกส่วน
หนึ่งเป็นการวัดในระดับกลุ่มประชากรด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาใน
ประชากรกลุ่มเฉพาะอย่างคนไร้บ้านมาก่อน
การเป็นคนไร้บ้านมีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านเป็นต้นมา ช่วงดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจาก
การที่มนุษย์ไม่สามารถประคับประคองชีวิตของตนเองให้ดาเนินตามแนวทางทั่วไปได้ ก่อนที่คนไร้บ้านจะก้าวเข้าสู่
ภาวะดังกล่าว คนไร้บ้านจะต้องเดินผ่านภาวะของการเปลี่ยนผ่านและสภาวะเสี่ยงมาก่อน ซึ่งทั้งสองภาวะนี้จะ
เกิดขึ้นในช่วงที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนอื่น ๆ แต่ในระหว่างนั้นต้องประสบกับสถานการณ์บางอย่างในชีวิต หรือบางสิ่ง
บางอย่างในชีวิตเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง มีปัญหา หรือไม่สมดุล จนทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวคือ ช่วงเปราะบางของ
ชีวิต เมื่อย้อนกลับไปพิจารณางานการศึกษาแนวทางวิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น ของธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) พบว่า สาเหตุของการเข้าสู่
ภาวะไร้บ้านมีสองสาเหตุหลักซ้อนทับกันคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัจจัยเศรษฐกิจ
ถือเป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่ปัจจัยทางด้านครอบครัวเป็นตัวเสริมให้เกิดสถานการณ์การไร้บ้าน เพราะเมื่อใดก็
ตามที่ชีวิตดาเนินไปถึงจุดที่ไม่สามารถทางานต่อไปได้ เช่น ถูกเลิกจ้างงาน ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน งานที่ทา
อยู่ ปิ ดกิจ การ หรื อมีอายุ มากขึ้น ประกอบกับที่ผ่ านมางานที่ทาอยู่ไม่มั่นคง การได้รับผลตอบแทนไม่แน่นอน
สม่าเสมอ สวัสดิการดูแลจากนายจ้างและรัฐไม่มี ทาให้ไม่มีหลักประกันใด ๆ มาช่วยเหลือ บุ คคลนั้นก็อาจจะ
กลายเป็นคนไร้บ้าน แต่สาหรับสังคมไทยครอบครัวถือเป็นทุนทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่คอยค้าจุนให้การพักพิงที่จะ
ช่วยให้บุคคลสามารถกลับมาตั้งหลักและสนับสนุนการก้าวเดินอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อไรแล้วที่ไม่มีครอบครัว โอกาสที่
คน ๆ หนึ่งจะกลายเป็นคนไร้บ้านนั้นมีแนวโน้มสูงมาก
ในการศึกษานี้มองเห็นอีกว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งระบบจะช่วยวัดความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้ เนื่องจากคนไร้บ้านคือปลายทางของปัญหา การเปลี่ยนมาเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่เกิดจา
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การตัดสินใจของคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ในขณะที่ ครอบครัวเป็นที่เป็นตาข่ายรองรับคนในสังคมก็เกิด
ปัญหา ทั้งสองสิ่งจึงเป็นการกระทาร่วมกัน อีกประการหนึ่งคืออาชีพสุดท้ายก่อนไร้บ้านเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปที่มี
รายได้ไม่แน่นอน ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม อีกทั้งบางงานเป็นงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คนทางานบางรายถูกว่าจ้างงานตามโอกาส ทั้งหมดจึงเป็นงานที่ไม่ได้คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทาให้คนไม่
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างคนทั่วไป
งานศึกษากลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่เป็นคนไร้บ้าน ของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)2 ได้เริ่มทาการศึกษากลุ่ม
เสี่ยงที่มีเป้าหมายจะเป็นคนไร้บ้านโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาความเสี่ยงที่ผ่านมาที่จะดูประชาชนทั่วไปใน
ภาพรวม การศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นงานเชิงคุณภาพแบบสารวจงานแรก โดยใช้วิธีการออกแบบสอบถามที่นาไปใช้กับ
ชุมชนที่ทางาน ภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 12 ชุมชน ได้แก่
1) ชุมชนภูมิใจ มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 16 ครัวเรือน จาก 135 ครัวเรือน
2) ชุมชนตลาดบ่อบัว มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 3 ครัวเรือน จาก 99 ครัวเรือน
3) ชุมชนลาภูรา มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 18 ครัวเรือน จาก 180 ครัวเรือน
4) ชุมชนใหม่ไทรทอง มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 4 ครัวเรือน จาก 82 ครัวเรือน
5) ชุมชนบ่อสีเสียด และ 6) ชุมชนควนดินแดง มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 16 ครัวเรือน จาก 100
ครัวเรือน
7) ชุมชนประชาอุทิศ 90 มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 4 ครัวเรือน จาก 49 ครัวเรือน
8) ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้ – ตะวันตก มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 6 ครัวเรือน จาก 65 ครัวเรือน
9) ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 10 ครัวเรือน จาก 100 กว่าครัวเรือน
10) ชุมชนโรงหวาย มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 6 ครัวเรือน จาก 30 ครัวเรือน
11) ชุมชนท่านเลี่ยม มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 5 ครัวเรือน จาก 104 ครัวเรือน
12) ชุมชนหนองยวน 2 มีครัวเรือนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงอยู่ 6 ครัวเรือน จาก 25 ครัวเรือน
ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการเลือกชุมชนที่มูลนิธิทางานด้วย หลังจากนั้นจะมีกระบวนการประชุมแกนนา
ชุมชนในพื้นที่เพื่อทาความเข้าใจถึงความหมายของคาและแบบเก็บข้อมูล ขั้นต่อไปคือการกระจายแบบเก็บข้อมูล
ไปยังประชากรในชุมชนที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้มาจากที่
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ผลจากงานการศึกษาของมูลนิธิพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย (มพศ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
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แกนนาในแต่ละชุมชนจะทราบสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกแต่ละครอบครัว ดังนั้นการสารวจจึงเป็นการศึกษาใน
ระดับปัจเจกบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนที่มีความเสี่ยงคือมีฐานะครอบครัวยากจน จากผลการสารวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
ที่จะเป็นคนไร้บ้านพบว่า เมื่อแบ่งลักษณะของกลุ่มเสี่ยงโดยสัมพันธ์กับปัญหาจะพบว่า
หนึ่ง ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือ คนที่เป็นแกนหลักของครอบครัวทางานที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็น
งานไม่ประจาหรือเป็นงานรับจ้าง เช่น คนงานในโรงงาน งานก่อสร้าง ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง แม่บ้านทาความ
สะอาด หาของเก่า เก็บขยะ รับจ้างขับรถ ร้อยพวงมาลัย รับจ้างทั่วไป ฯลฯ บางรายไม่มีงานทาเลย บางรายต้อง
ดารงชีพจากเบี้ยคนพิการหรือเบี้ยผู้สูงอายุในการดูแลสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว จึงพบว่าเกือบทั้งหมดของการ
เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางมีรายรับภายในบ้านไม่เพียงพอกับรายจ่าย
สอง ไม่มีความมั่ น คงในเรื่ องที่ อ ยู่ อาศัย เช่น ที่ดินที่อาศัย อยู่ เป็ นที่ ดิน ของเอกชนหรื อเป็น ที่ ดิ น ของ
หน่วยงานรัฐ เช่น ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ในบางรายที่พักอาศัยเป็น
การเช่า จึงทาให้มีโอกาสที่จะไม่มีที่อยู่เพราะถูกไล่รื้อหรือถูกยึดบ้าน
สาม ปัญหาภาระหนี้สิน มีที่จากการกู้ยืมเงินนอกระบบมากที่สุด ส่วนการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
และเพื่อนบ้านนั้นมีบ้างแต่จานวนไม่มาก
สี่ ภายในบ้านจะมีคนที่ทางานหลักเพียง 1-2 คน และทาหน้าที่รับภาระเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวอีกอย่าง
น้อย 3-5 คน
ห้า ในรายที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีความพิการจะส่งผลกระทบต่อการทางานทั้งไม่สามารถไปทางานได้หรือ
ทางานไม่สะดวก
นอกจากนี้พบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา บุคคลในกลุ่มเสี่ยงเลือกที่จะปรึกษาและขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชน หรือแกนนาชุมชน มากกว่าการปรึกษากันภายในครอบครัวหรือปรึกษาญาติพี่น้อง
ส่วนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลพบว่ามีหลักประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้ บางรายทางานประจาจะมีประกันสังคม
ส่วนในกลุ่มที่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลคือ กลุ่มที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ในบางชุมชนจะมีรูปแบบการ
ช่วยเหลือพิเศษบางอย่าง เช่น ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีรูปแบบที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางหรือ
คนอื่นภายในชุมชนด้วยการจัดตั้งร้านศูนย์บาทที่ให้คนในชุมชนเอาขยะมาแลกอาหารได้ แล้วชุมชนจะทาหน้าที่
เป็นผู้นาของไปขายให้ การจัดตั้งรูปแบบนี้มีข้อดีเนื่องจากอาชีพหลักของคนในชุมชนคือหาของเก่า และช่วยให้บ้าน
ที่ลาบากเดือดร้อนสามารถเข้าถึงอาหาร
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ดังนั้นสถานการณ์คนไร้บ้านจึงไม่ได้เป็นแค่การสะท้อนปัญหาเรื่องการไร้บ้านเพียงอย่างเดียว ที่มากกว่า
นั้นคือการฉายภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบจะสามารถวัด
ความสาเร็จได้จากการนาเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์คนไร้บ้านมาช่วยประเมิน ในการศึกษาครั้งนี้จึงเห็นว่าขั้นตอน
การพิจารณาและประเมินกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกลายเป็นคนไร้บ้านมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลประการ
แรกคือ ทาให้รู้สถานการณ์และระดับความรุนแรงของปัญหาของกลุ่มเปราะบางที่มีโ อกาสจะเข้าสู่ภาวะการไร้บ้าน
ประการที่สองคือ ทาให้สามารถหาแนวทางป้องกันโดยออกมาตรการหรือนโยบายที่มีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาคนไร้บ้านได้อย่างทันท่วงที ประการที่สามคือ สามารถกาหนดกรอบเพื่อการวางแผนหรือใช้ในการ
บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางมนุษย์ในระยะยาวได้ เพราะฉะนั้นงานศึกษานี้ได้ออกแบบและสร้าง
ตัวชี้วัดความเปราะบางเพื่อคัดกรองกลุ่มคนที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มสูงที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านในอนาคต โดยหวัง
ว่าตัวชี้วัดนี้จะสามารถทาให้การคาดการณ์สถานการณ์ทางสังคมได้ถูกต้องและแม่นยา ลดจานวนคนที่จะก้าวเข้าสู่
การเป็นคนไร้บ้านได้มากขึ้น และสุดท้ายจะบรรเทาปัญหาการไร้บ้านในประเทศไทยให้เบาบางลงในที่สุด
การทบทวนความเปราะบางในการไร้บ้าน โดยแบบสารวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่จะเป็นคนไร้บ้าน
ภายใต้แผนงานสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน มีวัตถุประสงค์
หลัก คือ การศึกษาตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นดัชนีเตือนก่อนที่บุคคลเปราะบางนั้นจะเข้าสู่สภาวะไร้บ้าน ทั้งนี้เมื่อศึกษา
งานศึกษาในประเทศไทยแล้ว ผู้วิจัยพบว่ามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีการพัฒนา แบบสารวจกลุ่มเสี่ยงไร้บ้าน (ภาคผนวก ค) โดยมีการเก็บข้อมูลของชุมชน
เสี่ยงไร้บ้านในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และความเกี่ยวข้องทางสังคมระหว่างบุคคลและชุมชน
ตัวอย่างข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกลุ่มเสี่ยงไร้บ้านที่น่ าสนใจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ เป็นงานประจา
หรือไม่ มีความสม่าเสมอของงานหรือไม่ และรายได้ต่อวันเป็นเท่าไหร่ รวมทั้งการสารวจรายจ่ายของบุคคลใน
ชุมชน ได้แก่ ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร่ายจ่ายเฉลี่ยต่อวัน มีหนี้สินหรือไม่ และยืมจากแหล่งใด สาหรับตัวอย่าง
ข้อมูล ด้านสุ ขภาพเบื้ อ งต้น เช่น มีโ รคประจาตัว หรื อ ไม่ มีความพิการทางร่ างกายหรื อ ไม่ รวมทั้งมีสิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลหรือไม่ และเก็บข้อมูลด้านสังคมและครอบครัว ดังนี้ จานวนสมาชิดครอบครัว ลักษณะบ้านที่อยู่
อาศัย และเวลาพบปัญหาในการดาเนินชีวิตจะหันไปพึ่งใคร
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ทั้งนี้ลักษณะของแบบสารวจกลุ่มเสี่ยงไร้บ้าน โดย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สสส. ในเบื้องต้นได้
ครอบคลุมปัญหาพื้นฐานในสังคมไทย ทั้งนี้ในงานศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) พบว่าปัญหาหลักที่
ผลั ก ดั น ให้ เ ข้ า สู่ ส ภาวะไร้ บ้ า นคื อ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และปากท้ อ ง โดยมี ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลประสบปัญหาปากท้อง และสังคมรอบข้างไม่สามารถช่วยรองรับปัญหานี้ได้ จะส่งผลให้
บุคคลนั้นเข้าสู่สภาวะไร้บ้านสูง
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของแบบสารวจนี้ในชุมชนเสี่ยงไร้บ้าน ทั้งสิ้น 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนภูมิใจ
ชุมชนตลาดบ่อบัว ชุมชนลาภูรา ชุมชนใหม่ไทรทอง ชุมชนประชาอุทิศ 90 ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้ –ตะวันตก
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ชุมชนโรงหวาย ชุมชนบ่อสีเสียด และชุมชนควนดินแดง โดยจากข้อมลการสารวจพบว่า
สมาชิกในชมชนสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้ความมั่นคงในที่ดินแล้ว และกลุ่มที่ ยังไม่มีความมั่นคงใน
ที่ดิน ทาให้พบปัญหาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ผลการสารวจในเบื้องต้นของทุกชุมชนล้วนชี้ไปที่
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาปากท้อง แต่ยังพบว่ายังพอมีการช่วยเหลือกันเองภายในชุมชนอยู่บ้างจึงยังพอ
ดึงไม่ให้บุคคลนั้นก้าวไปสู่สภาวะไร้บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561)
ในส่วนการนาข้อมูลจากแบบสารวจกลุ่มเสี่ยงไร้บ้าน โดย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สสส. ไปใช้พัฒนา
ตัวชีวัดความเปราะบางในการเข้าสู่สภาวะไร้บ้าน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่มีในทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และความ
เกี่ยวข้องทางสังคมระหว่างบุคคลและชุมชน ไปร่างปัจจัย/ดัชนีชี้วัดความเปราะบางร่วมกับฐานข้อมูล การสารวจ
ข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
และคณะ (2559) และข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อน ปี พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยจะแสดงปัจจัย/ดัชนีชี้วัดที่ใช้ในการศึกษานี้ในบทถัดไป
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บทที่ 4 ตัวชี้วัดโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ ณัฎฐ์ศุภณ ดาชื่น

4.1 กรอบแนวคิด
ในการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน มีความจาเป็นที่จะต้องนาข้อมูลที่สาคัญ 2 ชุดมา
เปรียบเทียบกัน ซึ่งได้แก่ หนึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของคนที่มีที่อยู่อาศัยแต่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็น
คนไร้บ้าน (กลุ่มคนเปราะบาง) และสอง ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของคนไร้บ้าน หรือกล่าวโดยง่าย คือ ต้องมีการ
เปรียบเทียบระหว่างภาวะก่อนที่จะไร้บ้าน และภาวะหลังจากที่เป็นคนไร้บ้านแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อมูลทั้งสองชุดนี้
นักวิจัยก็จะสามารถเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัยอื่นๆระหว่างกลุ่มคน
สองกลุ่ม เพื่อที่จะหาปัจจัยที่ส่งผลให้คนสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ งปัจจัยดังกล่าวสามารถ
นาพิจารณาเป็นตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านได้ ดังนั้นหากกล่าวในทางทฤษฎี การพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสใน
การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านอาจทาได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่หนึ่ง การนาฐานข้อมูลประชากรทั่วไปที่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็นคน
ไร้บ้าน มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของคนไร้บ้าน วิธีการนี้มีข้อได้เปรียบ คือ ถ้าฐานข้อมูลทั้งสองเป็นฐานข้อมูล
เดี ย วกั น ที่ มี ก ารเก็ บ รายละเอี ย ดของข้ อ มูล รวมทั้ ง ระยะเวลาหรื อ ปีที่ เ ก็ บข้ อ มู ล สอดคล้ อ งกั น ก็ จ ะสามารถ
เปรียบเทียบและประมาณการ (Estimate) ตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มี
ข้อจากัด คือ ในการประมาณการนั้นย่อมต้องมีส่วนที่แบบจาลองไม่สามารถอธิบายได้หรือความคลาดเคลื่ อน
(Error) นั่นเอง
หรือ วิธีสอง คือ การสารวจข้อมูลคนไร้บ้านในปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลภาวะไร้บ้าน ในขณะที่นอกจาก
รวบรวมข้อมูลในปัจจุบันแล้ว แบบสารวจดังกล่าวควรที่จะถามถึงภาวะหรือสถานการณ์ก่อนจะไร้บ้านของคนไร้
บ้านคนดังกล่าว เพื่อที่จะได้มาซึ่งฐานข้อมูล 2 ชุด ทั้งในส่วนของภาวะไร้บ้าน และก่ อนไร้บ้าน วิธีการนี้มีข้อ
ได้เปรียบ คือ หากสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลมีความ
เที่ยงตรงและไม่มีอคติ (Biasness) ก็จะสามารถประมาณการตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านได้ แต่วิธีการ
ดังกล่าวก็มีข้อจากัดอยู่หลายประการ เนื่องจากการวัดเรื่องราวก่อนเป็นคนไร้บ้านนั้นเป็นการถามถึงเรื่องราวใน
อดีตของบุคคลซึ่งการเล่าเรื่องราวในอดีตย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอคติในการให้ข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลขาดความแม่นยา
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รวมทั้งกลุ่มคนไร้บ้านนับเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง การเก็บข้อมูลโดยถามถึงเรื่องราวบางอย่าง
ที่ละเอียดอ่อนอาจจะทาให้ไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูลได้
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ กรณีประเทศไทย ยังไม่มีฐานข้อมูลที่ เพียงพอจะสนันสนุนทั้งสองวิธีข้างต้น จึงนับเป็น
ข้อจากัดสาคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดความเปราะบางหรือตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน โดยข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ และสั งคมของประชากรที่ ส มบู ร ณ์ที่สุ ด ได้แก่ ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือน ของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสารวจรายปีที่รวบรวมข้อมูลสาคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่นและการ
ส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น (ปีที่เป็นเลขคูจ่ ะสารวจทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย
ในขณะที่ปีที่เป็นเลขคี่จะส ารวจด้านค่าใช้จ่ายเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารวจดังกล่าวเป็นการเก็บระดับ
ครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งไม่สามารถจาแนกได้ว่าการสารวจดังกล่าวมีกลุ่มคนไร้บ้านรวมอยู่
ด้วยหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่า คนไร้บ้านอาจจะไม่อยู่ในการสารวจดังกล่าว
ในส่วนของฐานข้อมูลของคนไร้บ้าน พบว่า ในประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บ ฐานข้อมูลของคนไร้บ้านอย่าง
เป็นทางการ เนื่องจากยังไม่มีระบบการลงเบียนคนไร้บ้านเหมือนในต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน แหล่งข้อมูลที่
สาคัญที่มีการเก็บรวบรวมและบันทึกรายละเอียดพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไร้บ้าน ได้แก่ การสารวจ
ข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
และคณะ (2559) ที่ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2559 จานวน 371 คน อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลชุดดังกล่าวเน้นการสารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ช่วงเวลาที่เป็นคนไร้บ้าน ในขณะที่ การ
บันทึกรายละเอียดสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นคนไร้บ้านยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงทาให้มีตัวแปรสถานการณ์ก่อนไร้
บ้านไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ตอนไร้บ้าน
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ในการประมาณการตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน แต่
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งจากสานักงานสถิติแห่งชาติ และการสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) สามารถนามาใช้ประกอบกัน
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะในเบื้องต้นได้ ภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า เราสามารถนาสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 มาเทียบเคียงกับฐานข้อมูลคนไร้บ้านในปี พ.ศ.
2559 ได้ ทั้งนี้เนื่องจากสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 มีการบันทึก ข้อมูลทั้งด้าน
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รายรับและรายจ่ายซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าปี พ.ศ.2559 ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้สารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 มาเปรียบเทียบกับข้อมูลคนไร้บ้านในปี พ.ศ.2559 แม้ว่าจะมีความเหลื่อมกัน
ของช่วงเวลาประมาณ 1 ปี แต่ก็คาดว่าจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ไม่มากนัก
ภาพที่ 4.1 ฐานข้อมูลในการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
สำรวจภำวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรือ น โดย
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ








กำรสำรวจข้อมูลทำงประชำกรเชิงลึกของคนไร้บ้ำนใน
เขตกรุงเทพมหำนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยอนรรฆ
พิทักษ์ธำนิน และคณะ (2559)

ปี พ.ศ.2559 ด้ำนรำยจ่ำย
ปี พ.ศ.2558 ด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย
ปี พ.ศ.2557 ด้ำนรำยจ่ำย
ปี พ.ศ.2556 ด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย
ปี พ.ศ.2555 ด้ำนรำยจ่ำย
ปี พ.ศ.2554 ด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย
……….



ปี พ.ศ.2559

โดยผู้วิจัยจะดาเนินการกรอง (filter) ข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ จากหน่วยตัวอย่างทั้งหมดให้เหลือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็นคนไร้บ้าน
โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกรอง ได้แก่ หนึ่ง การมุ่งไปเจาะกลุ่มอาชีพที่ก่อนหน้าที่จะเป็นคนไร้บ้าน ซึ่ งนับว่าเป็นกลุ่ม
อาชีพที่มีความเสี่ยง โดยจากงานของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) และ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561)
ต่างระบุไปในทางเดียวกันว่า ก่อนที่จะเป็นคนไร้บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจ้างเอกชน รับจ้างไม่ประจา และ
รับจ้างทั่วไป สอง การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง เช่น รายได้ รายจ่าย กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่อยู่อาศัย
หนี้สิน หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน การรับความช่วยเหลือจากรัฐ การบริโภคสุรา
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ฯลฯ โดยหลังจากที่ได้กลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยแต่มีปั จจัยเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ
ไร้บ้านแล้ว ทางคณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเลือกชุดข้อมูลอย่างสุ่ม (random sampling) และถ่วงน้าหนัก
(weight) เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของประชากร ก่อนจะนาข้อมูลชุดนี้มาใช้ เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ที่มีที่ อยู่
อาศัย เปรี ย บเที ย บกับ ฐานข้อมูลคนไร้ บ้านของ อนรรฆ พิทักษ์ธ านิน และคณะ (2559) (ภาพที่ 4.2) ส าหรับ
แบบจาลองและวิธีการประมาณการจะอธิบายในหัวข้อที่ 4.2 ต่อไป
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ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า แบบจ าลองอาจจะมี ข้ อ จ ากั ด ในด้ า นของความสมมาตรระหว่ า งข้ อ มู ล สองชุ ด รวมทั้ ง
คลาดเคลื่อนบางส่วนในการประมาณการ แต่ตัวชี้วัดที่ประมาณการได้จากงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ออกแบบมาตราการเตือนทางสั งคม (Social Warning) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการป้องกัน (Prevention)
ปัญหาคนไร้บ้านได้ต่อไป
ภาพที่ 4.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

กลุ่มประชำกรจำก สำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ด้ำนรำยได้และรำยจ่ำย ปี พ.ศ.2558
กรองข้อมูลจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ
และสำเหตุของกำรไร้บ้ำน เช่น
อำชีพก่อนหน้ำของคนไร้บ้ำน
รำยได้ กรรมสิทธิ์ในที่อยูอ่ ำศัย
หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อำศัย
งของสมำชิ
โดยโครงสร้
สำนักำงำนสถิ
ติแห่กงในชำติ
ครัวเรือน กำรรับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐ ฯลฯ

กลุ่มเปรำะบำง (มีรำยได้น้อย
และมีปัจจัยเสี่ยงหรือโอกำสที่
จะเป็นคนไร้บ้ำน)

คนไร้บ้ำนจำกกำรสำรวจ
โดย อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน
และคณะ (2559)

ประมำณกำรตัวชีว้ ัดควำมเปรำะบำงในกำรเข้ำสู่ภำวะไร้บ้ำน

แบบจำลอง (Model): แบบจำลองสมกำรถดถอยแบบสองทำงเลือก (Binary response regression model)
วิธีกำร (Methodology): กำรประมำณด้วยภำวะน่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation)
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4.2 แบบจาลอง
สาหรับแบบจาลอง (Model) ที่ใช้ในการประมาณการ (Estimate) ตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
คือ แบบจาลองสมการถดถอยแบบสองทางเลือก (Binary response regression model) ซึ่งเป็นแบบจาลองทาง
เศรษฐมิติ (Econometric) ที่ใช้การประมาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ใน
การประมาณการหาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ (Independent variables) หรือปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เรา
สนใจ ต่อตัว แปรตาม (Dependent variable) ในกรณีที่ตัว แปรตามที่เราทาการศึกษาเป็นข้อมูล เชิงคุณภาพ
(Qualitative data) ซึ่งได้แก่ ภาวะไร้บ้าน หรือกล่าวโดยง่าย คือ แบบจาลองดังกล่าวจะสามารถประมาณการ
ออกมาได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม หรือตัวชี้วัดที่ศึกษานั้น ส่งผลให้ต่อภาวะไร้บ้าน
อย่างไร
ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากฐานข้อมูลสองชุดที่แตกต่างกั น ได้แก่ ข้อมูลสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ การสารวจข้อมูลทางประชากร
เชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559)
ดังนั้นในการเลือกตัว แปรอิส ระซึ่งเป็ น ปัจจั ยทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนบุคคล นอกจากจะพิจารณาปัจจั ยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะไร้บ้านแล้ว ยังมีความจาเป็นที่จะต้องคานึงถึงปัจจัยที่มีตรงกันหรือสามารถเทียบเคียงกันได้
ระหว่างสองฐานข้อมูล ดังนั้นในกรณีที่ฐานข้อมูลทั้งสองเก็บปัจจัยเดียวกันแต่มีข้อคาถามหรือวิธีการเก็บที่ต่างกัน
ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นที่จ ะต้องปรับ ตัวแปรโดยใช้ ตัวแปรตัว แทน (Proxy) ข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งเพื่อให้สามารถ
เทียบเคียงกับข้อมูลอีกชุดได้ โดยการตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของตัวแปรอิสระการหรือตัวชี้วัด
ภาวะไร้บ้านเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างสองฐานข้อมูล
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบตัวแปรที่สอดคล้องกันระหว่างสองฐานข้อมูล
การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้
บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559)
- ช่วงเวลาที่สารวจ: มีนาคม 2559
- รายคน จานวน 371 ตัวอย่าง
1. เพศ (ชาย/หญิง)
2. อายุ (ปี)
3. ศาสนา
4. ลักษณะทางกายภาพ ความพิการทางร่างกาย
5. ระดับการศึกษา
6. อาชีพ/ระดับรายได้
6.1 แหล่งรายได้
6.2 รายได้หลักมาจากไหน
7. การรับความช่วยเหลือจากรัฐ
7.1 การรับเบี้ยยังชีพคนชราหรือไม่
7.2 การรับเงินสงเคราะห์คนพิการหรือไม่

สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี
พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
- จ านวน 43,400 ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น รายคนได้
125,346 ตัวอย่าง

8. สิทธิการรักษาพยาบาล
8.1 มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิ
8.2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
9. ดื่มหรือไม่ดื่มเหล้าเบียร์
9.1 ดื่มเบียร์
9.2 ดื่มเหล้า

8. มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลหรือไม่

1. เพศ (ชาย/หญิง)
2. อายุ (ปี)
3. ศาสนา
4. เป็นผู้พิการหรือไม่
5. การศึกษา
6. อาชีพ/ระดับรายได้
6.1 อาชีพหลัก/สถานภาพการทางาน
6.2 รายได้ของครอบครัว
7. การรับความช่วยเหลือจากรัฐ
7.1 การรับเบี้ยยังชีพคนชราหรือไม่
7.2 การรับเงินสงเคราะห์คนพิการหรือไม่

9. ค่าใช้จ่ายหมวดที่ 13 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวชี้วัดต่างๆ ต่อภาวะไร้บ้าน

ตัวแปรตาม (Y: Dependent Variable)

ตัวแปรอิสระ (X: Independent Variables)

ภาวะไร้บ้าน: ไร้บ้าน = 1

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนบุคคล หรือ

ไม่ไร้บ้าน = 0

ตัวชี้วัดที่ศึกษา เช่น เพศ อายุ รายได้ ฯลฯ

จากภาพที่ 4.3 การศึกษาดังกล่าวเป็นการพิจารณาว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนบุคคล หรือตัว
แปรอิสระ (X) แต่ละตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม Y หรือภาวะไร้บ้านอย่างไร โดยเราสามารถเขียนความสั ม พันธ์
ระหว่าง ภาวะไร้บ้าน (Y) และ ปัจจัยหรือตัวชี้วัดต่างๆ (X) ออกมาในรูปของฟังก์ชันคณิตศาสตร์ (Mathematic
function) ในเบื้องต้น ได้ดังนี้
Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + ui

โดยที่
Y คือ ภาวะไร้บ้าน เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ในกรณีนี้จะถูกปรับ ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นคนไร้บ้านจาก
ฐานข้อมูลกำรสำรวจข้อมูลทำงประชำกรเชิงลึกของคนไร้บ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ของ อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน
และคณะ (2559) และมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่ใช่คนไร้บ้าน จากสำรวจภำวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
X1 คือ เพศ เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy) ให้มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นเพศ
ชายและมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่เป็นเพศหญิง
X2 คือ อายุ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ มีหน่วยเป็นปี แสดงให้เห็นถึงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
X3 คือ ลักษณะทำงกำยภำพในด้ำนควำมพิกำรทำงร่ำงกำย เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัว
แปรหุ่นให้มคี ่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นผู้พิการ และมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่เป็นคนปกติ
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X4 คือ ระดับกำรศึกษำ เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัวแปรหุ่นแบบต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน โดยผู้วิจัยจะกาหนดให้ การไม่ได้รับการศึกษาเป็นตัวแปรฐาน
X5 คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่เป็นการประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีหน่วยเป็นบาท ทั้งนี้จากกำรสำรวจข้อมูลทำงประชำกรเชิงลึกของคนไร้บ้ำนในเขตกรุงเทพมหำนครและ
พื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธำนิน และคณะ (2559) ไม่ได้เก็บข้อมูลรำยได้เป็ นตัวเงินของคนไร้บ้ำน แต่
เก็บแหล่งที่มำของรำยได้และอำชีพที่คนไร้บ้ำน ทำงผู้วิจัยใช้วิธีกำรประมำณกำรรำยได้ดังกล่ำวโดยเทียบเคียง
รำยได้ของคนไร้บ้ำนจำกงำนของ ธานี ชัยวัฒน์ และ คณะ (2561) ที่ศึกษาต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น โดยงานดังกล่าวมีการเก็บข้อมูลรำยได้ที่เป็นตัวเงิน
ของคนไร้บ้ำน จำกอำชีพและแหล่งที่มำของรำยได้ของคนไร้บ้ำน ในขณะที่รำยได้ของกลุ่มเปรำะบำงจำกสำรวจ
ภำวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ จะประมำณกำรจำกกำรนำ
รำยได้ สถำนะกำรทำงำน อำชีพ และจำนวนสมำชิกในครัวเรือน
X6 คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนยกกาลังสอง เนื่องจากคณะผู้วิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า อิทธิพลของรายได้เป็น
ปัจจัยที่สาคัญต่อภาวะไร้บ้าน ดังนั้นนอกจากรายได้จะส่งผลต่อภาวะไร้บ้านเป็นสมการเส้นตรงแล้ว ยังมีโอกาสที่
รายได้จะส่งผลต่อภาวะไร้บ้านเป็นสมการเส้นโค้งแบบฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential)
X7 คือ กำรรับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ ในด้านของเบี้ยยังชีพคนชราหรือเงินสงเคราะห์คนพิการ เป็นตัวแปร
เชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัวแปรหุ่นแบบให้มี ค่าเท่ากับ 1 ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างรับเบี้ยยังชีพคนชราหรือเงิน
สงเคราะห์คนพิการ และมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคนชราหรือเงินสงเคราะห์คนพิการ
X8 คือ สิทธิในกำรรักษำพยำบำล เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัวแปรหุ่นแบบให้มี ค่าเท่ากับ
1 ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิหรือสวัสดิการในการรักษาพยาบาล และมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีสิทธิ
หรือสวัสดิการในการรักษาพยาบาล
X9 คือ พฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งจะถูกปรับเป็นตัวแปรหุ่นให้มีค่า
เท่ากับ 1 ในกรณีที่กลุ่ มตัว อย่ างคนไร้ บ้ านของ อนรรฆ พิทักษ์ธ านิน และคณะ (2559) ระบุว่าดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือกลุ่มตัวอย่างจากสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ มีค่าใช้จ่ายในหมวดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในทางกลับกันตัวแปรนี้จะมีค่าเท่ากับ 0 ในกรณีที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่มีค่าใช้จ่ายในหมวดดังกล่าว
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ui คือ ค่าความคาดเคลื่อน (Error) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในการประมาณการสมการถดถอยย่อมต้องมี
ความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ui คื อ ส่ ว นที่ อ ธิ บ ายไม่ ไ ด้ (Unexplained) หรื อ ค่ า ความผิ ด พลาดหรื อ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณการ
และเนื่องจากมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนเปราะบางและคนไร้บ้านต่างนับถือศาสนา
พุทธ ผู้วิจัยจึงนาเอาปัจจัยศาสนาออกจากแบบจาลองเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity Problem)
4.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มีการใช้ข้อมูลจากสองแหล่งที่มาคือ 1. การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึก
ของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) จานวน
371 ตัวอย่าง เป็นตัวแทนประชากรคนไรบ้าน 1,307 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง และ 2.
ข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ จานวน 125,346
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนประชากรประเทศไทย สาหรับข้อมูลจากแหล่งแรกเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะไร้
บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษา แต่สาหรับข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นตัวแทนของสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ซึ่งไม่มีการสารวจกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะไร้บ้าน ดังนั้น ชุดข้อมูลทั้งสอง
ชุดไม่สามารถนามาใช้ร่วมกันได้โดยตรง ผู้วิจัยจึงต้องตั้งเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่มีสภาวะเสี่ยงที่จะกลายเป็นบุคคล
ไร้บ้านจากชุดข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อที่จะทาให้ชุดข้อมูลทั้งสองมีจุดร่วมที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์คัดกรองผู้ที่มีสภาวะเสี่ยงที่จะกลายเป็นบุคคลไร้บ้าน ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 เกณฑ์ในการคัดกรองกลุ่มผู้มีสภาวะเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะไร้บ้าน

กลุ่มประชำกรจำกกำร
สำรวจภำวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ด้ำน
รำยได้และรำยจ่ำย ปี
พ.ศ.2558

1. (รายได้ครัวเรือน-ค่าเช่าบ้าน) ต่ากว่า

จำนวน 125,346 ตัวอย่ำง

3. ค่าเช่าบ้าน ต่ากว่า 1,000 บาท

โดย สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ

4. มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 3,000 บาท

6,000 บาท
2. รายได้ครัวเรือนต่ากว่า 6,000 บาท

กลุ่มประชำกรที่มีควำม
เสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะ
ไร้บ้ำน

จากแผนภาพที่ 4.4 แสดงเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรอง 4 เกณฑ์ ดังนี้ 1. เกณฑ์ รายได้ครัวเรือนหักค่าเช่า
บ้านแล้วมีรายได้ครัวเรือนต่ากว่า 6,000 บาท ในเกณฑ์นี้ผู้วิจัยตั้งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ควรเฝ้าระวังผู้ที่มีโอกาสที่
จะมีสภาวะไร้บ้าน (กลุ่มเปราะบาง) เนื่องจากอัตราค่าจ้างขั้นต่าของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท/เดือน
(300 บาท * 20 วัน) ซึ่งรายได้ของครัวเรือนที่เหลือนี้เทียบเท่ากับ อัตราค่าจ้างขั้นต่าที่สามารถเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครัวเรือนได้อีกอย่างน้อย 2 คน (รวม 3 คน) และจากข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.
2558 พบว่า หนึ่ ง ครั ว เรื อนในประเทศไทยมีส มาชิก เฉลี่ ย อยู่ที่ประมาณ 2.8 คน เท่ากับว่าภายใต้เกณฑ์ที่ 1
เปรียบเสมือนมีสมาชิกทางานหาเลี้ยงครอบครัวเพียง 1 คนเท่านั้น 2. เกณฑ์ รายได้รวมของครัวเรือนต่ากว่า
6,000 บาท ในเกณฑ์ที่ 2 จะมีความเข้มข้นมากกว่าเกณฑ์ที่ 1 เนื่องจากในเกณฑ์ที่ 2 คัดเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มี
รายได้ครัวเรือนที่ 6,000 บาท/เดือน หรือกลุ่มเปราะบางนี้มีความสามารถที่จะหารายได้เข้าครัวเรือนเทียบเท่ากับ
หรือน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า เสมือนมีสมาชิกหารายได้เลี้ยงครัวเรือนเพียงคนเดียว 3. เกณฑ์ ครัวเรือนที่มีจ่าย
ค่าเช่าบ้านต่ากว่า 1,000 บาท สาหรับเกณฑ์ที่ 3 ผู้วิจัยได้นาข้อมูลค่าเช่าบ้านจากข้อมูลสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558 พบว่า ณ ระดับค่าเช่า 1,000 บาท เป็นระดับค่าเช่าที่สะท้อนลักษณะบ้าน
เช่าที่มีลักษณะสินค้าด้อย (หรือสินค้าของผู้ที่มีรายได้น้อย) เนื่องจากเป็นระดับที่ค่าเช่าทีถ่ ูกลงแต่มีปริมาณการเช่า
ที่ลดลง ซึ่งขัดกับกฎของอุปสงค์ ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 4.5 และสาหรับ 4. เกณฑ์ บุคคลที่มีรายได้ต่ากว่า
3,000 บาทต่อเดือน (150 บาท * 20 วัน) ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่ากลุ่มเปราะบางในเกณฑ์นี้มีความสามารถเพียง
พอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น โดยบุคคลในกลุ่มนี้มีความสามารถหารายได้เทียบเท่าหรือน้อยกว่าระดับเส้นความ
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ยากจนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่า หรือต่ากว่าเส้นความยากจน (จากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ
ระดับเส้นความยากจนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ประมาณ 2,600 บาท และภาคกลางที่ 2,800 บาท)
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลกลุ่มประชากรที่มีสภาวะเปราะบางที่จะไร้บ้านที่ได้คัดกรองแล้ว
การสารวจภาวะ
พื้ น ที่

เศ รษฐกิ จ และสั ง ค ม
ข องค รั วเรื อน พ.ศ . 2558

ประช ากรประเทศ ไทย

กลุ่ ม เปราะบางหลั ง ประมาณการประช ากร

ปี พ.ศ . 2558

คั ดกรอง

กลุ่ ม เปราะบาง

ทั่ ว ประเทศ

125,346

67,288,600

1,622

870,727

ภาค กลาง

41,684

19,239,400

821

378,936

กรุ งเทพฯ

6,735

8,625,200

115

147,275

จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ด้านรายได้และรายจ่าย ปี พ.ศ.
2558 มีจานวน 125,346 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทาการคัดกรองกลุ่มเปราะบางโดยใช้เกณฑ์ทั้ง 4 เกณฑ์ข้างต้น ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์อย่างน้อย 1 จากทั้ง 4 เกณฑ์ จะถูกนิยามว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีสภาวะเปราะบางที่จะไร้
บ้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการกรองข้อมูลเพิ่มอีก 1 ขั้น คือ กรองข้อมูลในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลของ
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) จานวน 371 ตัวอย่าง เป็นข้อมูลการสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของ
คนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 มาจากพื้นที่ภาคกลางและ
จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร ดั้งนั้นจากข้อมูล 125,346 ตัวอย่าง พบกลุ่มที่ประชากรทั่วประเทศที่มีสภาวะ
เปราะบางที่จะไร้บ้านทั้งสิ้น 1,622 ตัวอย่าง และภาคกลาง 821 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง
ประมาณ 869,950 คน และ 378,936 คน ตามลาดับ หลังจากที่ผู้วิจัยได้กลุ่มเปราะบางทีม่ ีความเสี่ยงเป็นบุคคลไร้
บ้าน ผู้วิจัยจะนาข้อมูล การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึ กของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้ นที่
เกี่ยวเนื่อง ของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) จานวน 371 ตัวอย่าง มาใช้ในการประมาณแบบจาลอง
โอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และในส่วนแบบจาลองและผลการศึกษาจะแสดงเฉพาะแบบจาลองเฉพาะของ
พื้นที่ภาคกลางเท่านั้นเนื่องจากข้อจากัดด้านฐานข้อมูลคนไร้บ้านของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) เก็บ
ข้อมูลคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เท่านั้น
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ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงปริมาณสัดส่วนการเช่าบ้านเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าบ้านต่อเดือน

ที่มา: คานวนจากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ.2558

4.4 แบบจาลองและผลการศึกษา
สาหรับการศึกษาดัช นีชี้โ อกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ ภาวะไร้บ้าน ผู้วิจัยได้ ทาการประมาณ
แบบจาลองดัชนีที่ส่งผลต่อสภาวะไร้บ้าน ด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model) เนื่องจากแบบจาลองโลจิตสามารถ
อธิบายค่าประมาณ ในแบบจาลองว่าปัจจัยต่างๆ นั้นส่งผลต่อโอกาสการเกิดสภาวะไร้บ้านอย่างไร โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แบบจาลองออกเป็นส่องส่วน คือ ส่วนแรกคือ แบบจาลองโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับ
จุลภาค (Logit Model) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่ศึกษานั้นกระทบต่อโอกาสหรือความเสี่ยงที่
คนเปราะบางจะเข้ า สู่ ส ภาวะไรบ้ า นในระดั บ บุ ค คล (Individual or micro estimation) และส่ ว นที่ ส อง คื อ
แบบจ าลองโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้ า สู่ ภ าวะไร้ บ้ า น ระดั บ มหภาค (Weighted Logit Model) มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษางผลกระทบของปัจจัยที่ศึกษาต่อจานวนประชากรคนไร้บ้าน (Macro estimation)
4.4.1 แบบจาลองความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับจุลภาค (Logit Model)
ผลการศึกษาที่ แสดงในตารางที่ 4.3 ผู้ วิจัย ได้ ทาการศึ ก ษาโดยใช้ แ บบจ าลองโลจิต (Logit Models)
เนื่ อ งจากในทางเศรษฐศาสตร์ ส ามารถแปลงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ จ ากแบบจ าลองโลจิ ต ให้ เ ป็ น ผลหน่ ว ยสุ ด ท้ า ย
(Marginal Effect) หรือแปลว่าเมื่อตัวแปรต้นที่สนใจเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย นั้นส่งผลต่อโอกาสเข้าสู่สภาวะไร้
บ้านอย่างไร
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ตารางที่ 4.3 ผลการประมาณการ (Binary Logistic Estimation Results ระดับภาคกลาง)
โอกาสในการเป็น คนไร้ บ้านของกลุ่ ม
เปราะบาง หรื อ กลุ่ ม เสี่ ย ง

ตัวชี้วัด /ปัจ จั ย
เพศ: 1= ผู้ห ญิ ง
อายุ
มี ค วามพิก าร: 1= มี ค วามพิก าร

-0.9940%
0.0631%
1.1493%

การศึ ก ษา: 1= ได้รั บการศึ ก ษา
รายได้ (บาท)
การรั บเบี้ย ยั ง ชีพคนชราหรื อ คนพิก าร : 1= มี ก ารรั บเบี้ย ยั ง ชีพ
สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล: 1= มี สิท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ดื่ม เหล้ าเบีย ร์ : 1= ดื่ม เหล้ าเบีย ร์

-6.9215%
-0.0001%
-0.9405%
-2.4035%
1.5857%

หมายเหตุ: ผลการประมาณแบบจาลองและค่าสถิติ ในภาคผนวก ก.1

จำกตำรำงที่ 4.3 ผลกำรประมำณกำรแบบจำลอง ระดับจุลภำค มีตัวชี้วัด/ปัจจัยทั้งหมด 7 ตัว และ
สำมำรถอธิบำยควำมหมำยได้ ดังนี้
ตัวแปรเพศ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเพศหญิงมีควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนต่ำกว่ำผู้ชำยร้อยละ 0.99
ตัวแปรอายุ พบว่ำเมื่อกลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุเพิ่มขึ้น 1 ปี จะเพิ่มโอกำสที่จะเข้ำสู่สภำวะไร้บ้ำนร้อยละ 0.063
ตัวแปรความพิการ พบว่ำสภำวะพิกำรในกลุ่มตัวอย่ำง จะเพิ่มโอกำสที่จะเข้ำสู่สภำวะไร้บ้ำนร้อยละ 1.14
ตัวแปรการศึกษา พบว่ำในกลุ่มตัวอย่ำงหำกได้รับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำขึ้นไป หรือเคยเข้ำระบบ
กำรศึกษำของรัฐ จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไร้บ้ำนลงร้อยละ 6.92
ตัวแปรรายได้ พบว่ำถ้ำรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงเพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 บำท จะลดควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน
สภำวะไร้บ้ำนร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ตัวแปรกำรศึกษำมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้จึงทำให้ผลของ
รำยได้ต่อควำมเสี่ยงที่จะไร้บ้ำนมีขนำดน้อย
ตัวแปรการรับเบี้ยคนพิการหรือคนชรา และการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล พบว่ำหำกกลุ่มตัวอย่ำง
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรหรือนโยบำยของรัฐสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนได้ร้อยละ 0.94
และร้อยละ 2.4 ตำมลำดับ
ตัวแปรการดื่มเหล้า พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทีด่ ื่มเหล้ำจะเพิ่มโอกำสที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนร้อยละ 1.58
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การประมาณค่าดัชนี/ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสและความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะไร้บ้าน
ทั้งนี้จำกกำรประมำณค่ำดัชนี/ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนในตำรำง
ที่ 4.3 นั้นสำมำรถนำมำใช้ในกำรทำนำยสภำวะเสี่ยงที่จะไร้บ้ำนของตัวอย่ำงที่สนใจได้ เช่น หำกคณะผู้วิจัยนำ
ข้อมูลกลุ่มเปรำะบำงจำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติมำจำนวน 3 รำย คือ นำงเอ นำยบี และนำยซี (นำมสมมติ) ผู้วิจัย
สำมำรถแปลงข้อมูลให้เป็นตัวเลข และใช้แบบจำลองในกำรทำนำยโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้
บ้ำนของบุคคลนั้นได้ โดยทั้งสำมคนมีข้อมูล ดังนี้
นำงเอ อำยุ 52 ปี มีรำยได้เดือนละ 3,500 บำท ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่เคยได้รับกำรศึกษำ แต่มีภำวะพิกำร ไม่ได้
รับเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิกำรจำกรัฐบำล แต่มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำล
นำยบี อำยุ 42 ปี มีรำยได้เดือนละ 3,900 บำท ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่เคยได้รับกำรศึกษำ ไม่มีภำวะพิกำร ไม่ได้
รับเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิกำรจำกรัฐบำล ไม่มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำล
นำยซี อำยุ 42 ปี มีรำยได้เดือนละ 7,500 บำท ดื่มเหล้ำ เคยได้รับกำรศึกษำ ไม่มีภำวะพิกำร ไม่ได้รับเบี้ย
ยังชีพและเบี้ยคนพิกำรจำกรัฐบำล แต่มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลที่โรงพยำบำล
เมื่อแปลงข้อมูลของ นำงเอ นำยบี และนำยซี เป็นตัวเลขดังที่แสดงในตำรำงที่ 4.4 ผู้วิจัยสำมำรถแทนนำ
ค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ลงไปในแบบจำลองเพื่อให้แบบจำลองทำนำยค่ำควำมเสี่ยงของแต่ละบุคคล ซึ่งหลังจำกผู้วิจัยได้
ใช้ค่ำสถิติควอไทล์ (Quartile) เทีย บกับ ค่ำประมำณของกลุ่ มตัว อย่ ำงทั้งหมด พบว่ำ หำกควำมเสี่ ยงมี ค วำม
ใกล้เคียงค่ำร้อยละ 50 หรือมำกกว่ำ จัดว่ำเป็นระดับควำมเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้ำนสูง ดังนั้นจำกตัวอย่ำงที่แสดงใน
ตำรำง 4.4 สำมำรถตีควำมว่ำ นำงเอ เป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนอยู่ที่ร้อยละ 43 หรือมีควำม
เสี่ยงในระดับปำนกลำง นำยบี เป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงที่จะไร้บ้ำนร้อยละ 68 หรือเป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะไร้บ้ำน
ขณะที่นำยซี เป็นผู้ที่มีควำมเสียงที่จะตกอยู่ในสภำวะไร้บ้ำนร้อยละ 1 หรือมีควำมเสี่ยงต่ำมำกที่จะเป็นคนไร้บ้ำน
ตำรำงที่ 4.4 ตัวอย่ำงข้อมูลและผลกำรทำนำยควำมเสี่ยงที่จะเป็นผู้มีสภำวะไร้บ้ำน ระดับจุลภำค
เพศ อายุ

มี ค วาม

เคยได้ รั บ

รายได้

สิ ท ธิ การ

พิก าร

การศึ กษา

(บาท)

รั ก ษาพยาบาล

เงิ น ชดเชย
คนพิก าร
แ ละคนชรา

ดื่ ม เหล้ า
เบี ย ร์

ความเสี่ ย งที่ จ ะ
ตกอยู่ ใ นสภาวะ
ไร้ บ้ าน

นางเอ

1

52

1

0

3,500

0

1

0

0.43

นายบี

0

42

0

0

3,900

0

0

0

0.68

นายซี

0

42

0

1

7,500

0

1

1

0.01

หมำยเหตุ: ผลกำรทำนำยควำมเสี่ยงที่จะไร้บ้ำนมำกกว่ำ 0.5 เท่ำกับเป็นผู้ที่มีควำมเสี่ยงสูง และน้อยกว่ำ 0.5 คือผู้ที่มีควำมเสียงต่ำ
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4.4.2 แบบจาลองความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับมหภาค (Weighted Logit Model)
ในส่วนแบบจาลองโอกาส (ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับมหภาค (Weighted Logit
Model) ผู้วิจัยได้ประมาณแบบจาลองโลจิตแบบถ่ว งน้าหนักประชากรเพื่อใช้ในการประมาณประชากรคนไร้บ้าน
ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง (ผลการประมาณแบบจาลองแบบจาลองในภาคผนวกที่ ก.2) ผู้วิจัยได้
ท าการประมาณประชากรคนไร้ บ้ า น โดยการน าข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาแทนค่ า เข้ า ไปใน
แบบจาลอง และแบบจาลองจะทาการทานายสภาวะไร้บ้านของกลุ่มตัวอย่าง ดังที่แสดงในตารางหลักสุดท้ายใน
ตารางที่ 4.5 การทานายจากแบบจาลองมีความแม่นยาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 74.9 คือ การทานายว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นคนไร้บ้านว่าเป็นคนไร้บ้าน และทานายกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นคนไร้บ้านว่าไม่ได้เป็นคนไร้บ้าน ทั้งนี้สามารถ
ตีผลการทานายนี้ผ่านการถ่วงน้าหนัก ประชากร โดยพบว่าแบบจาลองทานายประชากรคนไร้บ้านในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 1,484 คน ซึ่ งใกล้เคียงกับการสารวจคนไร้บ้านจริงของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ
คณะ (2559) ที่พบว่ามีประชากรคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องประมาณ 1,307 คน
ตำรำงที่ 4.5 ตัวอย่ำงข้อมูลและผลกำรทำนำยควำมเสี่ยงที่จะเป็นผู้มีสภำวะไร้บ้ำน ระดับมหภำค
เพศ
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0

อายุ มี ค วามพิ การ การศึ กษา รายได้ (บาท)
59
50
73
70
65
24
34
49
26
29
42
32
49

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,361
3,597
2,111
500
5,659
4,050
4,169
6,833
10,757
13,046
5,556
3,500
2,000

สิ ท ธิ การ

เงินชดเชยคนพิการ ดื่ มเหล้ า

ตั วแปรตาม (Y):

การทานายจากแบบจ าลอง:

รั กษาพยาบาล

และคนชรา

เบี ยร์

สภาวะไร้ บ้ าน = 1

สภาวะไร้ บ้ าน = 1

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำยเหตุ: ผลกำรประมำณแบบจำลองแบบจำลองในภำคผนวกที่ ก.2
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การจาลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชากรคนไร้บ้าน
ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการวัดจานวนของประชากรคนไรบ้านกับอิทธิพลเหตุการณ์/สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม เนื่องจากสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาคนไร้บ้าน คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันให้เกิดสภาวะ
ไร้ บ้ าน และปั จ จั ย สนั บ สนุ น คือปั จ จั ย ด้านครอบครัว (ธานี ชัยวัฒ น์ และคณะ, 2561) ดังนั้น ผู้ วิจัยได้ทาการ
คาดการณ์ประชากรคนไร้บ้านเมื่อมีเหตุการณ์/ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทาการจาลอง
3 สถานการณ์ ภายใต้ข้อจากัดด้านตัวแปร/ข้อมูลของแบบจาลอง ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 อันเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการเงินในปี พ.ศ. 2535 ทาให้ประเทศไทยกู้เงินระยะสั้น (1 - 5 ปี) จากต่างประเทศมาลงทุนในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่า และนามาปล่อยกู้ต่อในประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และเมื่อ ใกล้ถึงกาหนดชาระหนี้ ประเทศไทยได้ถูก
โจมตีค่าเงิน จากนายทุน ต่างชาติทาให้ ธ นาคารกลางต้องประกาศลอยตัว ค่าเงินบาททาให้ ค่าเงินบาทเพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับตอนที่กู้มา ทาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่าอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ประชาชาติต่อหัวลดลงโดย จากข้อมูลของ World Bank (online) ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยมีระดับผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 91,287 บาท (ค่าเงินปัจจุบัน) ลดลงเหลือ 74,024 บาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 20 หรือรายได้ต่อหัวของคนไทยลดลงประมาณร้อยละ 20 ในปีที่เกิดวิกฤตต้มยากุ้ง ดังนั้นในสถานการณ์ที่ 1
ผู้วิจัยจะทาการลดระดับรายได้ของประชากรลงร้อยละ 20 เพื่อจาลองผลกระทบให้ใกล้เคียงกับช่วงเกิดวิกฤติการ
ต้มยากุ้ง และเปรียบเทียบจานวนของประชากรคนไร้บ้านผ่านแบบจาลองในช่วงก่อนเกิดวิกฤติ
สถานการณ์ที่ 2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในสถานกาณ์ทางสังคมที่น่าจับตามอง เนื่องจากสัดส่วน
ประชากรณ์ผู้สูงอายุต่อประชากรไทย มีอัตราส่วนที่สูงขั้นในทุกปี จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ (2561)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ใน พ.ศ. 2561 จานวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขั้นไป มี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ และจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2559 ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นปีที่ประชากรวัยเด็ก (น้อยกว่า 15 ปี) มี
สัดส่วนน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2564 คือมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 4
ต่อปี และมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๆ และจะขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี พ.ศ. 2574 ที่ระดับร้อยละ 28 ของ
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ประชากรทั้งประเทศ ดังนั้ น ในสถานการณ์ที่ 2 ผู้ วิจัยจะเปลี่ ยนโครงสร้างอายุของกลุ่ มตัว อย่างให้ มีสั ด ส่ ว น
ประชากรผู้สูงอายุที่ระดับร้อยละ 28 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อจานวนประชากรคนไร้บ้านผ่านแบบจาลอง
สถานการณ์ที่ 3 การจาลองสถานการณ์ทางนโยบายผ่านนโยบายของภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 3 นโยบายที่
พบในฐานข้อมูล หรือสามารถจาลองสถานการณ์ผ่านฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. การจาลองการยกเลิก
นโยบายสิทธิการรักษาพยาบาล 2. การจาลองการยกเลิกนโยบายให้เงินชดเชยคนพิการและคนชรา และ 3. การ
จาลองการบังคับใช้นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาหรับนโยบายที่ 1 และ 2 สาเหตุที่ต้องจาลองการยกเลิก
นโยบายเนื่องจาก เป็นนโยบายที่ได้ประกาศใช้แล้ว พบข้อมูลในฐานข้อมูล และเป็นนโยบายกับคนเฉพาะกลุ่ม
ดังนั้นจาลองให้ทุกคนเข้าถึงนโยบายจึงไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องจาลองการบังคับยกเลิกนโยบาย
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อจานวนประชากรคนไร้บ้าน ในขณะที่นโยบายที่ 3 เป็นนโยบายที่ ยังไม่มีการบังคับใช้ใน
ช่วงเวลาของฐานข้อมูล แต่มีข้อมูลเพียงพอที่ทาให้สามารถจาลองผลของนโยบายได้ ซึ่งเงื่อนไขการบังคั บใช้
นโยบายบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ ได้ใช้ฐ านรายได้เป็ นเกณฑ์ คัด เลื อ ก โดยนโยบายกาหนดให้ ผู้ ที่มีรายได้ต่ ากว่ า
100,000 บาทต่อปี ได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 300 บาทต่อ
เดือน และมีข้อสมมติให้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเงื่อนไขสามารถเข้าถึงนโยบายได้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสามารถจาลอง
สถานการณ์นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศึกษาผลกระทบต่อจานวนประชากรคนไร้บ้านผ่านแบบจาลอง
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ตารางที่ 4.6 ผลการจาลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
สถาณการณ์ จ าลอง

ประมาณประชากร

ประมาณประชากรคน

คนไร้ บ้ า นจาก

ไร้ บ้ า นหลั ง เกิ ด

แบบจ าลอง

สถานการณ์

สถานการณ์ ที่ 1
รายได้ ล ดลงร้ อ ยละ 20
สถานการณ์ ที่ 2
เมื่ อ ประชากรร้ อ ยละ 28 มี อ ายุ 60 ปี

ร้ อ ยละการ
เปลี่ ย นแปลง

2,507

68.95%

2,343

57.90%

8,914

500.69%

1,621

9.23%

1,190

-19.80%

สถานการณ์ ที่ 3.1
ยกเลิ ก นโยบายให้ สิ ท ธิ ก าร
รั ก ษาพยาบาล

1,484

สถานการณ์ ที่ 3.2
ยกเลิ ก นโยบายให้ เ งิ น ชดเชยคน
พิ ก ารและคนชรา
สถานการณ์ ที่ 3.3
การใช้ น โยบายบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรคนไร้บ้านภายหลังการจาลองสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยก่อนเกิดการจาลองสถานการณ์แบบจาลองได้ทานายว่ามีคนไร้บ้านทั้งสิ้นจานวน 1,484
คน (สารวจจริง 1,307 คน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2559)) และเมื่อเกิดสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อ
ประชากรคนไร้บ้านอย่างไร จากตารางที่ 4.6 พบว่าสถานการณ์ที่ 3.1 การยกเลิกนโยบายสิทธิการรักษาพยาบาลมี
ผลกระทบต่อจานวนประชากรคนไร้บ้านรุนแรงที่สุด ประชากรคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นจาก 1,484 คน เป็น 8,914 คน
หรือเพิ่มขึ้น 500% ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าในมุมสุขภาพหรือความคุ้มครองในด้านการรักษายามป่วย คือ สิ่งที่มี
มูลค่ามากในแง่มุมของประชาชนทั่วไป ดังนั้น การยกเลิกสิทธิการรักษาพยาบาลจึงส่งผลกระทบต่อจานวนคนไร้
บ้านเป็นจานวนมาก รองลงมา คือ สถานการณ์ที่ 1 ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุ้ง ส่งผลกระทบต่อระดับ
ประชากรคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 2,507 คน หรือเพิ่มขึ้น 68% อันดับสาม คือ สถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จะกระทบต่อประชากรคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 2,343 คน หรือเพิ่มขึ้น 57% ซึ่ง ในส่วนของนโยบายบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ และนโยบายการให้เงินชดเชยคนพิการและคนชรา และส่งผลกระทบกับประชากรอยู่ที่ -19% และ 9%
ตามล าดับ ส่ งผลกระผลทบต่อสั ดส่ว นประชากรคนไร้บ้านน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายทั้งสองเป็น
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นโยบายที่มีเนื้อหาคล้ ายกัน คือ การเพิ่มเงินหรือ การอัดฉีดเงินให้ กับคนเฉพาะกลุ่ ม จึงทาให้ส่งผลต่อจ านวน
ประชากรคนไร้บ้านในสัดส่วนที่ต่า อย่างไรก็ตามในกรณีของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการแสดงให้เห็นว่า
หากกลุ่มที่มีรายได้น้อยและมีความเดือดร้อนได้เข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐทางด้านรายได้อย่างทั่วถึง แล้ว นโยบาย
ดังกล่าวก็จะสามารถลดจานวนคนไร้บ้านลงได้
แต่ทั้งนี้หากต้องการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของแต่ละสถานการณ์ควรต้องทาการเปรียบเทียบผล
ของแต่ล ะสถานการณ์ ณ ผลที่ 1% เหมือนกัน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.7 ซึ่งเมื่อเปรีย บเทีย บผลของแต่ ล ะ
สถานการณ์ 3 สถานการณ์แรกที่ควรให้ความสาคัญเพื่อป้องกันประชากรเปราะบางตกอยู่สภาวะไร้บ้าน คือ 1.
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเริ่มรุนแรง
ขึ้นทุกปี 2. การรักษาระดับรายได้ของประชาชนให้มีระดับความกินดีอยู่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของภาครัฐที่
ควรจะด าเนิ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศอยู่ แ ล้ ว และ 3. การสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพของรัฐหรือประกันสุขภาพของเอกชนในราคาที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงได้ จะช่ว ยลดโอกาสในการเข้าสู่การก้าวมาเป็นคนไร้บ้านของกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตารางที่ 4.7 ผลการจาลองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม (Normalize at 1%)
ประมาณประชากร ประมาณประชากรคน
สถาณการณ์ จ าลอง

คนไร้ บ้ า นจาก

ไร้ บ้ า นหลั ง เกิ ด

แบบจ าลอง

สถานการณ์

สถาณการณ์ ที่ 1
รายได้ ล ดลง 1 %
สถาณการณ์ ที่ 2
ประชากรอายุ 60 ปี เ พิ่ ม ขึ้ น 1 %

ร้ อ ยละการ
เปลี่ ย นแปลง

1,520

2.41%

1,581

6.54%

1,503

1.26%

1,490

0.41%

1,477

-0.47%

สถาณการณ์ ที่ 3.1
ยกเลิ ก นโยบายให้ สิ ท ธิ ก าร
รั ก ษาพยาบาล (ณ 1 %)

1,484

สถาณการณ์ ที่ 3.2
ยกเลิ ก นโยบายให้ เ งิ น ชดเชยคนพิ ก าร
และคนชรา (ณ 1 %)
สถาณการณ์ ที่ 3.3
การใช้ น โยบายบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
(ณ 1 %)
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บทที่ 5 การทบทวนตัวชีค้ วามพร้อมในการตั้งหลักเพื่อเตรียมคืนสู่สังคมของคนไร้บ้าน
5.1 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

การคื น สู่ สั ง คม (Reintegration หรื อ Social reintegration) หมายถึ ง กระบวนการเปลี่ ย นสภาพ
(Transition) ของบุคคลจากสถานะของการเป็นสมาชิกในสังคมที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ ได้ ไปยังสถานะของ
การเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมกากับชีวิตของตนเองได้ในสังคม การคืนสู่สังคมถูกนามาใช้ศึกษาการคืนสู่สังคมใน
ภาพกว้างของกลุ่มคนเปราะบางเช่น ผู้อพยพ ผู้พ้นโทษ และคนไร้บ้าน สาหรับการศึกษาภาวะไร้บ้าน การคืนสู่
สังคมไม่ได้อธิบายถึงการคืนสู่ภาวะการมีบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบไปด้วยการมีงานทาและมีรายได้ที่
มั่นคง มีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคนในชุมชน และได้รับการสนับ สนุนจากคนใน
สั งคม (Busch-Geertsema, 2007) ปั จ จั ย ต่าง ๆ เหล่ านี้เป็นปัจจั ยสนั บสนุ น ให้ คนไร้บ้ านสามารถปรั บตัว มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างสาเร็จในสังคม อย่างไรก็ตาม การตั้งหลักถือเป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญที่จะนาคน
ไร้บ้านไปสู่จุดหมายปลายทางของกระบวนการคืนสู่สังคม ถ้าคนไร้บ้านสามารถตั้งหลักได้อย่างมั่นคง คนกลุ่มนี้ก็มี
โอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้าหมายท้ายสุดของกระบวนการคืนสู่สังคมได้มากขึ้น
5.1.1 ความพร้อมในการตั้งหลัก
ในขั้นตอนของการตั้งหลัก ความพร้อม (Readiness) เป็นตัวตั้งต้นด้านสติปัญญา (Cognitive precursor)
ของพฤติกรรมที่นาไปสู่การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง (Lewin, 1951) หรือสามารถอธิบายได้ว่า ความพร้อมเป็น
ตั ว กระตุ้ น หรื อ แรงจู ง ใจที่ ท าให้ บุ ค คลเห็ น และเชื่ อ ในความส าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง และพยายามที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ความพร้อมเป็นปัจจัยแรกที่บุคคลต้องมีเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จ
โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาทางสังคม จิตใจ และพฤติกรรม ดังนั้น ความพร้อมในการตั้งหลัก เป็นตัวบ่งชี้
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นสนใจและมั่นใจที่จะเปลี่ยนจะสถานะของคนไร้บ้านไปยังอีกสถานะหนึ่ง
โมเดลขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลง (Trans-theoretocal) ของ Prochaska และ DiClemente (1983)
อธิบายการเปลี่ยนแปลงไว้ 5 ขั้นได้แก่ ขั้นไม่สนใจปัญหา (Precomtemplation) ขั้นชั่งใจ (Comtemplation)
ขั้ น เตรี ย มตั ว (Preparation/determination) ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ ( Action) และขั้ น ด าลงการปฏิ บั ติ ตั ว
(Maintenance) ตามลาดับดังที่แสดงในภาพที่ 5.1 นอกจากนั้น ความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสามารถ
ประกอบไปด้วย 6 ด้านย่อยคือ (1) การรับรู้ถึงความจาเป็นในการฟื้นฟูเพื่อช่วยแสวงหาเป้าหมายในชีวิต (2) รับรู้
ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสี่งที่พึงปรารถนา (3) การเปิดใจกว้างต่อการสร้างความสัมพันธ์ (4) มีความเข้าใจในตัวเอง
เพียงพอ (5) ความสามารถในการมีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้ อมอย่างมีความหมาย และ (6) มีคนสาคัญที่ให้
กาลังใจและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการของโมเดลขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ขั้นไม่สนใจปัญหา

ขั้นชั่งใจ

ขั้นเตรียมตัว

ขั้นลงมือปฏิบัติ

ไม่มีเจตนาที่จะ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา

รับรู้และเห็นถึง
ปัญหาแต่ยังไม่มี
ความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยน

เจตนาที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมและมี
แนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง

มุ่งมั่นลงมือ
เปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางที่ตั้งอย่าง
กระตืนรือร้น

ขั้นดาลงการ
ปฏิบัติตัว
ทาให้การ
เปลี่ยนแปลงมั่นคง
และไม่ย้อนกลับไปสู้
พฤติกรรมเดิม

ภาพที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมตัวเกี่ยวข้องกับขั้นของความพร้อมในการตั้งหลัก ที่แสดง
ถึงความตั้งใจที่จะตั้งหลักและกาหนดแพลนการในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
และคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางภาวะใหม่ที่ได้มาเพื่อป้องกันไม่ให้กลั บไปสู่ภาวะคนไร้บ้านอย่างเดิม ความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัต สามารถพัฒนาให้บุคคลมีความพร้อมในระดับที่มากขั้นผ่านโปรแกรม
การแทรงแซง (Intervention) ที่เหมาะสม ความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการแทรงแซงมุ่งเน้นไปยังความ
พร้อมในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และพฤติกรรมที่ตั้งไว้ สามารถชี้วัดได้โดย ความมีสติไม่เมา (Sobriety) ทักษะ
ด้านการใช้ชีวิต หรือการตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง (Keast, Waterhouse, Pickernell & Brown, 2011)
รายงานกระบวนการให้บริการที่พักอาศัยของรัฐบาลควีนแลนด์ ออสเตรเลีย (Keast et al., 2011) เสนอ
กระบวนการประเมินความพร้อมในการคืนสู่บ้านของคนไร้บ้าน (Housing) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง
ได้แก่ ความพร้อมของการมีบ้านก่อน (Housing first readiness) ความพร้อมของการมีบ้านที่ได้รับการสนับสนุน
(Supported housing readiness) และ ความพร้อมของการรักษาก่ อน (Treatment first readiness) ภาพที่
5.2 สรุ ป ตั ว ชี้ วั ด หลั ก ในกระบวนการประเมิ น ความพร้ อ มของ 3 แนวทาง จะเห็ น ได้ ว่ า ความพร้ อ มในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการความพร้อมของการมีบ้านที่ได้รับการสนับสนุน และ ความพร้อม
ของการรักษาก่อน แต่ไม่ได้เป็นตั วชี้วัดในแนวทางความพร้อมของการมีบ้านก่อน เพราะแนวทางนี้มุ่งเน้นไปยัง
ความต้องการในการมีบ้าน ตัวเลือก และความสามารถทางเศรฐกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเลือกของบ้านที่ได้รับการเสนอ
และตกลงเป็นหลัก โดยไม่ได้คานึงถึงทักษะ แรงจูงใจ หรือความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของคนไร้บ้าน
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ภาพที่ 5.2 ตัวชี้วัดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการประเมินความพร้อมคืนสู่การมีบ้าน

(แหล่งอ้างอิง Keast et al., 2011, p. 55)
5.1.2 สุขภาวะทางกายของคนไร้บ้านและความพร้อมในการตั้งหลัก
การมีสุขภาพกายที่ดีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินชีวิต สุขภาพกายที่แย่ไม่ไ ด้เป็นผลลัพธ์ของ
ภาวะไร้บ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถทาหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ภาวะคนไร้
บ้ า นได้ อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะเมื่ อ บุ ค คลนั้ น ไม่ ส ามารถไปท างานได้ ต ามความต้ อ งการหรื อ ไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลได้ ในการทางาน ปัญหาทางสุขภาพกายถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการรับเลือก
เข้าทางานรวมทั้งต่อประสิทธิภาพในการทางาน ยกตัวอย่างเช่น โรคพิษสุราเรื้อรังที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย ได้แก่
อารมณ์หงุดหงิด ตัวสั่นมือสั่น การอักเสบของระบบประสาทส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของความจาและการ
ให้เหตุผล ระบบทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ และหลอดเลือดอีกด้วย ผู้ป่วยที่ประสบกับปัญหาโรคพิษสุราเรื่อรังมี
โอกาสที่จะล้มป่วยหรือไม่สามารถไปทางานได้ ตามที่กาหนดไว้ (นรากร สารีแหล้ และ เสรี ชัดแช้ม , 2561) ดังนั้น
การมีสุขภาพทางกายที่ดีเป็นสิ่งสาคัญที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความพร้อมในการตั้งหลักของคนไร้บ้าน
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5.1.3 ปัจจัยทางจิตของคนไร้บ้านและความพร้อมในการตั้งหลัก
สถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพทางจิตของคนไร้บ้านในประเทศไทย การสารวจคนไร้บ้าน
มากกว่า 1,500 คนในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่นพบว่า คนไร้บ้านร้อยละ 71 มีปัญหาสุขภาพจิต และคนไร้
บ้านร้อยละ 30 มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับรุนแรง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ซึ่งความผิดปกติ
ทางประสาทหรือทางจิต (Mental or psychological disorders) แบ่งออกได้หลายกลุ่ม ยกตัวอย่าง กลุ่มโรคจิต
(Psychotic disorders) เช่น โรคจิตเภท (Schizophrenia) ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดภาพหลอน รับรู้สิ่งเร้าต่าง ๆ
ผิดไปจากความเป็นจริง และอาจเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเก็บตัวปลีกแยกออกจากสังคม ซึ่งทาให้บุคคลเหล่านี้
เผชิญปัญหาในการประสานสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น เข้าถึงการรักษาได้ยาก และอาจไม่สามารถคงสภาพการถูกจ้าง
การไว้ได้ (National Alliance to End Homelessness, 2015)
การทบทวนวรรณกรรมยังแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางนโยบายที่สนับสนุนด้านที่พักอาศัย อีก
หนึ่งปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักคือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับความพร้อมในการตั้งหลักที่เป็น
ขั้นตอนในระยะต้น ๆ ของการคืนสู่สังคมคือ ปัญหาการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอุปสรรคหลักที่ทาให้
คนไร้บ้านไม่สามารถตั้งหลักได้ ซึ่งสอดคล้องกับภาพ 5.2 ที่เสนอให้เห็นว่า การทาตามการรักษาหรือโปรแกรมการ
รักษา (Compliance to treatment) เช่น การเลิกสุรา (Sobriety) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแนวทางการเตรียมความ
พร้อมแบบเน้นการรักษา ดังนั้น งานส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักจะศึกษาวิธีการลดปัญหาเหล่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
คนไร้บ้านได้ก้าวไปสู่ขั้นเตรียมตัวของการคืนสู่สังคมได้
งานวิจั ย ของ Kim และคณะ (2018) ได้ศึกษาบาดแผลทางใจ (Trauma) และภาวะป่ว ยทางจิ ต จาก
เหตุการณ์รุนแรง (Posttraumatic stress disorder) ของคนไร้บ้านที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (18-25 ปี) ผล
ของงานวิจัยพบว่า คนไร้บ้านที่มีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงรายงานระดับของการรับรู้ความสามารถ
ของตน (Self-efficacy) และการเชื่อมต่อกับสังคม (Social connectedness) ในระดับที่ต่า จากกลุ่มคนไร้บ้าน
ทั้งหมด 437 คนนี้ คนส่วนมากที่มีบาดแผลทางใจและรับรู้ความสามารถของตนได้ในระดับต่าคือคนที่มีภาวะป่วย
ทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงและมีประสบการณ์ถูกทารุณทางเพศในช่วงวัยเด็ก งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
ให้ควรมีการจัด Intervention ที่มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ความสามารถของตนและการเชื่อมต่อกับสังคมเพื่อลด
อาการของภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงในกลุ่มคนไร้บ้าน
ในงานวิจัยของ Tischler (2008) ที่สารวจประเด็นทางจิต สังคมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการคืน
กลับบ้าน (Resettlement) ของกลุ่มผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวในอังกฤษที่เคยประสบภาวะคนไร้บ้านพบว่า กลุ่มผู้หญิงที่
ได้กลั บ คืน สู่ ภ าวะการมีบ้ านอธิบ ายถึงความรู้สึ กของการมีอิส ระ พึงพาตนเองได้ มีความเจริ ญงอกงามในตน
(Personal growth) และรับรู้ถึง การเรียนรู้เพื่อเพิ่ม ความสามารถ (Mastery) และสะท้อนว่าประสบการณ์ช่วง
ภาวะคนไร้บ้านเปิดโอกาสให้เขาได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งภายใน ความสามารถในการขอความช่วยเหลือได้ด้วย
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ตนเอง และความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่น ผลของงานวิจัยชี้แนะถึงปัจจัยภายในจิตใจด้านบวกที่สาคัญต่อการ
เปลี่ยนสภาพระหว่างภาวะไร้บ้าน (Homeless) ไปยังภาวะมีบ้าน (Housed)
นอกจากนี้ Brown และ Mueller (2014) อธิบายว่า ปัจจัยทางจิตสังคมอาจเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้กลุ่ม
คนไร้บ้านผู้หญิงเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่พบเจอในสภาพแวดล้ อมและทาให้ ข้ามผ่านภาวะพึงพาคนอื่น
เพื่อที่จะได้รับการว่าจ้างที่มั่นคง งานวิจัยนี้จึงได้ ศึกษาตัวแปรทานายการรับรู้ถึงความสามารถที่จะได้รับ การจ้าง
งานของคนไร้บ้านเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในศูนย์ในประเทศอเมริกา ตัวแปรทานาย 4 ปัจจัยได้แก่ การดูแลสนับสนุน
ทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต การรับรู้ถึงความสามารถทางด้านสังคม และวิธีคิดแบบมีความหวัง อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการดูแลทางสังคมโดยเฉพาะการรับรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมเป็นตัวแปรสาคัญที่
ทาให้คนไร้บ้านรับรู้ถึงความสามารถในการได้งานทา ฉะนั้ น ปัจจัยทางจิต เช่น ความพร้อมเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการตั้งหลักได้ แต่การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคน เช่น การได้รับโอกาสจากสังคมใน
การสัมภาษณ์งานยังเป็นปัจจัยที่สาคัญควบคู่ไปกับความพร้อมทางจิตใจของคนไร้บ้าน
ในส่วนของความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน Schultz-Krohn และคณะ (2018) วัดความพร้อมในการทางาน
ด้วยแบบวัดการบรรลุเป้าหมาย (Goal-attainment) และ การรับรู้ความสามารถของตน ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า
คนไร้ บ้ า นที่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ แ สดงการรั บรู้ ค วามสามารถของตนในระดั บ สู ง ฉะนั้ น การรั บ รู้
ความสามารถของตนอาจเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความพร้อมในการตั้งหลัก โดยเฉพาะในประเด็นของความ
พร้ อมด้านทักษะที่จ าเป็ น ต่อการจ้ างงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Rew และคณะ (2017) ที่ชี้ให้ เห็ นถึง
ความสาคัญของการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยทางจิตอาจเป็นตัวชี้วัดของความพร้อมในการเป้าหมายต่าง ๆ
5.1.4 ปัจจัยจิตวิทยาเชิงบวกและความพร้อมในการตั้งหลักของคนไร้บ้าน
ใน 5 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ศึกษาคนไร้บ้านในต่างประเทศให้ความสนใจในทรัพยากร (Resources) และ
คุณลั กษณะที่เป็ น จุ ดแข็ง (Strengths and characters) ของคนไร้บ้านมากขึ้น ซึ่งทรัพยากรหรือคุณลั ก ษณะ
ทางบวกเหล่านี้สามารถพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ช่วยให้คนไร้บ้านเผชิญอุปสรรค พึงพาตนเองได้ และ
กลับคืนสู่ตลาดงานและมีงานทาได้อย่างมั่นคงในท้ายที่สุด ซึ่งความคิดนี้มีกรอบแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวกหรือ
Positive psychology (Luthans & Youssef-Morgan, 2017) ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาจุ ด แข็ ง หรื อ ความเข็ ม แข็ ง ที่
สามารถนาพาบุคคลและชุมชนให้เติบโตและพัฒนาก้าวหน้า ได้ โดยอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า โดยธรรมชาติ แล้ว
มนุษย์ต้องการนาตนเองไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและมีเป้าหมาย ฝึกฝนให้ตนเองดึงศักยภาพที่ดีที่สุดที่ตนมีออกมา
ใช้ และเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกในชีวิต โดยเน้น 3 องค์ประกอบหลักของชีวิต คือ (1) ชีวิตที่พึงพอใจ (Pleasant
life) เน้นอารมณ์ทางบวกที่เกี่ยวข้องกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ดั้งนั้น ชีวิตที่พึงพอใจคือ ชีวิ ตที่มีอารมณ์บวก
มากที่ สุ ด และมี ค วามเจ็ บ ปวดรวมทั้ ง อารมณ์ ล บน้ อ ยที่ สุ ด (2) ชี วิ ต ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Engaged life) โดยการใช้
คุณลักษณะของบุคคลด้านบวก และจุดแข็งของคุณลักษะทางบุคคลและความสามารถ เช่น การมีเมตตา ความ
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ซื่ อ สั ต ย์ ความฉลาด หรื อ ความสามารถที่ จ ะรั ก คนอื่ น รวมไปถึ ง การได้ รั บ ความรั ก (3) ชี วิ ต ที่ มี ค วามหมาย
(Meaningful life) หมายถึง การเป็นส่วนนึงและรับใช้สถาบันหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว ชุมชน
หรือประชาธิปไตย
ถึงแม้ว่าแนวคิดของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกได้ริเริ่มมาจากบริบทองค์การการทางาน แต่ด้วยประโยชน์
และประสิทธิภาพของจิตวิทยาเชิงบวกในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านพัฒนาสุขภาวะ ด้านการใช้ชีวิตตามหน้าที่
หรือด้านเสริมสร้างความสามารถในการทาให้บุคคลตระหนักรู้ถึงศักยภาพด้านบวกของตน ทาให้นักวิจัยและนัก
ปฏิบั ติน าเอาแนวคิดทุน ทางจิ ตวิทยาเชิ งบวกไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง ปั ญหาทางจิตของบุคคลด้ว ย เช่น
นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ได้ น าจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกมาผสมผสาน (Duckworth, Steen, & Seligman, 2005; Warlick,
Nelson, Krieshok & Frey, 2018) เพื่อช่วยบาบัดความผิดปกติหรือปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการนาแนวคิดของ
จิตวิทยาเชิงบวกมาใช้พัฒนาโปรแกรมการแทรกแซง (Intervention)
จากการศึกษาการรับรู้ความแข็งแกร่งของคนไร้บ้านในประเทศแคนนาดาในงานของ Tweed และคณะ
(2012) พบว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่สามารถรับรู้จุดแข็งของตนเอง ถึงแม้ว่าคนไร้บ้านจะเคยถูกวินิจฉัยว่ ามีโรคทาง
จิต จุดแข็งที่พบเป็นจุดแข็งด้านคุณลักษณะ เช่น การมีความหวัง การให้อภัย และความกล้าหาญ ด้านทักษะ และ
ด้านปัญญา ดังนั้น คนไร้บ้านสามารถรับรู้จุดแข็งหรือคุณลักษณะด้านบวกของตนได้ นอกจากนั้น งานวิจัยของ
Rew et al. (2017) ที่นาแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychological capital; PsyCap) มาศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการแทรงแซงที่สร้างขึ้นเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มคนไร้บ้านวันรุ่นเพศ
หญิงที่อาศัยอยู่ในศุนย์ของประเทศอเมริกา โดยใช้วิธีพัฒนาทุนทางจิตเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถบรรลุเป้าหมายใน
การลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของคนไร้บ้าน โดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุ เป้ าหมาย (Goal-attainment) เพื่อช่ว ยให้ คนไร้บ้านมองถึงอนาคต ช่ว ยระบุและตั้งเป้าหมาย ลด
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา รวมไปถึง พัฒ นาวิธีการสื่ อสารที่ช่ว ยให้บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายนี้ต้อ งเป็น
เป้าหมายในระยะสั้นที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนนี้ให้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้น Rew และคณะ (2019) ศึกษา
ทุนและคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไร้บ้านในช่วงอายุ 18-24 ปี ทุนและคุณลักษณะ
ในการศึกษานี้ ได้แก่ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความยืดหยุ่นทางจิตใจ Future time perspective และ
Gratitude ซึ่งผลงานวิจัยแสดงว่า คนไร้บ้านที่มีความหวัง มองโลกในแง่ดี และมี Gratitude มีแสดงความพึงพอใจ
ในชีวิตในระดับที่สูงกว่า
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5.2 กรณีศึกษา การกลับคืนสู่สังคมในด้านการทางานของคนไร้บ้านในต่างประเทศ
นิชาภัทร ไม้งาม

คนไร้บ้านต้องเผชิญกับข้อจากัดนานัปการที่เป็นอุปสรรคสาคัญในการเข้าสู่การทางานและระบบการจ้าง
ง า น อ ง ค์ ก ร FRENTSA ( The European Federation of National Organisations Working with the
Homeless AISBL.,2007) ซึ่งได้รับการสนับสนุนการเงินในการดาเนินกิจกรรมจากสหภาพยุโ รปเพื่อช่วยเหลือคน
ที่เผชิญกับสภาวะการเป็นคนไร้บ้าน เห็นว่า การค้นหาตัวเองของคนไร้บ้านทาได้ยากในสถานการณ์ที่มีการกีดกัน
ทางสังคมอย่างรุนแรง การเข้าถึงงานในตลาดแรงงานถูกขัดขวางด้วยอุปสรรคต่าง ๆ เช่น อุปสรรคจากตัวเองใน
ด้านจิตสังคม และปัญหาทางสุขภาพ อุปสรรคจากสั งคม การตีตราและจัดประเภทการไร้บ้าน การเสนองานให้กับ
คนไร้บ้านเพียงช่วงระยะสั้น ๆ เท่านั้น การขาดข้อมูล ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสวัสดิการสังคม อุปสรรค
กฎหมายและระบบราชการ เช่น ระบบงบประมาณ การมีรายได้น้อยจากการทางาน หนี้สิน ปัญหาทั้งหมดนี้เป็น
อุปสรรคลดประสิทธิภาพละความต้องการของคนไร้บ้านในการเข้าไปสู่การจ้างงานตามกฎหมาย
ในขณะที่องค์กร National Coalition Homeless (2018) มองว่ากาแพงที่ขวางกั้นการมีงานทาสาหรับ
คนไร้บ้านประกอบด้วย
1. การมีระดับการศึกษาที่ต่า
2. มีเด็กเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการดูแลด้านเด็กได้
3. มีข้อจากัดหรือไม่มีประสบการณ์การทางานในอดีต หรือไม่มีทักษะงานของตลาดแรงงาน
4. ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการติดสารเรื้อรัง
5. ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือความพิการ
6. การขาดแคลนการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
7. มีหลักประกันที่แย่ ทาให้หางานและบ้านได้ยาก
8. ประวัติอาชญากรรม
กาแพงเหล่านี้จะลดประเภทงานของคนไร้บ้านลงไป การขาดแคลนเทคโนโลยีทาให้คนไร้บ้านไม่สามารถ
หางานได้ และทักษะความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีบางอย่างจาเป็นสาหรับงานทุกงาน ดังนั้นการสิ้นสุด
การไร้บ้านคือการหมดลงของช่องว่างระหว่างรายได้และราคาของที่พักอาศัย
จึงเห็นได้ว่าการไร้บ้านได้ก่อให้เกิดข้อจากัดและคนไร้บ้านก็มีข้อจากัดในตนเอง ทั้งอุปสรรคที่มาจาก
ร่างกายและจิตใจ อุปสรรคที่มาจากสังคม เช่น การกีดกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ การได้รับการศึกษาน้อย
ถูกเลื อกปฏิบั ติไม่ได้รั บ การยอมรั บ ในสั งคม ฯลฯ อุปสรรคที่มาจากสภาพแวดล้ อม เช่น ไม่มีที่พักอาศัยที่ถูก
สุขลักษณะ ขาดปัจจัยสี่ในการดารงชีพ เป็นต้น
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หลายประเทศจึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าและออกแบบกระบวนการที่จะช่วยให้คนไร้บ้านกลับไปมีงานทา
ได้อีกครั้งหนึ่งโดยก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เนื่องจากมองว่าการมีงานทาคือขั้นตอนแรกเริ่ม ที่คนไร้บ้านจะได้คืนสู่
สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนการขาดแคลนบ้านที่มั่นคงจะสร้างผลกระทบทาให้การหางานและทางานนั้น
เกิดขึ้นได้ยากมาก จากรายงาน Supporting homeless people into work ในปี 2015 ในประเทศอังกฤษพบว่า
คน 7% ที่องค์กรการกุศล St. Mungo‘s ดูแล มีงานที่ทาอยู่ ในขณะที่องค์กร crisis ที่ให้การช่วยเหลือพบว่ามี
เพียง 2% ที่ทางานแบบเต็มเวลา และอีก 5% ที่ทางานแบบ part-time ฉะนั้นการไร้บ้านทาให้ยากที่จะมีงานที่
มั่นคงทา ในขณะเดียวกันการไม่มีงานทาได้ลดโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยแบบปลอดภัยถาวรลงไปด้วย (Clarkson,
2018)
ในการส ารวจคนไร้ บ้ านจ านวน 400 คนที่อาศัยที่ Sacramento County รัฐ California ปี 2010 พบ
ผลสรุปที่น่าสนใจคือ 90% ของคนไร้บ้านไม่ได้ทางาน คนกลุ่มนี้ต้องการได้รับการศึกษาเพิ่มเติม และต้องการได้รับ
การฝึ กอบรมเพื่ อให้ แ ข่ง ขัน และเป็ น ที่ ต้ องการของตลาด demand-driven ได้ นอกจากนี้การทางานยั ง เป็ น
เครื่องมือในการป้องกันการไร้บ้านและช่วยเพิ่มการมีสุขภาพที่ดีด้วย ขณะที่หน่วยงานซึ่งทางานร่วมกันแก้ปัญหา
การไม่มีงานทาของคนไร้บ้านในประเทศสหรัฐอเมริกามองว่า งานนอกจากจะทาให้คนไร้บ้านมีเงิน งานยังช่วยให้
คนไร้บ้านสร้างความหมายในชีวิต และนาไปสู่การยอมรับและเติมเต็มในสังคมได้อีกด้วย
กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องการมีงานทาของคนไร้บ้านจึงพัฒนาขึ้น โดยการออกแบบของแต่ละประเทศ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมองคนไร้บ้านในหลากหลายด้าน ทั้งลักษณะของคนไร้บ้าน ความต้องการ สิ่งที่จาเป็นสาหรับ
การได้งานทา และการเข้าทางาน โดยทั้งหมดจะสัมพันธ์กับปัจจัยและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือองค์กรภาคี เช่น หน่วยงานรัฐที่ทางานเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน หน่วยงานภาคประชาสังคมที่ทางาน
เรื่องคนไร้บ้านและการไร้บ้าน องค์กรภาคเอกชนที่ทางานด้านธุรกิจเพื่อสังคม ที่เข้ามาเป็นองค์กรหลักหรือองค์กร
ร่วมในการบูรณาการการทางานเพื่อให้คนไร้บ้านประสบความสาเร็จในการกลับสู่เส้นทางการประกอบอาชีพและ
สามารถดูแลตนเองได้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กระบวนการทาให้คนไร้บ้านกลับไปมีงานทาของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่ามีขั้นตอนการประมวลและ
พิจารณาอย่างรอบด้าน หลักสูตรส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐที่ทาหน้าที่ด้านแรงงานเป็น
ผู้ดาเนินการหลักสูตรต่าง ๆ
1. United State Interagency Council on Homelessness (USICH) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ NTJN’s
Working to End Homelessness series ได้คิดค้นต้นแบบหลักสูตรการจ้างงานสาหรับคนที่เผชิญกับการไร้บ้าน
โดยเป็นหลักสูตรที่ให้การทางานแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional Jobs) ซึ่งเป็นวิธีการจ้างงานคล้ายกับการจ้างงาน
จริง เพราะผสมผสานการทางานจริง เข้ากับการได้รับรายได้ มีการพัฒนาทักษะและบริการให้ความช่วยเหลือ ตัว
หลักสูตรจะช่วยให้โอกาสพวกเขากลับสู่การจ้างงานและมีบ้านที่มั่นคงจากรายได้ที่ได้รับ มีประวัติการทางานและ
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สามารถอ้างอิงการทางานได้ นอกจากนี้ยั งสามารถที่จะเข้าถึงสิ ทธิประโยชน์ อย่างประกันการว่างงาน ความ
ปลอดภัยทางสังคม ฯลฯ ส่วนกลยุทธ์การทางานจะมองหาอุปสรรคการจ้างงานในกลุ่มคนไร้บ้าน และจะเปลี่ยน
ผ่านคนจากอุปสรรคที่มีในตลาดแรงงานสู่การทางานที่มีค่าจ้าง ในช่วงระยะเวลาระยะเวลาอันสั้น
ประสบการณ์จากโครงการการทางานแบบเปลี่ยนผ่าน (Transitional Jobs) นี้ คนไร้บ้านจะผ่านการจ้าง
งานตามที่ต่าง ๆ เช่น การจ้างงานในลักษณะเป็นกลุ่ม การทางานที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้สาหรับธุรกิจเพื่อ
สังคม (social enterprise)
สาหรับตัวหลักสูตรจะประกอบด้วย
1. ขั้นตระเตรียมและประเมินลักษณะของผู้เข้าร่วมทั้งจุดแข็งและอุปสรรค
2. ความพร้อมในการทางานและมีห้องทักษะชีวิตที่จะสนับสนุนพฤติกรรมที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จ
ในการทางาน
3. การจัดการคนที่มุ่งไปที่การจ้างงาน ซึ่งจะรวมบริการและการจัดการอุปสรรคด้วย
4. การเปลี่ยนผ่านงาน คนไร้บ้านจะได้ทางานจริง มีประสบการณ์การทางานที่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งที่จะได้เรียนรู้
ฝึกหัดงาน และมีบทเรียนความพร้อม
5. มีบริการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เข้าร่วมให้เข้าถึงและอยู่ในระบบการจ้างงาน รวมไปถึงตาแหน่งงานที่
ไม่ได้รับการช่วยเหลือรวมอยู่ด้วย
6. เชื่อมโยงการศึกษาและการฝึกงานที่จะช่ วยสร้างทักษะพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพใน
งานที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ในหลั กสู ตรยั งประกอบด้ว ยการสนั บสนุนการหาความป่ว ยทางจิ ตรายบุค คล เพื่อช่ว ยให้
สามารถทางานในตลาดแรงงานซึ่งเต็มไปด้วยแข่งขันได้ อีกทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการพึ่งตัวเองสาหรับคน
ป่วยทางจิตให้กลับสู่ตลาดแรงงานอย่างเร็วที่สุด (Summit, n.d.)
2. หลั ก สู ต ร the Job Training for the Homeless Demonstration Program หรื อ JTHDP เป็ น
หลักสูตรที่จัดการและดาเนินการโดยภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดของสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวข้อง
กับการจัดหางานและการฝึกอาชีพ ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษและบริการรับเข้า การประเมิน การฝึกและบริการ
ทางการศึกษา การบรรจุเข้าทางาน การฝึกอบรมความพร้อมในการทางานการบริการที่พักและการสนับสนุนต่าง ๆ
เช่ น อาหาร เสื้ อ ผ้ า ส าหรั บ การสนั บ สนุ น ในระยะยาวจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการเงิ น และสุ ข ภ าพ
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการจะให้บริการกับคนไร้บ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนทางานที่ไม่มีที่อยู่ คนที่ถูกย้ายบ้าน
และครอบครัว คนที่ไร้บ้านเป็นระยะเวลานานแล้ว คนพิการทางร่างกาย คนที่มีอาการป่วยทางจิต คนที่ต้องพึ่งยา
รักษา และกลุ่มที่ยังเผชิญกับกาแพงของการทางาน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรที่ทางานด้านสุขภาพจิต สถานพัก
พิง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานด้านการศึกษา
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ภาพที่ 5.3 ภาพแสดงโครงสร้างการออกแบบของกระบวนหลักสูตร JTHDP
Support Services Transportation
Food/Meals
Clothing/Work Equipment Money
Management/Budgeting Personal
Needs/Hygiene
Child Care
Health Care Alcohol/Substance
Abuse Counseling/Treatment
Mental Health
Counseling/Treatment

Housing Services
Emergency Shelter
Transitional and
Permanent Housing
Placement
Housing Assistance
Counseling

Case Management

Recruitment
and Intake

Assessment
and
Employability
Development
Planning

Occupational
Skills Training
and On-the-Job
Training

Pre training
Remedial
Education Basic
Skills Training
Literacy Training
Work Experience

Job
Development,
Job Search
Assistance, and
Postplacement
Services

Postplacement
Follow-up,
Support
Services, and
Training

Employment and Retention

อ้างอิง: Herman, Uhalde and Fiala, (1998)
1. Recruitment Intake and Assessment ในขั้นแรกจะดูความสนใจของสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับบริการ
เพื่อระบุสิ่งที่เหมาะสม ประเมินการฝึกอบรม และบริการที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะเริ่มจากการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ประวัติการศึกษา การจ้างงาน ประวัติสุขภาพ ข้อมูลทางประชากร ร่วมกับการสัมภาษณ์และการเขียนบันทึกลงใน
ระบบ การประเมินจะเริ่มตั้งแต่การรับต่อเนื่องมาจนถึงจุดแข็งและทักษะของแต่ละบุคคล การตัดสินใจอยู่บน
พื้นฐานการสัมภาษณ์คนไร้บ้านหรือเครื่องมือที่มี ซึ่งได้แก่ การทดสอบความถนัดและความชอบทางอาชีพ ระดับ
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การศึกษา ทักษะพื้นฐาน สุขภาพกายและจิต หรืออาจจะประเมินจากสองสิ่งควบคู่กัน ในบางที่การรับเข้าและ
กระบวนการประเมินจะดูแรงจูงใจที่มีว่าเพียงพอหรือไม่ เช่น ความตรงต่อเวลา หรือโอกาสที่พวกเขาสามารถ
ทางานได้ในช่วงเวลาฝึกอบรมและจ้างงาน
2. Case Management and Employability Development Planning การจั ด การบุ ค คลโดยยึ ด
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จุดมุ่งหมายมาจากการประเมินความต้องการของผู้เข้าร่วมและช่วยให้พวกเขาก้าวข้าม
อุปสรรคการจ้างงาน และบรรลุความพึงพอใจในตนเองระยะยาว ในแต่ละศูนย์บริการอาจจะดูเรื่องความบ่อยใน
การเข้ามาร่วมหลักสูตรที่จะสามารถประเมินได้ว่าจะให้ผ่านหรือไม่
3. Education and Training Service เป็นการออกแบบจากทักษะที่ยังบกพร่องอยู่และยกระดับการ
ทางานของผู้ร่วมหลักสูตรในระยะยาว บริการที่จัดไว้ให้ ดังนี้ 1) การปรับปรุงเรื่องการศึกษา ฝึกอบรมทักษะ
พื้นฐานและการเรียนการสอน เช่น ฝึกการอ่าน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณ ฝึกภาษา การแก้ปัญหา ทักษะ
การใช้เหตุผล เป็นต้น 2) ค้นหางานและฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับงาน จะออกแบบช่วยเหลือลักษณะในเชิง
บุคคลในการพัฒนาและเพิ่มทักษะการหางาน 3) การปรึกษาเรื่องอาชีพ 4) ฝึกทักษะเรื่องอาชีพ 5) ฝึกอบรม
เกี่ยวกับงาน 6) ประสบการณ์การทางาน
4) Job Development and Postplacement Service เป็ น การพั ฒ นานิ สั ยในการท างาน การเขี ย น
ประวัติส่วนบุคคล และออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าการอบรม การจ้างงานที่จะเกิดขึ้น จะเป็นไปอย่างราบรื่น และ
สามารถสนับสนุนสิ่งจาเป็นเพื่อให้ทางานได้
5) Housing Service มีการให้บริการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งที่เป็นที่พัก
อาศัยเบื้องต้น ที่พักพิงเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับส่งผ่าน การอยู่กันเป็นกลุ่มบ้าน การให้คาปรึกษาด้านที่อยู่
อาศัย การฝึกอบรมทักษะการจัดการบ้าน การช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่า การไกล่เกลี่ยกับ
เจ้าของบ้าน รวมถึงการพัฒนาที่พักอาศัยราคาไม่แพงในชุมชนท้องถิ่น
6) Support Service การอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าสาหรับไปสัมภาษณ์งาน ช่วยหารถเพื่อ
ไปสัมภาษณ์งาน ช่วยหาเครื่องมือที่ต้องใช้สาหรับการประกอบอาชีพ ฯลฯ (Herman, Uhalde and Fiala, 1998)
3. ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายแห่งที่ทางานเรื่องคนไร้บ้าน โดยศูนย์ Chronic
Homelessness Employment Technical Assistance Center เป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีจุดมุ่งหมายในการทางาน
และวางกลยุทธ์ให้คนไร้บ้านมีรายได้ที่จะนาไปสู่กิจกรรมที่เป็นความพึงพอใจ เพราะในบริบทที่มีความซับซ้อนการ
จะหางานทาต้องอาศัยกลวิธีการทางานเฉพาะที่เหมาะกับคนไร้บ้าน ซึ่งต้องมาจากความสนใจ ความต้องการ และ
ความสามารถที่จะรับได้ของคนไร้บ้าน ดังนั้นกระบวนการส่วนบุคคล คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการหางานทา
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ของคนไร้บ้าน การพัฒนาแรงกระตุ้นการทางาน การนาทักษะความสามารถที่มีอยู่มาใช้ จนกระทั่งการพัฒ นา
ทักษะที่ต้องการสาหรับงานที่พวกเขาเสนอ (Shaheen and Rio, 2006)
4. One-Stop Career Center เป็ นระบบที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติการประเมินการใช้แรงงาน ปี
1998 ที่จะให้บริการกับคนทุกคนรวมไปถึงคนไร้บ้าน One-Stop Career Center มีบทบาทในการวางแผนด้วย
การค้นหาประสบการณ์และจุดมุ่งหมายสาหรับงาน และมีบริการทดลองให้พบกับการจ้างงาน ให้ฝึกงานตามความ
ต้องการของคนไร้บ้านด้วยการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงานอเมริกัน หรือช่วยให้ประชาชนเปลี่ยน
ผ่านจากคนไร้บ้านไปสู่การมีบ้านที่มั่นคงและมีงานที่พวกเขาสนใจ อีกทั้งการมีสังคมของตนเอง โดยการให้บริการ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่
1.) Core Service จะเป็นการฝึกอบรม การประเมินในขั้นต้น การช่วยหางาน และช่วยหาที่พัก รับปรึกษา
อาชีพ ข้อมูลที่เป็นบริการสนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการติดตาม กิจกรรมการเขียนใบสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น ซึ่งในระดับนี้จะให้บริการกับคนทุกคน
2.) Intensive Services จัดบริการให้กับคนที่มีความเหมาะสม จะทาการประเมินอย่างครอบคลุมทั้งเรื่อง
ของระดับทักษะและบริการที่ต้องการพัฒนา การวางแผนการทางานรายบุคคล การปรึกษาเฉพาะบุคคลและราย
กลุ่ม การวางแผนอาชีพ การจัดการรายกรณี และการบริการในระยะสั้นเพื่อทดสอบอาชีพก่อนไปปฏิบัติงาน เช่น
การพัฒนาการเรียนรู้ การสื่อสาร และความรู้เรื่องการดูแลรักษา
3) Training Services จัดไว้ให้กับบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ การฝึกในระหว่างทางาน
จริง การฝึกตามหลักสูตรที่จัดโดยภาเอกชน การเพิ่มทักษะและการฝึกซ้า การฝึกเพื่อเป็นผู้ประกอบการเอง การให้
การศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น
สาหรับเครื่องมือออกแบบที่มาใช้คือ แผนที่อาชีพ (Career Mapping) เป็นกระบวนการส่วนบุคคลที่จะ
นามาจัดบริการสาหรับคนหางาน โครงสร้างของ Career Mapping ที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาคาตอบจะ
แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 1. ประวัติชีวิต 2. พรสวรรค์หรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัว 3. อยากทางานอะไร (ความต้องการ) 4.
ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างงานที่พอจะเป็นไปได้ 5. ผู้อ้างอิง
ระบบ One-Stop Career Center สามารถบอกจุดแข็ง สิ่งที่มีเฉพาะในคนนั้น และงานที่พวกเขาต้องการ
ทา ส่วนเครื่องมือ Career Mapping เป็นเครื่องมือศูนย์กลางที่ให้คนไร้บ้านและคนที่มาใช้บริการได้ค้นหาเพื่อ
พัฒนาประวัติส่วนบุคคล มุมมองในอนาคต และสิ่งที่พวกเขาเลือกให้การสนับสนุน ซึ่งจะเชื่อมโยงความต้องการ
ของคนจ้างและคนหางานที่มีร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ (Long, Rio, and Rosen, 2017)
ทุ ก ปี ห น่ ว ยงาน US. Department of Labor Employment and Training Administration จะออก
รายงาน “Employment and Training for America’s Homeless: Final Report on the Job Training for
the Homeless Demonstration Program” (Herman, Uhalde, and Fiala, 1998) ภายหลังจากการประเมิน
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เพื่อวิเคราะห์ผลของหลักสูตรและสรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ ที่จะช่วยแนะแนวการจัดบริการต่อไปในอนาคต
ที่ครอบคลุมและคุ้มค่า รวมถึงจะสามารถระบุปัญหาการไร้บ้านในสหรัฐอเมริกา การแก้ไขปัญหาเรื่องการทางาน
ของคนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการแก้ปัญหาที่มาจากทั้งของหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมที่มี การ
ออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นมา
ประเทศอังกฤษ
หน่วยงานด้านงานและการเกษียณอายุร่วมกับกลุ่ม business in the community และองค์กร trust for
London ได้รายงานการสัมภาษณ์คนไร้บ้าน 50 คน อายุระหว่าง 18-58 ปี ทั้งคนที่ทางาน ออกจากงาน พบว่า
จานวนครึ่งหนึ่งออกจากงานมากกว่า 3 ปี จานวน 11 คน ออกจากงานมากกว่า 8 ปีหรือไม่เคยทางาน นอกจากนี้
ในรายงานยังเสนอ 8 ขั้นตอนในการทาให้คนไร้บ้านเริ่มทางานและทางานต่อไปได้ (Broadway, 2013)
1. รู้ว่าทาไมต้องการทางาน จะช่วยให้พวกเขามีแรงกระตุ้นในเวลาที่ยากลาบาก
2. การจัดการเรื่องสุขภาพจิต ปัญหายาเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3. การได้รับประสบการณ์บางอย่าง สร้างความมั่นใจ ทักษะ และ ประสบการณ์
4. ได้งานทา การได้รับการสนับสนุน ช่วยมองหางาน เขียน CV เรียนรู้ทักษะการสมัคร การออกไปหางาน
ที่เป็นโครงการพิเศษและเหมาะสมกับคนไร้บ้าน และตัดสินใจว่างานอะไรที่ต้องการทา โดยจะเริ่มจากการทางาน
อะไรก็ได้ ไปสู่งานที่ดีกว่า และไปสู่งานที่จะเป็นอาชีพ
5. ได้รับข้อมูล การ้นหาประโยชน์ที่มีอยู่ในงานและการสนับสนุนทางการเงินที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย
ความคาดหวังจากงานคืออะไร และการทางานสร้างความหมายอะไรกับการมีที่พักอาศัย
6. ได้รับการสนับสนุน ต้องแน่ใจว่ามีการสนับสนุนความรู้การทางาน อารมณ์ความรู้สึก และการสนับสนุน
การไปสู่จุดมุ่งหมายและการเรียนรู้งาน
7. เริ่มทางาน วางแผนการทางานวันแรก อย่ากลัวที่จะทา พยายามหาวัฒนธรรมองค์กรที่ ตัวเองชอบ
(ทาไมคนถึงมาอยู่ในที่ทางานเหมือนกัน) ตัดสินใจที่จะบอกคนจานวนเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวตนและอดีตของตนเอง
8. รักษางาน ถามความช่วยเหลือ พัฒนาทัศนคติเชิงบวก ได้รับการสนับสนุนถ้าต้องการเผชิญหน้ากับ
ปัญหาที่รบกวน ให้พยายามหางานทา และทางานอาสาหรือโครงการ งานจะสามารถเปลี่ยนให้ชีวิตดีกว่าเดิม
นอกจากนี้ อ งค์ กร St. Mungo’s ที่ดูแลคนไร้บ้า นใน London และทางใต้ข องประเทศอัง กฤษซึ่ ง ได้
จัดบริการฉุกเฉิน สนับสนุนการฟื้นฟู และช่วยป้องการฟื้นฟูในที่สาธารณะ ได้นาหลักสูตร Education, training
and employment หรือ ETE เกิดขึ้นในปี 1990 มาใช้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ทักษะที่ทาให้สามารถพึ่งพาตัวเอง องค์กรที่ทางานเกี่ยวกับคนไร้บ้านได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และการ
ทางาน โดยมีการเชื่อมโยงกับวิทยาลัยและธุรกิจ หลักสูตรจะประกอบไปด้วยการศึกษาระดับ ประถมและมัธยม
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การศึกษาขั้นสูง เช่น ระดับการศึกษาอื่นหรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรวิชาชีพคือ หลักสูตรพัฒนา
ทักษะด้านงาน เช่น การอบรมทักษะและการจ้างงาน (Crane, Warnes, and Coward, 2011)
ประเทศแคนาดา
องค์กร homelesshub ได้ทาการศึกษาความเสี่ยงของคนไร้บ้านพบว่า คนไร้บ้าน 21% ไม่มีงานทา กลุ่ม
คนที่รับบริการบ้านพัก (shelter) 38% ไม่มีรายได้ที่แน่นอน และมีประมาณ 20% เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านสวัสดิการ องค์กร homelesshub จึงใช้หลักสูตร Education, training and employment ที่เน้นในสาม
เรื่องเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษในการฝึกทักษะคนไร้บ้านในหลายด้าน เช่น ทักษะความพร้อมในงาน และฝึกหัด
ทักษะชีวิต เช่น การจัดการเงิน การทาอาหาร หรือการซื้อของ เพราะระดับการศึกษาของคนไร้บ้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต่าโดยเปรียบเทียบกับคนทั่วไป พวกเขาจึงต้องประสบความท้าทายในตลาดแรงงาน โดยประเทศแคนนาดา
จะมุ่ ง ไปที่ ก ลุ่ ม เด็ ก วั ย รุ่ น ไร้ บ้ า น เพื่ อ ยุ ติ ก ารไร้ บ้ า นและกลั บ ไปมี ชี วิ ต ที่ ดี ( Canadian Observatory on
Homelessness, 2018)
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บทที่ 6 การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้าน
6.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์

เป็ น ที่ทราบกัน ดีว่าการคืนคนไร้ บ้ านสู่ สังคม (Returning homeless people back to society) เป็น
ภารกิจที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยง่าย เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มีความซับซ้อน รวมทั้งเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อน ดังนั้นการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสู่สังคมของคนไร้บ้านจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดขอบเขตของการศึกษาให้ชัดเจนว่า จะชี้วัดในประเด็นใด และชี้วัดขั้นตอนไหน
จากงานศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) ได้มีการระบุถึงจุดวกกลับ (Turning point) ที่จะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนให้คนไร้บ้านสามารถคืนสู่สังคมได้อยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง คือ คนไร้บ้านมีงานทาที่มี
รายได้เพียงพอจนสามารถหาที่พักราคาถูกเพื่อพานักอาศัยได้ โดยไม่ต้องพักค้างในพื้นที่สาธารณะหรือศูนย์พักพิง
อีกต่อไป และรูปแบบที่สอง คือ กรณีที่คนไร้บ้านตัดสินใจกลับบ้านของตน โดยงานวิจัยของ ธานี ชัยวัฒน์ และ
คณะ (2561) ได้ทาการสารวจความต้องการสูงที่สุดของคนไร้บ้านหน้าใหม่ (ไร้บ้านไม่เกิน 0 ถึง 5 ปี) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 50 ระบุต้องการมีงานทาและรายได้ที่เพียงพอ รองลงมาร้อยละ 21 ระบุว่า
ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ระบุว่า ต้องการกลับบ้าน ดังนั้นรูปแบบของการกลับบ้าน
จึงมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่ารูปแบบที่หนึ่ง อีกทั้งการตัดสินใจกลับบ้านเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่วัดผล
และประเมินออกมาเป็นตัวชี้วัดได้ยาก ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า “การมีงานทา” จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
สาคัญ (Supporting factor) ที่จะสามารถช่วยให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งนับว่าเป็นการตั้งหลักที่สาคัญของ
คนไร้บ้าน
ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงตั้งขอบเขตของการศึกษาว่าจะพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพี่อการมี
งานทาของคนไร้บ้าน (ภาพที่ 6.1) โดยตั้งสมมติฐานไว้ในเบื้องต้นว่า คนไร้บ้านที่พร้อมจะตั้งหลักเพื่อหางานหรือ
ทางานประจาที่มีรายได้แน่นอนนั้น ต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย (สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ) ความพร้อม
ทางด้านจิตใจ (สุขภาพจิต ทัศนคติ แรงจูงใจ ความหวัง) และ ความพร้อมในการทางาน (ความต้องการทางาน
ความสามารถในการทางาน ทักษะในการประกอบอาชีพ)
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ดังนั้นการพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องวัดความพร้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน
นอกจากนี้กระบวนการต่างๆต้องได้รับความยินยอมและความร่วมมือจากคนไร้บ้าน ซึ่งในขั้นเริ่มต้นทางคณะผู้วิจัย
จึงออกแบบกระบวนการวัดความพร้อ มที่สามารถใช้กับกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ในศูนย์พักทั้งของภาครัฐและองค์กรไม่
แสวงหาผลกาไรก่อน เพื่อเป็นโครงการนาร่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถให้ความร่วมมือได้ดีกว่า สามารถติดตาม
ได้ และมีสถานที่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งถ้าหากการดาเนินการของโครงการนาร่องสามารถบรรลุผลตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ก็จะสามารถนากระบวนการดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มคนไร้บ้านใน
พื้นที่สาธารณะได้ต่อไป
สาหรับขั้นตอนการวัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาและรายได้ที่แน่นอนของคนไร้บ้าน
(ภาพที่ 6.1) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพร้อมกายและใจ มีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ เริ่มต้น (1.1) จากการตรวจสุขภาพ
กาย โดยการชี้วัดในขั้นนี้จะขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งถ้าพบว่ามีปัญหาสุขภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
คนไร้บ้านคนดังกล่าวก็จะไม่ผ่านการชี้วัดความพร้อมในขั้นตอนนี้ โดยจะต้องได้รับการเยี่ยวยารักษาให้มีสุขภาพที่ดี
ขึ้นก่อน ในขณะที่คนไร้บ้านที่มีสุขภาพปกติและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงก็จะสามารถผ่านไปสู่การวัดความพร้อมใน
ขั้นถัดไป (1.2) ซึ่งเป็นขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น (Screening) ด้วยแบบคัดกรองโรคจิต ของกรม
สุขภาพจิต ซึ่งแบบดังกล่าวมีข้อได้เปรียบ คือ ผู้ประเมินไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตด้านจิตวิทยา ดังนั้นในขั้นตอนนี้
จึงสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่ทางานกับคนไร้บ้านที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ประเมินได้ ซึ่งจะสามารถทาให้เจ้าหน้าที่
สามารถคัดกรองคนไร้บ้านได้ในจานวนมากและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา โดยผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะ
ได้รับการแนะนาให้เข้ารับการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต (Mental Disorder Test) โดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา
และดาเนินการเยียวยารักษาต่อไป
สาหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพกายและจิตเบื้องต้นแล้ว ลาดับต่อไป คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาทุนทาง
จิตวิทยา (Psychological Capital; Psycap) เนื่องจากคนไร้บ้าน คือ กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาครอบครัว
สังคม และเศรษฐกิจ บางคนมีปัญหาทางใจ บางคนเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการตั้งหลักเพื่อหางานทา และเริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การชี้วัดในเรื่องของกาลังใจรายบุคคลนั้น
เป็นเรื่องที่ทาเป็นรูปธรรมในเชิงตัวเลขได้ยากเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เป็นนามธรรม และเกี่ยวข้องกับ
ทางจิ ต วิ ท ยา ดั ง นั้ น ในจุ ด เริ่ ม ต้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทุ น ทางจิ ต วิ ท ยา
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(Psychological Capital; Psycap) ซึ่ ง ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ทางศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ระดั บ ทุ น ทาง
จิ ต วิ ท ยาในด้ า นต่ า งๆออกมาเป็ น รายบุ ค คล (Luthans & Youssef-Morgan, 2017) และจากการทบทวน
วรรณกรรมของทางคณะผู้วิจัย พบว่า ได้มีการประยุกต์กิจกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อยกระดับทุนทางจิตวิทยาให้แก่
คนไร้บ้านในต่างประเทศ (e.g. Rew et al., 2007) ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างกาลังใจ และแรงจูงใจในการทางานแก่คน
ไร้บ้าน คณะผู้วิจัยได้รวบรวมเครื่องมือ วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล (Intervention and Evaluation)
การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับคนไร้บ้าน กรณีประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อกลุ่มคนไร้บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ทางคณะผู้จัดกิจกรรมก็จะ
สามารถประเมินผลถึงความตั้งใจ แรงจูงใจ กาลังใจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ปฎิสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหลักเพื่อมีงานทาของคนไร้บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ งก่อนเข้าร่วมและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม (Pre and Post Test) ออกมาเป็นค่าคะแนนรายคนได้ โดยในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะสามารถชี้วัดได้ว่า
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมทุนทางจิตวิทยาของคนไร้บ้านคนหนึ่งเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้
หากมีการจัดกิจกรรมกับคนไร้บ้านในจานวนที่มากขึ้น ผู้วิจัยจะสามารถหาค่าเฉลี่ยของคะแนนของคนไร้บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด และจะสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าคะแนนทุนทางจิตวิทยาของคนไร้บ้านคนหนึ่งต่ากว่า
สูงกว่า หรือใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยของคนไร้บ้านส่วนใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมพร้อมงาน หลังจากการชี้วัดความพร้อมทางกายและใจในขั้นที่ 1 แล้ว ขั้นถัดมาเป็น
การวัดความพร้อมและความต้องการในการทางานด้วยแบบสอบถามที่ออกแบบโดยคณะผู้วิจัย ซึ่งสามารถประเมิน
ได้โดยเจ้าหน้าที่ที่ทางานกับคนไร้บ้าน โดยกระบวนการประเมินจะแบ่งออกเป็นการประเมินความพร้อมใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านที่หนึ่ง ความต้องการในการประกอบอาชีพและสาขาอาชีพที่ต้องการทา ซึ่งในขั้นนี้จะทาให้ทราบถึง
ความต้องการในการทางานและสายงานที่คนไร้บ้านต้องการทา อันนาไปสู่การเชื่อมโยงว่าความต้องการในการ
ทางานสอดคล้องกับความสามารถและทักษะที่ติดตัวมามากน้อยเพียงใด สาหรับด้านที่สอง ได้แก่ การประเมิน
ทักษะและความรู้ทั่วไป เช่น ระดับการศึกษา ทักษะในการอ่านออกเขียนได้ ฯลฯ และด้านสุดท้าย คือ การประเมิน
ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านงานช่าง ความสามารถพิเศษ การได้รับการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้
แบบสอบถามชุดนี้จะมีลักษณะของการตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งนี้หากพบว่าคนไร้บ้านยังคงขาด
ทักษะบางอย่าง เช่น ทักษะทางอาชีพ เราก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือได้ด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุ ด ถ้าคนไร้ บ้ านมี ทักษะและคุณสมบัติเบื้องต้นที่พร้อมต่อการประกอบอาชี พที่ตนสนใจ ก็จะ
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สามารถชี้วัดได้ว่าคนไร้บ้านคนดังกล่าวมีเป็นผู้ที่สามารถตั้งหลักได้ในขั้นต้นและพร้อมที่จะได้รับการผลักดันหรือ
ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป
เนื่องจากตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้านไม่เคยมีการพัฒนามาก่อน จึงไม่
มีเกณฑ์หรือมาตรวัดที่ชัดเจนในการระบุว่า คนไร้บ้านคนหนึ่งควรมีคะแนนอยู่ในระดับใด อย่างไรก็ตาม หากมีการ
ประเมินออกมาในรูปของคะแนนของแต่ละคน ผู้วิจัยก็สามารถคานวณหาคะแนนเฉลี่ย หรือทาการจัดกลุ่มลาดับ
คะแนนโดยใช้ เ กณฑ์ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน เช่ น การจั ด ล าดั บ ในรู ป ของควอไทล์ เดไซด์ หรื อ เปอร์ เ ซ็ น ไทล์ เป็ น ต้ น
นอกจากนั้น รูปแบบการประเมินที่แบ่งออกเป็นลาดับขั้นตอนแต่ละขั้นก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นได้ว่า คน
ไร้บ้านคนหนึ่งผ่านขั้นตอนใดบ้าง หรือจัดอยู่ในกลุ่มใด ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ออกแบบนโยบาย รวมทั้งแนวทางการให้
ความช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพที่ 6.1 ตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทางานของคนไร้บ้าน

ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ: ในขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมกายและใจ หากคนไร้บ้านไม่ผ่านใน
ขั้นตอนใดจะได้รับการเยียวยารักษาในขั้นตอนนั้น เมื่อมีสุขภาพกาย
และใจที่ผ่านเกณฑ์จึงจะสามารถข้ามผ่านไปยังขั้นต่อไปได้
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6.2 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพร้อมกายและใจ
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

ในขั้นเตรียมความพร้อมทางกายและใจเป็นขั้นที่สะท้อนถึงความสาคัญของการมีสุขภาวะที่ดี บ่งชี้การ
เริ่มต้นของกระบวนการเตรียมความพร้อมของคนไร้บ้านในการตั้งหลัก โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตามลาดับดังต่อไปนี้
1.1 ความพร้ อมทางกาย เป็ น ขั้น ตอนของการตรวจสุขภาพทางกาย (Physical health) พร้อมได้รับ
ใบรับรองจากแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจ 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ (1) โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (2)
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง และ
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามที่ ก.พ. กาหนด
ดังนั้น ตัวชี้วัดในขั้น 1.1 นี้ ได้แก่ สุขภาพทางกาย ประกอบไปด้วย 5 โรคหลัก อิงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
1.2 ความพร้อมทางจิต เป็นขั้นตอนของการตรวจสุขภาพทางจิตใจ (Psychological health) ตามความ
ผิดปกติทางจิตและประสาท (Psychological and mental disorders) โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อยคือ ขั้นการคัด
กรองและขั้นการตรวจวินิจฉัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น การคั ด กรอง โดยใช้ แ บบคั ด กรองเกี่ ย งข้ อ งกั บ 2 โรคหลั ก ที่ ค นไร้ บ้ า นประสบคื อ โรคจิ ต เภท
(Schizophrenia) และ กลุ่มโรคซึมเศร้า (Depressive disorders)
ตามเกณฑ์วินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 หรือ DSM-5 โรค
จิตเภทเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทในระดับ ที่รุนแรงและเกิดขั้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ การคิด
ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีอาการหลักคือ ประสานหลอน หลงผิด มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติเป็นอย่างมาก
เก็บตัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านชีวภาพ ครอบครัว และสังคม ส่วนกลุ่มโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติทาง
อารมณ์มีอาการหลักคือ อารมณ์เศร้าที่ตัวเองรู้สึกและคนอื่น สามารถสังเกตุได้ ไม่มีความสนใจในกิจกรรมที่เคยทา
รวมทั้งอาจมีอาการนอนไม่หลับ ความคิดในการฆ่าตัวตาย รู้สึกไร้ค่า หรือเหนื่อยอ่อนเพลีย (มาโนช หล่อตระกูล,
2554; American Psychiatric Association, 2013)
แบบคัดกรองโรคทางจิตที่มีอยู่และนิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่
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(1) แบบคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า สร้างโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วย
o แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คาถาม (2Q) คัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
o แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 คาถาม (9Q) เพื่อประเมินอาการและระดับความ
รุนแรงของโรคซึมเศร้า ซึ่งมีฉบับปรับปรุงภาษาไทยภาคกลาง โดย ธรณินทร์ กองสุข และ
คณะ (2561)
o แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คาถาม (8Q) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
(2) แบบประเมิน ความเครี ย ด (ST-5) เพื่อประเมิ นระดั บ ของความเครีย ด สร้างโดยกรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข
(3) แบบคัดกรองโรคจิตเภท (Psychotic screening test) เพื่อคัดกรองบุคคลที่เป็นโรคจิตเภท พัฒนา
โดย นายแพทย์อภิชัย มงคล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะ
(4) แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ I (Thai Mental Health Indicator Version
2007: TMHI-15) เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ สุ ข ภาพจิ ต เมื่ อ เที ย บกั บ คนทั่ ว ไป สร้ า งโดยกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข
(5) แบบสารวจความกดดัน ความกังวล ความเครียดของตนเอง (Depression Anxiety Stress Scales:
DASS) เพื่อประเมินระดับของภาวะซึมเศร้า ความกังวล และความเครียด โดย Lovibond และ Lovibond (1996)
โมเดลการประเมินความพร้อมที่แสดงในงานวิจัยนี้นาแบบคัดกรอง 3 แบบมาใช้คัดกรองโรคจิตเภท (แบบ
คัดกรองโรคจิตเภท) และกลุ่มโรคซึมเศร้า (แบบคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า หรือ แบบสารวจความกดดัน
ความกังวล ความเครียดของตนเอง) โดยคนไร้บ้านที่ผ่านแบบคัดกรองสามารถต่อไปยังขั้นที่ 1.3 ได้
ขั้นการตรวจวินิจฉัย โดยให้นักจิตวิทยาคลินิกหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบการวินิจฉัยคนไร้บ้านที่ ไม่
ผ่านขั้นคัดกรองเพื่อวินิจฉัยโรคจิตเภทและกลุ่มโรคซึมเศร้า รวมทั้งวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและประสาทอื่น ๆ
ที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยแบบคัดกรองขั้นต้น
ดังนั้น ตัวชี้วัดในขั้น 1.2 นี้ ได้แก่ สุขภาพทางจิต ประกอบไปด้วย โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล
โรคเครียด และโรคผิดปกติทางจิตและประสาทอื่น ๆ ในระดับที่สู งที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทางานพื้นฐาน
ของบุคคล
1.3 ความพร้อมทางทุนทางจิต เป็นขั้นตอนของการประเมินทุนทางจิต (Psychological capital หรือ
PsyCap) ที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนไร้บ้านได้รับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง เพื่อช่วยให้ตนได้ออกมาจากวัฏจักรของภาวะ
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ไร้บ้าน หลังจากผ่านขั้นความพร้อมทางจิตแล้ว ไม่ว่าจะโดยผ่านจากการขั้นกรองหรือผ่านจากการวินิจฉัย คนไร้
บ้านจะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก (PsyCap) เพื่อพัฒนาระดับความพร้อมทางทุนทางจิต โดย
ใช้โปรแกรมการแทรงแซง (Intervention) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทุนทางจิตตามแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกทั้ง 4 ด้าน
(Luthans & Youssef-Morgan, 2017) ได้แก่
(1) ความหวัง (Hope) อธิบายถึง ภาวะแรงจูงใจเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ถึงความสาเร็จ ซึ่งรวมถึง
การมุ่งกระทาและวิธีทางไปยังเป้าหมาย
(2) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือการมองเห็นว่าเหตุการณ์ด้านบวกนั้นเกิดจากการกระทาของตัว
บุคคลเอง และยังอธิบายถึงการคาดหวังในด้านบวก
(3) การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) หมายถึง ความมั่นใจและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่
จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไปถึงเป้าหมายได้
(4) ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) อธิบายถึง ความสามารถในการฟื้นคืนเมื่อต้องเผชิญต่อปัญหา
และความผิดหวัง
โปรแกรมการแทรงแซงนี้สร้างมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่เน้น การพัฒนาจุดแข็งของคนไร้บ้านผ่าน
กระบวนการทางความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม จุดแข็งต่าง ๆ เช่น ความสุข การรั บรู้ถึงคุณค่าของตน การให้
อภัย ความมั่นใจในตนเองจะช่วยเพิ่มทุนทางจิตให้กับคนไร้บ้านเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางจิตใจในการตั้งหลัก
และมีงานทา อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการแทรงแซงควรถูกพัฒนาตามความต้องการและตามคุณลักษณะของกลุ่ม
คนไร้บ้านที่เข้าร่วม เช่น กิจกรรมสาหรับ คนไร้บ้านที่กล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น หรือมีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอาจไม่เหมาะสมที่จะถูกมาใช้กับกลุ่มคนไร้บ้านที่ขาดความเชื่อมั่นและไม่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง ฉะนั้ น รู ป แบบของกิจ กรรมในโปรแกรมการแทรงแซงต้องปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้ องกับความต้องการ
พื้นฐาน และประสบการณ์ของกลุ่มคนไร้ บ้านในศูนย์ที่จะจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ตาราง 6.1 แสดงตัวอย่างของ
รูปแบบกิจกรรมและจุดประสงค์ ของกิจกรรมในโปรแกรมการแทรงแซงพัฒนาทุนทางจิตที่มีระยะ 1.5 เดือน ซึ่ง
กิจ กรรมจะจั ดขึ้น ที่ศูน ย์ 1 ครั้ งต่ออาทิตย์ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยเน้นกิจกรรมกลุ่ มเป็นหลั กและจะใช้เวลา
ประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมงต่อกิจกรรม เพื่อเตรียมพร้อมและสามารถประเมินคนไร้บ้านในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและความตั้งใจในการทางาน
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ตาราง 6.1 ตัวอย่างแผนโปรแกรมการแทรงแซงตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาทุนทางจิตของคนไร้บ้าน
ครั้งที่
กิจกรรม
1 ฉันคือใคร และ ฉันประเมินตัวเอง
อย่างไร

2

ก้าวข้ามอดีตและโอบกอด
ประสบการณ์ (กิจกรรมกลุ่มหรือใช้
การบาบัด)

3

ปรับกระบวนการทางความคิดตาม
โมเดลการมองโลกในแง่ดี

4

กิจกรรมตามแนวคิดพฤติกรรม
บาบัดวิภาษวิธี
(Dialectical behavior therapy)

5

ทักษะการเผชิญปัญหาเชิงบวก
(Positive coping skill)

6

การบาบัดแผลใจเชิงบวก (Positive
trauma therapy) เช่น
Posttraumatic growth path
(PTGP)

คุณลักษณะที่เกีย่ วข้อง
อัตมโนทัศน์ หรือ ตัวตนที่
ตนมองเห็น (Selfconcept)

จุดประสงค์
คนไร้บ้านสามารถมองเห็นและสร้างนิยามด้าน
บวกให้ตนเอง โดยหลีกเลีย่ งนิยามที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะคนไร้บ้าน เข้าใจความเชื่อและค่านิยมของ
ตน
การยอมรับและการให้อภัย คนไร้บ้านสามารถหยุดการวิจารณ์และยอมรับ
(Self-acceptance and ความผิดพลาดในอดีตของตนเอง เช่น การติด
compassion)
เหล้าหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น เข้าใจและ
สนับสนุนตนเองกับเป้าหมายในอนาคต
ความสิ้นหวังอันเกิดจาก
คนไร้บ้านสามารถสร้างการมองโลกในแง่ดีอัน
การเรียนรู้ (Learned
เกิดจากการเรียนรู้ (Learned optimism) เพื่อ
helplessness)
ช่วยลดหรือป้องกันภาวะตึงเครียด ความวิตก
กังวล และเพิ่มการรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง
การควบคุมอารมณ์
คนไร้บ้านสามารถเข้าใจและยอมรับอารมณ์ของ
(Emotion regulation)
ตนเอง ลดความเปราะบางและความ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และลดการทรมานทาง
อารมณ์
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ
คนไร้บ้านได้รับการฝึกทักษะการรับมือและ
เผชิญกับปัญหาโดยใช้เทคนิคเชิงบวก เพื่อ
สามารถก้าวข้ามปัญหาอย่างไม่กระทบต่อสุข
ภาวะกายและใจ
การเติบโตเชิงบวกและมี
คนไร้บ้านที่มบี าดแผลทางใจ (Trauma)
ความหมาย (Positive and สามารถหยุดการหลีกเลีย่ งความกลัวและ
meaningful growth)
สามารถเติบโตขึ้นจากความเข็มแข็งทางความคิด
และทางอารมณ์

ตัว อย่ างกิจ กรรมในตาราง 6.1 แสดงถึง ความหลากหลายของรูป แบบและแนวคิด ที่ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น กิจกรรมกลุ่ม ‘ฉันคือใคร (ครั้งที่ 1)’ เป็นกิจกรรมที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความเชื่อใจ (Trust) ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมและผู้ดาเนินกิจกรรมมากนักเมื่อเทียบกับการบาบัด ฉะนั้นกิจกรรมนี้สามารถนามาจัดเป็นกิจกรรมแรก
เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความเชื่อใจเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมยอมเปิดใจเพิ่ มมากขึ้น หรือ กิจกรรม ‘ก้าวข้าม
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อดีตและโอบกอดประสบการณ์ (ครั้งที่ 2)’ สามารถออกแบบให้เป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กิจกรรมกลุ่มเล็ก หรือ
กิจกรรมเดี่ยวตามความเหมาะสมและระดับการเปิดใจหรือเชื่อใจของคนไร้บ้านที่มีต่อผู้เข้ากิจกรรม อีกทั้งยัง
สามารถจั ด รู ป แบบตามประสบการณ์ ท างลบของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เช่ น ประสบการณ์ ก ารติ ด สารเสพติ ด ติ ด สุ ร า
ประสบการณ์การใช้หรือถูกใช้กาลัง ความล้มเหลวหรือความผิดหวัง หรือปัญหาทางครอบครัว
อีกทั้ง กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถนาแนวคิดการบาบัดจากจิตวิทยามาใช้เพิ่มทุนหรือคุณลักษณะทางด้าน
บวกของจิตได้ เช่น กิจกรรมที่ 4 และ 6 ที่นาการบาบัดมาใช้ เนื่องจากนักวิจัยและนักจิตวิทยาได้เห็นประโยชน์
ของการทาแนวคิดจิ ตวิทยาเชิงบวกมาผสมผสานกับแนวคิดทางการบาบัดทางจิตวิทยาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ านมา
(Warlick, Nelson, Krieshok, & Frey, 2018) ยกตั ว อย่ า งเช่ น พฤติ ก รรมบ าบั ด วิ ภ าษวิ ธี หรื อ Dialectical
behavior therapy (DBT) คือ การบาบัดที่ช่วยให้บุคคลนั้นเผชิญหรือรับมือกับอารมณ์ที่ไม่มั่นคงหรืออารมณ์
รุนแรง รวมทั้งพฤติกรรมที่มีแนวโน้ม เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วย โดยมีเทคนิคที่หลากหลาย เช่น การเพิ่ม
ทักษะ DEARMAN หรือ GIVE เทคนิค STOPP และการฝึกสติ (Mindfulness)
ไม่ว่ากิจกรรมที่ใช้ในโปรแกรมการแซกแทรงจะเน้นไปยังการจัดกิจกรรมหรือการบาบัด จุดประสงค์หลัก
คือการเพิ่มทุนทางจิตทางบวกให้กับคนไร้บ้านที่มีความพร้อมทางร่างกายและทางจิต ใจ เพื่อให้คนไร้บ้านได้มี
รากฐานทางจิตใจที่มั่นคงยิ่งขึ้นและช่วยป้องกันการล้มคืนสู่ภาวะ ‘ไม่สนใจปัญหาหรือไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง’
หรือ ล้มคืนสู้ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มแรกของกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะการทิ้งตัว
ดังนั้น ตัวชี้วัดในขั้น 1.3 นี้ ได้แก่ ทุนทางจิตหรือทุนทางจิตเชิงบวก ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ ความหวัง
การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตน และความยืดหยุ่นทางจิตใจ ซึ่งคนไร้บ้านจะถูกประเมิน 2 ครั้ง
ครั้งแรกคือก่อนเข้ารับโปรแกรมการแซงแทรก และครั้งที่สองหลังรับโปรแกรมการแซงแทรก ตามรูปแบบของการ
ทดสอบแบบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest posttest design) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนา
ทุนทางจิต และประเมินความแตกต่างของทุนทางจิตที่เพิ่มขึ้น (Difference scores) ซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ชี้วัดความ
พร้อมของทุนทางจิตแทนระดับคะแนนดิบ (Raw scores) ก็เป็นได้
เนื่องจากทุน ทางจิ ตเป็นโครงสร้ างทางจิตวิทยา (Psychological construct) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรื อ
ภาวะทางจิตใจภายในที่อาจไม่สามารถสังเกตุได้โดยตรง การใช้การรายงานตนเอง (Self-report) ถือเป็นรูปแบบ
การวัดคุณลักษณะหรือภาวะทางจิตใจที่เหมาะสม จากมุมมองของนักวิจัยที่ใช้สมมุติฐานที่ว่า ผู้ตอบคาถามเป็นผู้ที่
รับรู้หรือเข้าใจภาวะจิตใจตนเองได้ดีกว่าผู้อื่นเพราะภาวะทางจิตเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น ทุนทาง
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จิ ต ที่ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ในขั้ น 1.3 นี้ จ ะใช้ รู ป แบบของการรายงานตนเอง ตาม The Psychological Capital
Questionnaire หรือ PCQ-24 (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007) ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย PCQ-24
ประกอบไปด้ ว ย 24 ข้ อ ค าถาม ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 6 ข้ อ ค าถามต่ อ ด้ า น และยั ง มี PCQ-12 (Avey, Avolio, &
Luthans, 2011) ที่ เ ป็ น ฉบั บ สั้ น ประกอบไปด้ ว ย 12 ข้ อ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ข้ อ ต่ อ ด้ า น เนื่ อ งด้ ว ย PCQ-12 มี
คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาที่มีคุณภาพ และได้ถูกแปลหรือพัฒนาเพื่อใช้กับคนในหลายประเทศ เช่น จีน เยอรมัน
บราซิ ล รวมทั้ ง ไทย ดั ง นั้ น PCQ-12 จะถู ก น ามาใช้ ใ นการประเมิ น นี้ โดยคณะวิ จั ย จะดั ด แปลงข้ อ ค าถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มคนไร้บ้าน
1.4 การติดตามความพร้ อมทางทุ นทางจิ ต (Follow-ups) เป็นส่ ว นที่เกิดขึ้นไปพร้อมกั บขั้น ที่ 2 ขั้น
เตรียมพร้อมงานที่จะอธิบายในส่วนต่อไป เนื่องด้วยการพัฒนาทุนทางจิตเป็นกระบวนการที่ ควรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง คนไร้บ้านบางคนอาจจาเป็นต้องใช้เวลาพัฒนาคุณลักษณะทางบวกนานกว่าบางคน และกิจกรรมหรือการ
บาบัดบางอย่างจาเป็นต้องใช้เวลามากกว่า 1 ครั้ง โดยเฉพาะการบาบัดบาดแผลทางใจหรือการพัฒนาการควบคุม
อารมณ์ที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนและติดตาม เช่น การบาบัดแผลใจทางบวกบางเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้น
ได้แก่ ขั้น Deal ขั้น Feel ขั้น Heal ขั้น Seal ซึ่งสามารถออกแบบให้เป็น 1 ขั้นต่อ 1 สัปดาห์ขั้นอยู่กับความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม กิจกรรมพัฒนาทุนทางจิตควรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขั้นที่ 2 เพื่อช่วยให้คนไร้
บ้านมีแรงกระตุ้นในการพัฒนาทักษะจนเดินหน้ากลับไปสู่ตลาดแรงงานได้ในที่สุด
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6.3 ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมงาน
นิชาภัทร ไม้งาม

ก่อนเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน (Pre-Homelessness) คนไร้บ้านจานวนมากประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ จาก
งานการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของคนไร้
บ้านในช่วงเริ่มต้นของธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2561) พบว่า คนไร้บ้านหน้าใหม่หรือคนไร้บ้านที่ออกมาใช้ชีวิตนอก
บ้านในช่วง 0-5 ปี มีสาเหตุการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านจากปัญหาทางเศรษฐกิจมากที่สุด คือร้อยละ 53.3% และ
คนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ที่ทาการเก็บข้อมูล (พื้นที่สาธารณะ ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู และบ้านอิ่มใจ) มี คนที่มี
สาเหตุการไร้ บ้ านจากปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ มากกว่าปัจจัยอื่นโดยเปรียบเทียบ ส าหรับสถานการณ์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่เผชิญก่อนไร้บ้านมักจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีงานทาหรือตกงานอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถหางานใหม่ได้
งานที่ทาอยู่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงที่พักอาศัยราคาถูกที่สุด รวมถึงการเป็นลูกจ้างรายวันหรือแรงงานนอก
ระบบที่ไม่มีหลักประกันในการทางาน ทาให้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุระหว่าง
การทางาน หรือการเลิกจ้างงานกระทันหัน ฯลฯ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะเมื่ อ
อยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือวัยเกษียณ การกลับคืนสู่ตลาดแรงงานใหม่อีกครั้งในช่วงเวลานั้น จึงทาได้ยากมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาที่ผ่ านมาพบว่า งานส่ ว นใหญ่ที่คนไร้บ้านทาในอดีตกับงานในปัจจุบันที่คนไร้บ้านทามี
ลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ หนึ่ง เป็นงานรับจ้างรายวั นหรือรายสัปดาห์ สอง เป็นงานที่มีรายได้ไม่
แน่นอนและได้ค่าจ้างจานวนน้อย สาม มักเป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยความรู้หรือความชานาญใด ๆ เป็นพิเศษ เช่น งาน
แม่บ้าน งานรักษาความปลอดภัย หรืองานในโรงงาน แต่มีบางงานที่อาศัยทักษะทางด้านช่างบ้าง เช่น ก่อสร้าง
งานไม้ งานที่ตอ้ งอาศัยความรู้เรื่องเครื่องยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้มาจากพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของคนไร้บ้าน
เอง เช่น เมื่อไม่พอใจเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานก็ไม่ทนทางานต่อยอมที่จะลาออกแล้วเปลี่ยนงานใหม่ จากปัจจัย
ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุประกอบกันที่ทาให้คนไร้บ้านไม่สามารถทางานต่อเนื่องยาวนานไปได้อย่างสม่าเสมอ งานที่ทา
ไม่มีความมั่นคง ขาดหลักประกันทางการเงินและสวัสดิการ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่แน่นแฟ้น ดังนั้นการ
กลับไปตั้งต้นใหม่ของคนไร้บ้านต้องอาศัยต้นทุนในหลายด้านที่มากกว่าคนอื่น ๆ ทั่วไป
คนไร้บ้านถือเป็นบุคคลที่มีทุนในแต่ละด้านจากัดโดยเปรียบเทียบ ด้วยมีที่มาจากคนไร้บ้านและการไร้บ้าน
ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามมา ในด้านทุนมนุษย์ คนไร้บ้านมักมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก บางรายไม่เคยเรียนหนังสือ
ทาให้ไม่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สาหรับความสามารถและความชานาญเฉพาะเป็นสิ่งที่คนไร้บ้ าน
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จานวนหนึ่งเท่านั้นที่มี ด้านทุนทางเศรษฐกิจ คนไร้บ้านทั้งหมดไม่มีเงินเก็บ บางรายมีเงินจากัด บางรายไม่มีเงินเลย
ซึ่งทาให้ไม่เพียงพอต่อการเริ่มต้นอาชีพด้วยตนเองทั้งในระหว่างที่หางานทาใหม่หรืออยู่ในยามฉุกเฉิน อีกทั้งคนไร้
บ้านไม่มีสินทรัพย์ที่จะเป็นหลักค้าประกันให้สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินได้ ทางด้านทุนทางสังคม คนไร้บ้านมีเพื่อน
หรือคนรู้จักอยู่จานวนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับคนทั่วไป ทาให้เมื่อเกิดปัญหา การสนับสนุนช่วยเหลือที่มาจาก
เครือข่ายและเพื่อนไม่กว้างขวาง ขาดที่พึ่งพิงยามจาเป็น ในด้านทุนทางการเมือง คนไร้บ้ านหลายคนไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชนเนื่องจากย้ายที่อยู่บ่อยครั้งทาให้บัตรหาย บางรายถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะไม่ได้
ติดต่อกับครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปนาน การจะทาบัตรใหม่ทาได้ยากเพราะขาดหลักฐานที่จะใช้ยืนยันตัวตน คนไร้
บ้านจึงเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า การเลือกตั้ง รวมไปถึงสิทธิอื่นตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้รวมไปถึงกรณีคนไร้บ้านที่ไม่เคยมีเลข 13 หลักด้วย
ดังนั้นทาให้คนไร้บ้านจาเป็นต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากทุนมนุษย์ ทุ นเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม
และทุนการเมืองร่วมกันแล้ว คนไร้บ้านไม่สามารถอาศัยทุนด้านใดด้านใดหนึ่งโดยเฉพาะเป็นปัจจัยหลักและปัจจัย
เกื้อหนุน การพัฒนาศักยภาพสาหรับคนไร้บ้านเพื่อให้สามารถกลับมาลุกขึ้นยืน ตั้งหลัก และพร้อมที่จะกล่าวเดิน
ไปข้างหน้าได้ จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
Philip Magano อดีตผู้ อานวยการบริห าร United States Interagency Council on Homeless เคย
กล่าวว่า “สาหรับคนไร้บ้านสะพานที่เชื่อมระหว่างการแปลกแยกทางสังคมกับการรวมกลุ่มทางสังคมคือ การ
ทางาน” (Erlenbusch, Stevens, Towson, and Watts, 2010) นั่นหมายความว่า การมีงานทาจะทาให้เขารู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สามารถลุกขึ้นยืน ตั้งหลัก และสามารถก้าวเดินออกจากภาวะการเป็นคนไร้บ้านได้อีกครั้ง
หนึ่ง ทุนมนุษย์ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมได้รับการเติมเต็มจากการมีงานทา คนไร้บ้านกลับไปรู้สึ กมี
คุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจที่สามารถหารายได้ได้เอง มีเงินในการดารงชีวิต เพื่อหาอาหารและที่พักอาศัย ใช้
เดินทาง เก็บไว้รักษายามเจ็บป่วย มีเพื่อน มีสังคม ซึ่งทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการได้ทางาน
ประกอบกับการทางานของ Homelesshub ที่ระบุว่า การทางานถาวรจะช่วยสร้างความสั มพันธ์ระหว่างลูกจ้าง
ในขณะที่ มี ก ารติ ด ต่ อ กั น ในการท างานด้ ว ยการวางแผนงานในระยะยาว ( Canadian Observatory on
Homelessness, 2018)
ดังนั้นการมีงานทาจึงถือเป็นปัจจั ยสาคัญที่สุ ดประการหนึ่งที่จะทาให้ คนไร้บ้านสามารถหลุดพ้นจาก
ภาวะการไร้บ้าน และองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีงานทาสาหรับคนไร้บ้านได้นั้นคือ การค้นหาสิ่งที่มีอยู่
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ในตัวของพวกเขา เช่น ทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการ ฯลฯ และความพร้อมทางอาชีพ เช่น ความตั้งใจและ
ความสัมพันธ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพในการทางานให้กับคนไร้บ้านได้อย่างเหมาะสม
ผลการศึกษาแนวทาง วิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีวิต
ของคนไร้บ้านในช่วงเริ่มต้น (2561) พบว่า ความต้องการสูงสุด ณ ปัจจุบันของคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะและใน
สถานที่พักพิง อันดับแรกคือ การมีงานทาและรายได้เพียงพอ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมดหรือร้อยละ 50
สาหรับความคาดหวังว่าจะไร้บ้านไปอีกนานแค่ไหน พบว่า คนไร้บ้านคิดว่าจะไร้บ้านไปจนกว่าจะมีเงิน มีงาน หาที่
พักได้ หรือกลับไปหาครอบครัว เป็นจานวนมากที่สุดประมาณ 33.3% ซึ่งการมีเงิน มีงาน และหาที่พักได้แสดงถึง
การที่คนไร้บ้านกลับไปยืนตั้งหลักในชีวิตและสามารถก้าวเดินด้วยตนเองได้ ดังนั้นสิ่งจาเป็นที่จะนาคนไร้บ้านไปสู่
การมีงานทาและมีรายได้คือ การเพิ่มทักษะที่คนไร้บ้านยังขาด และเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ หรือ
เป็นทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินชีวิตของคนไร้บ้าน หรือเป็นงานที่สัมพันธ์กับความชอบความสนใจที่
คนไร้บ้านมีอยู่แล้วแต่เดิม หรือเป็นการต่อยอดด้วยองค์ความรู้ใหม่จากสิ่งที่คนไร้บ้านคุ้นเคย
กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้านจึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ประเมินความพร้อมของคนไร้บ้านก่อนที่จะกลับเข้าสู่การทางานจริง (ดูภาพที่ 6.1 ประกอบ) การประเมินความ
พร้อมจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนเตรียมความพร้อมกายใจซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ในขั้นตอนนี้จะเริ่ มต้นที่การตรวจ
สุขภาพกายจากแพทย์ การคัดกรองสุขภาพจิต (Screening) ด้วยแบบของกรมสุขภาพจิต เมื่อผ่านทุกขั้นตอนจะ
มาถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital; Psycap) ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในขั้น
ที่ 1 เมื่อผ่านการประเมินจากผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้ าหน้าที่ที่ทางานกับคนไร้บ้านแล้ว คนไร้บ้านจะเข้าสู่ขั้นที่ 2 คือ
ขั้นเตรียมความพร้อมงาน
ในส่วนของขั้นเตรียมความพร้อมงานนี้ จะเน้นไปที่การประเมินคนไร้บ้านในส่วนที่เกี่ยวกับงาน โดยใช้
แบบประเมิน 2 ชุดประกอบกัน ชุดที่หนึ่งคือ “แบบสอบถามทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการส่วนบุคคลของคน
ไร้บ้าน” เพื่อให้ทราบประวัติของคนไร้บ้านบางส่วน ภูมิหลังด้านการทางาน ความถนัด และความชอบของคนไร้
บ้าน ด้วยการประเมินจากการพูดคุยสอบถามจากคนไร้บ้านเป็นหลักและมีการสังเกตร่วมด้วย ในขณะที่แบบชุดที่
สองคือ “แบบประเมินความพร้อมทางอาชีพ ” จะพิจารณามิติด้านความสัมพันธ์ เพื่อดูความสามารถในการอยู่
ร่วมกันของคนไร้บ้านกับคนอื่น ๆ การเป็นผู้พูดและผู้ฟังในการสื่อสาร การมีเครือข่ายรวมไปถึงเพื่อนของคนไร้บ้าน
และอีกมิติหนึ่งจะพิจารณาจากความตั้งใจของคนไร้บ้านที่อยากมีงาน ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูก
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กาหนดขึ้น เพราะการทางานจริง คนไร้บ้านจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ที่คนไร้บ้านจะต้องยอมรับ
ปรับตัว และปฏิบัติตาม สาหรับการประเมินของแบบชุดที่สองจะเน้นที่การสังเกตคนไร้บ้านแบบรายบุคคลเป็น
หลักและมีการสอบถามในบางข้อเพิ่มเติม
ระหว่างการประเมิ น คนไร้ บ้านด้วยแบบทั้งสองชุดในขั้นเตรียมพร้อมงาน คนไร้บ้านจะยังคงเข้ า ร่ว ม
กิจกรรมพัฒนาทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital; Psycap) เป็นระยะควบคู่กัน เพื่อกระตุ้นให้คนไร้บ้าน
ยังคงรู้สึกถึงศักยภาพด้านบวกของตนเอง ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ มองเห็นอนาคตและยังคงมี เป้าหมายในชีวิต
ของตนเองต่อไป เมื่อผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางานกับคนไร้บ้านประมวลผลการประเมินในด้านเตรียมความ
พร้อมงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถจัดลาดับชั้นลดหลั่น (tier) ของคนไร้บ้านออกมาได้ เพื่อส่งต่อคนไร้บ้าน
แต่ละกลุ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนรู้และฝึกอบรมที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอน
สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการจ้างงาน เช่น จาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปและความรู้
เฉพาะ หรือแค่ฝึกเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีความพร้อมเพียงพอ สามารถเข้าสู่การ
ทางานได้ โดยข้ามในส่วนของการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ
การจัดระดับชั้น (tier) ตามศักยภาพการเตรียมความพร้อมงานของคนไร้บ้าน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ระดับ ดังนี้
ระดั บ ที่ 1 (tier 1) คื อ คนไร้ บ้ า นที่ มี ค วามพร้อ มที่ จะสามารถออกไปท างานได้ โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นการ
ฝึกอบรมใด ๆ (ทั้งนี้อาจจะเลือกเข้าฝึกอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่อยากจะเสริมสร้างบางทักษะของตนเอง)
ระดับที่ 2 (tier 2) คือ คนไร้บ้านที่มีทักษะแล้วบางทักษะ แต่จาเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะที่ยัง
ขาดและเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือเป็นทักษะที่ตนเองสนใจ
ระดับที่ 3 (tier 3) คือ คนไร้บ้านที่ไม่มีทักษะใด ๆ มาก่อน จาเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้
ทั่วไปและทักษะความรู้เฉพาะ
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6.4 แบบและคู่มือการวัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทาของคนไร้บ้าน
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช และ นิชาภัทร ไม้งาม

การวัดความพร้อมในขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพร้อมกายใจ
1. ความพร้อมทางกาย ประกอบไปด้วย 1 เครื่องมือ ประเมินด้วยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้
สถานที่ตรวจ.....................................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ................
นายแพทย์/แพทย์หญิง ..................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่......................................................................................................
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 เป็น

 ไม่เป็น

 ไม่สามารถระบุได้ เพราะ....................................

(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 เป็น

 ไม่เป็น

 ไม่สามารถระบุได้ เพราะ....................................

 ไม่เป็น

 ไม่สามารถระบุได้ เพราะ....................................

 ไม่เป็น

 ไม่สามารถระบุได้ เพราะ....................................

(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 เป็น
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 เป็น

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
 เป็น

 ไม่เป็น

 ไม่สามารถระบุได้ เพราะ....................................

สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย
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2. ความพร้อมทางจิต ประกอบไปด้วย 2 ชุดเครื่องมือ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมวิธีใช้เครื่องมือการ
ประเมิน ชุดเครื่องมือได้แก่ 2.1 แบบคัดกรองโรคจิตเภท และ 2.2 แบบคัดกรองกลุ่มโรคซึมเศร้า ซึ่งแบบคัดกรอง
กลุ่มโรคซึมเศร้า มี 2 ตัวเลือก ได้แก่ (1) โรคซึมเศร้า 2Q 9Q 8Q และ (2) แบบสารวจความกดดัน ความกังวล
ความเครียดของตนเอง (Depression Anxiety Stress Scales: DASS)
ในกรณีที่คนไร้บ้านไม่ผ่านเกณฑ์ของแบบคัดกรองโรคจิตเภทหรือแบบคัดกรองกลุ่มโรคซึมเศร้า คนไร้บ้าน
จะเข้ า สู่ ก ารประเมิ น รู ป แบบวิ นิ จ ฉั ย คั ด กรองโรคผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ ส่ ง ผลให้ บุ ค คลไม่ ส ามารถท างานได้ โดย
นักจิตวิทยาที่มีใบประกอบการ
2.1 แบบคัดกรองโรคจิตเภท (เอกสารแบบคัดกรองโรคจิตปรากฏฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก ข ซึ่งประกอบไป
ด้วย ข้อคาถามแบบคัดคัดกรอง คู่มือการใช้ และการแปลผลและการให้คะแนน)
วิธีการให้คะแนน: ภายใน 1 เดือนจนถึงปัจจุบัน ผู้เข้ารับการประเมินมีอาการเหล่านี้หรือไหม ถ้ามีอาการต้อง

(หมายเหตุ: หรือคนใกล้ชิดที่ใช้เวลาอยูด่ ้วย)

สัมภาษณ์คน
รับการ
ประเมิน

สัมภาษณ์คนในศูนย์

มีอาการอย่างน้อย 6 เดือน และ อาการที่เกิดขึ้นต้องมีอาการติดต่อกัน 1 เดือน
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อาการที่พบเห็น
พูดเพ้อเจ้อ
แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม
ก้าวร้าว วุ่นวาย ทาร้ายผู้อื่น
แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร
หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล
คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา
หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน
มีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ผิดปกติจากคนทั่วไป
หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล
คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา
หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน
รวม

คะแนนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป มีเกณฑ์เป็นโรคจิตเภท ส่ง
ประเมินรูปแบบวินิจฉัย
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ไม่มี (0)












มี (1)












2.2 แบบคัดกรองกลุ่มโรคซึมเศร้า
ตัวเลือกที่ 1: โรคซึมเศร้า 2Q 9Q 8Q
วิธีและข้อแนะนาโดยรวม
 ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ตอบ
 ควรถามให้ได้คาตอบทีละข้อ
 ถ้าไม่เข้าใจ ให้ถามซ้า ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม
 ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับคาตอบของผู้ตอบ
แบบคัดกรอง 2Q
ข้อ
คาถาม
ไม่มี
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ (สรรพนาม) รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ 
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ (สรรพนาม) รู้สึกเบื่อทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่


ไม่มีทั้ง 2 ข้อ ประเมินต่อ
ไม่มีความเครียด

แบบประเมิน 9Q
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มี



มี 1 หรือ 2 ข้อ
ประเมินต่อยัง 9Q

แบบประเมิน 9Q
มี

การแปรผลคะแนนรวม: <7 คะแนน
7-12 คะแนน
13-17 คะแนน
≥ 18 คะแนน

=
=
=
=

มาก

นานๆครั้ง

บ่อย

เกือบทุกวัน

ความถี่

ปานกลาง

1. ไม่สบายใจ เซ็ง ทุกข์ใจ เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอย 0
2. เบื่อ ไม่อยากพูดไม่อยากทาหรือทาอะไรก็ไม่
0
สนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิม
3. หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
0
4. อยู่เฉยๆ ไม่ได้ทาอะไรก็รู้สึกเหนื่อยใจ ไม่มีแรง 0
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
0
6. รู้สึกแย่กับตนเอง หรือรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว
0
หรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับครอบครัวและ
คนอื่น
7. เวลาที่ทากิจกรรมอะไรไม่สามารถตั้งใจกับสิ่งที่ 0
ทาได้นาน
8. ความคิด การพูด การเคลื่อนไหวช้าลงกว่าเดิม 0
หรือมีความรู้สึกกระวนกระวาย ไม่สามารถอยู่
นิ่งได้
9. คิดไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากทาร้ายตนเอง
0
คะแนนรวม
*วิธีคิดคะแนนรวม = ความรุนแรง x ความถี่

ความรุนแรง
น้อย

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ (สรรพนาม) ไม่มี
ข้อ
มีอาการเหล่านี้หรือไม่?
เลย

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

คะแนน
รวม*

ไม่มีอาการซึมเศร้า หรือมีอาการซึมเศร้าระดับน้อยมาก
มีอาการซึมเศร้า ระดับน้อย
มีอาการซึมเศร้า ระดับปานกลาง
มีอาการซึมเศร้า ระดับรุนแรง

แบบประเมิน 8Q

6-19

แบบประเมิน 8Q
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงตอนนี้ .............. (ยกเว้นข้อ 8 ระยะเวลาคือ ในตลอดชีวิตที่ผ่านมา)
ข้อ
คาถาม
1. คิดอยากตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า
2. อยากทาร้ายตัวเอง หรือทาให้ตัวเองบาดเจ็บ
3. คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตายให้ถามต่อ)...
... และ (สรรพนาม) สามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่คิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ
บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทาตามความคิดนั้นในขณะนี้
4. มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
5. ได้เตรียมการที่จะทาร้ายตนเอง หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ
6. ได้ทาให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทาให้เสียชีวิต
7. ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
8. ตลอดชีวิตที่ผ่าน (สรรพนาม) เคยพยายามฆ่าตัวตาย
คะแนนรวม
การแปลผลคะแนนรวม: 0
1-8
9-16
≥17

=
=
=
=

ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง
มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง
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ไม่มี
0
0
0
ได้
0
0
0
0
0
0

มี
1
2
6
ไม่ได้
8
8
9
4
10
4

ตัวเลือกที่ 2: แบบสารวจความกดดัน ความกังวล ความเครียดของตนเอง (Depression Anxiety Stress Scales:
DASS)
ใน 1 อาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้ คุณมีความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้มากหรือน้อยขนาดไหน
0
2

=
=
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ไม่ตรงกับฉันเลย
ตรงกับฉัน หรือเกิดขึ้นบ่อย

1
3

=
=

ตรงกับฉันบ้าง หรือเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
ตรงกับฉันมาก หรือเกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด

คาถาม

0

ฉันรู้สึกยากที่จะสงบจิตใจลง
ฉันรู้สึกปากแห้งคอแห้ง
ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรดีๆ เลย
ฉันมีอาการหายใจผิดปกติ (เช่น หายใจเร็วเกินเหตุ หายใจไม่ทันแม้ว่า
จะไม่ได้ออกแรง)
ฉันพบว่ามันยากที่จะคิดริเริ่มทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฉันมีแนวโน้มที่จะตอบสนองเกินเหตุต่อสถานการณ์
ฉันรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนสั่นผิดปกติ (เช่น มือสั่น)
ฉันรู้สึกเสียพลังงานไปมากกับการวิตกกังวล
ฉันรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่อาจทาให้ฉันรู้สึกตื่นกลัวและกระทาบางสิ่ง
ที่น่าอับอาย
ฉันรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิต
ฉันรู้สึกกระวนกระวายใจ
ฉันรู้สึกยากที่จะผ่อนคลายตัวเอง
ฉันรู้สึกจิตใจเหงาหงอยเศร้าซึม
ฉันรู้สึกทนไม่ได้เวลามีอะไรมาขัดขวางสิ่งที่ฉันกาลังทาอยู่
ฉันรู้สึกคล้ายจะมีอาการตื่นตระหนก
ฉันรู้สึกไม่มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งใด
ฉันรู้สึกเป็นคนไม่มีคุณค่า
ฉันรู้สึกค่อนข้างฉุนเฉียวง่าย
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1

2

3

19. ฉันรับรู้ว่าการทางานของหัวใจแม้ในตอนที่ฉันไม่ได้ออกแรง (เช่นรู้สึกว่า
หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือเต้นไม่เป็นจังหวะ)
20. ฉันรู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผล
21. ฉันรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย
คะแนนรวม
การแปลผลคะแนนรวม:

ปกติ (Normal)
ระดับต่า (Mild)
ระดับปานกลาง (Moderate)
ระดับรุนแรง (Severe)
ระดับรุนแรงที่สุด (Extremely Severe)

ความซึมเศร้า
0-4
5–6
7 – 10
11 – 13
14 +
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ความวิตกกังวล
0–3
4-5
6-7
8–9
10 +

ความเครียด
0–7
8–9
10 – 12
13 – 16
17

3. ความพร้อมทางต้นทุนทางจิต ประกอบไปด้วย 1 มาตรวัดดัดแปลงมาจาก PCQ-12 หรือ แบบวัดต้นทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ ประเมินโดยการถามของเจ้าหน้าที่หรือคนไร้บ้านสามารถตอบได้โดยตนเอง
หากมีทักษะในการอ่าน
1 = ไม่ตรงกับฉัน/ไม่เห็นด้วย

2 = ไม่แน่ใจ

3 = ตรงกับฉัน/เห็นด้วย

ข้อ
คาถาม
1. ถ้าฉันพบว่าฉันกาลังติดขัด ฉันสามารถนึกถึงวิธีที่สามารถออกจากการ
ติดขัดนี้ได้หลายวิธี
2. ในตอนนี้ ฉันมองตัวเองว่าค่อนข้างประสบความสาเร็จ
3. ฉันสามารถนึกถึงวิธีที่ทาให้ฉันไปยังเป้าหมายปัจจุบันได้หลายวิธี
4. ฉันกาลังรอคอยชีวิตที่อยู่ข้างหน้าฉัน
5. อนาคตอะไรดี ๆ หลายอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับฉัน
6. โดยรวมแล้ว ฉันคาดหวังว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับฉันมากกว่าเรื่องแย่ ๆ
7. บางครั้ง ฉันสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าฉันต้องการจะทามันหรือไม่ก็ตาม
8. เมื่อฉันอยู่ในสถานการณ์ยากลาบาก ฉันมักสามารถนาตัวเองออกมาได้
9. ฉันรู้สึกไม่เป็นไรถ้ามีคนอื่นไม่ชอบฉัน
10. ฉั น มั่ น ใจว่ า ฉั น สามารถจั ด การกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
11. ฉันสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ถ้าฉันลงทุนลงแรงอย่างเพียงพอ
12. ฉันสามารถสงบสติอารมณ์ได้เมื่อเผชิญหน้าต่อเรื่องยากลาบากเพราะฉัน
มีความสามารถในการเผชิญปัญหาเป็นที่พึง
คะแนนรวม

1

2

3

กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้านได้พัฒนาขึ้น โดยมี
เป้าหมายที่จะทาให้คนไร้บ้านมีศักยภาพ สามารถที่จะช่วยเหลือและยืนหยัดด้วยตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
งานทาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน การออกแบบคาถามวัดความพร้อมจึงคานึงถึงข้อมูลพื้นฐาน อย่างทักษะความรู้
ความถนัด ความชานาญ ประสบการณ์ และความต้องการที่คนไร้บ้านแต่ละคนมี ซึ่งจะนาแบบสอบถามทักษะ
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ประสบการณ์ ความต้องการส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน มาใช้ในการค้นหาสิ่งจาเป็นที่คนไร้บ้านยังขาด เช่น ทักษะ
ความรู้ ทั่ว ไป หรื อทักษะองค์ ความรู้ เ ฉพาะ เพื่อมาตอบโจทย์กั บความต้ องการของตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น
พฤติกรรมบางประการที่คนไร้บ้านมีและเป็นอุปสรรคในการทางาน ความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
หรือการยอมรับและปฎิบัติตามในกฎกติกา
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แบบวัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทาของคนไร้บ้าน ในขั้นที่ 2 เตรียมพร้อมงาน
แบบชุดที่ 1 แบบสอบถามทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน
คาถามในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จานวน 14 คาถาม และในช่วงต้นจะมีคาถามส่วนบุคคล จานวน
10 คาถาม รวมเป็น 24 คาถาม แบ่งออกเป็น
คาถามเบื้องต้น จานวน 10 คาถาม
เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน เช่น ชื่อ อายุ เพศ การมีบัตรประชาชน ความพิการ
โรคประจาตัว เป็นต้น คนไร้บ้านต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ จึงใช้วิธีการสอบถามพูดคุย
คาถามในแบบสอบถาม จานวน 14 คาถาม
ส่วนที่ 1: ด้านทักษะ เช่น การถามระดับการศึกษาสูงสุด การอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นความรู้จากระบบ
การศึกษาในโรงเรียนที่จัดให้ และคาถามถึงทักษะจากภายนอก ที่ได้รับมา เช่น ความรู้เรื่องช่าง ทักษะเฉพาะทาง
เป็นต้น ซึ่งคนไร้บ้านจะเป็นผู้ตอบคาถาม
ส่วนที่ 2: ด้านประสบการณ์ เป็นสอบถามคนไร้บ้านแล้วประเมินโดยผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางาน
กับคนไร้บ้าน เช่น เจ้าหน้าที่ในศูนย์พักพิง หรือพี่เลี้ยงที่ทางานด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับคนไร้บ้าน คาถามจะ
ดูประสบการณ์การทางานในอดีต รวมถึงการใช้ทักษะเฉพาะและการฝึกอบรม ของคนไร้บ้าน
ส่วนที่ 3 ด้านความต้องการ เป็นการสอบถามสิ่งที่อยากได้และมุมมอง และความคิดเห็นของคนไร้บ้าน
โดยใช้วิธีการสอบถามและการประเมินจากผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางานกับคนไร้บ้านเหมือนกันกับใน 2
ส่วนแรก
คาตอบที่ได้สาหรับคาถามในแบบสอบถามชุดนี้จะมาจากการพูดคุยสอบถามทั้งหมด
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แบบสอบถามทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (มาจากการสอบถาม)
1. ชื่อ......................................................................................................
2. เพศ [ ] หญิง [ ] ชาย [ ] ทางเลือก
3. อายุ………………………ปี
4. มีบัตรประชาชนหรือไม่ [ ] มี [ ] ไม่มี
5. มีเอกสารทางราชการอื่น เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือไม่
[ ] มี เช่น .....................................................................
[ ] ไม่มี
6. มีโรคประจาตัวหรือโรคติดต่อหรือไม่
[ ] มี คือโรค.................................................................
[ ] ไม่มี
7. ความพิการหรือความผิดปกติทางร่างกาย
[ ] ไม่มี
[ ] มี บริเวณ........................................... มีผลต่อการทางานหรือไม่ [ ] มี [ ] ไม่มี
8. มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่
[ ] มีชื่ออยู่ในทะเบียน

[ ] ไม่เคยมีชื่ออยู่

[ ] เคยมีชื่ออยู่ แต่ปัจจุบันไม่ทราบเพราะไม่ได้ตรวจสอบ
[ ] เคยมีชื่ออยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีชื่ออยู่แล้ว
9. กรณีที่เป็นเพศชาย เคยผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.) มาแล้ว
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
10. ตอนนี้มีงานทาหรือไม่
[ ] มีงานทา [ ] ไม่มีงานทา
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ส่วนที่ 1 : ด้านทักษะ (มาจากการสอบถาม)
1. การศึกษาที่จบสูงสุดคือ ชั้น.........................................
2. ระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนของท่านได้เป็นอย่างไร
[ ] สามารถอ่านออกเขียนได้คล่อง
[ ] สามารถอ่านออกเขียนได้บ้าง
[ ] ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
3. ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี เช่น Line Facebook Google Youtube เป็นต้น ของท่าน
เป็นอย่างไร
[ ] สามารถใช้งานได้คล่อง
[ ] สามารถใช้งานได้บ้าง
[ ] ไม่สามารถใช้งานได้
4. ท่านมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับใด
[ ] สามารถสื่อสารได้ดี
[ ] พอจะสื่อสารได้บ้าง
[ ] ไม่สามารถสื่อสารได้เลย
5. ท่านมีความสามารถในการคิดคานวณ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ในระดับใด
[ ] สามารถคิดคานวณได้คล่อง
[ ] สามารถคิดคานวณได้บ้าง
[ ] ไม่สามารถคิดคานวณได้
6. ท่านมีทักษะเฉพาะหรือมีความรู้ความชานาญอะไรบ้าง
[ ] งานไม้

[ ] งานปูน

[ ] งานเชื่อม

[ ] งานไฟฟ้า
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[ ] งานประปา

[ ] งานซ่อมและติดตั้งแอร์

[ ] งานเครื่องยนต์และเบรก

[ ] งานตัดเย็บเสื้อผ้า

[ ] งานทาความสะอาด

[ ] งานล้างรถ

[ ] งานทาขนม

[ ] งานทาอาหาร

[ ] งานจัดดอกไม้

[ ] งานทาสวน

[ ] งานรักษาความปลอดภัย

[ ] งานคอมพิวเตอร์

[ ] งานพิมพ์ดีด

[ ] งานแยกประเภทขยะ

[ ] งานขับรถ

[ ] งานขนส่ง

[ ] งานบัญชีและธุรการ

[ ] งานพนักงานเก็บเงิน

[ ] งานเลี้ยงเด็ก

[ ] งานดูแลคนชรา

[ ] งานเล่นดนตรี

[ ] งานประมง

[ ] งานบริการในโรงแรม

[ ] งานทาผม ตัดผม งานบริการเสริมสวย งานในร้านทาผม

[ ] งานการเกษตร คือ.....................................
[ ] งานอื่น โปรดระบุ.......................................
[ ] ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 : ประสบการณ์ (มาจากการสอบถาม)
7. ท่านเคยทางานที่ใช้ความรู้เฉพาะ เช่น งานช่าง การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คนทั่วไปไม่สามารถใช้ได้
หรือไม่
[ ] เคย ทักษะนั้น คือ.................................................. ใช้มานาน..........................ปี
[ ] ไม่เคย
รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
8. ท่านเคยผ่านการทางานอะไรมาบ้าง (เรียงลาดับจากอาชีพสุดท้ายเป็นต้นไป)
1) งาน/อาชีพ................................................ ตาแหน่ง.............................. ระยะเวลา.........................
2) งาน/อาชีพ................................................ ตาแหน่ง.............................. ระยะเวลา.........................
3) งาน/อาชีพ................................................ ตาแหน่ง.............................. ระยะเวลา.........................
4) งาน/อาชีพ................................................ ตาแหน่ง.............................. ระยะเวลา.........................
5) งาน/อาชีพ................................................ ตาแหน่ง.............................. ระยะเวลา.........................
รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชนหรือไม่
[ ] เคยเข้ารับการฝึกอบรม

[ ] ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................................
10. ท่านเคยทางานที่มีระบบประกันสังคมมาก่อนหรือไม่
[ ] เคย

[ ] ไม่เคย
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ส่วนที่ 3 : ความต้องการ (มาจากการสอบถาม)
11. ท่านชอบทางานแบบไหน
[ ] งานที่มีนายจ้าง ทางานคนเดียว
[ ] งานที่มีนายจ้าง ทางานเป็นกลุ่ม
[ ] งานที่ไม่มีนายจ้าง ทางานคนเดียว
[ ] งานที่ไม่มีนายจ้าง ทางานเป็นกลุ่ม
12. งานที่ท่านต้องการทามากที่สุด 3 งานแรกคือ
(1)………………………...………………………….
(2)……………………………………………..……..
(3)…………………………...……………….………
13. ท่านคิดว่าสิ่งที่จาเป็นสาหรับการทางานหรือการได้งานมีอะไรบ้าง
(1)……………………………….............…
(2)………………………………….............
(3)………………………………….............
รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
14. ท่านคิดว่างานมีข้อดีอะไรบ้าง
(1)………………………...……………...................
(2)……………………………………......................
(3)…………………………...…………..................
และงานมีข้อเสียอะไรบ้าง
(1)………………………...……………....................
(2)…………………………………….......................
(3)…………………………...………….....................
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แบบชุดที่ 2 แบบประเมินความพร้อม
คาถามในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน จานวน 10 คาถาม เป็นคาถามเรื่องความสัมพันธ์จานวน 5 คาถาม
และเป็นคาถามเกี่ยวกับความตั้งใจอีกจานวน 5 คาถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ จะพิจารณาจากการพูดคุยติดต่อสื่อสาร การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป และความเป็น
มิตร ซึ่งมีความสาคัญในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม
ส่วนที่ 2 : ความตั้งใจ จะพิจารณาความพร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้หรือตกลงร่วมกัน ความกระตือรือร้น
ที่อยากจะมีงานทา ความพร้อมในการลงมือ การมีส่วนร่วม
คาตอบในคาถามส่วนนี้จะมาจากการสังเกตและติดตามพฤติกรรมของคนไร้บ้านอย่ างใกล้ชิด และทาการ
พิจารณาประเมินผลความพร้อมที่จะสามารถมีงานทาได้ของคนไร้บ้าน โดยผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่ทางานกับ
คนไร้บ้าน
แบบประเมินความพร้อม
ส่วนที่ 1 : ความสัมพันธ์ (มาจากการสังเกตเป็นหลัก)
1. มีเพื่อนทีไ่ ม่ใช่คนไร้บ้านหรือไม่
[ ] มี จานวน..................คน
[ ] ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................................................................................................................
2. มีประวัติการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหากับผู้อื่นหรือไม่
[ ] เคย

[ ] ไม่เคย
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รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. มีเพื่อนหลายกลุ่ม และรู้จักผู้คนจานวนมาก
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. มีความสามารถในการพูดให้เข้าใจได้ เช่น บอกเล่าเรื่อง ถามคาถามที่ชัดเจน กล้าที่จะบอกกล่าว ฯลฯ
[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. มีความสามารถในการฟัง เช่น จับประเด็น ตอบตรงคาถาม ปฏิบัติได้ตามคาสั่ง ฯลฯ
[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 : ความตั้งใจ (มาจากการสังเกตเป็นหลัก)
6. สามารถปฏิบัติตามคาสั่งหรือกฎระเบียบ
[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. พยายามออกไปหางานทาหรือของานทากับทางศูนย์
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม
...................................................................................................................... ..............................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..........................................
8. ไม่มีงานทามาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. สามารถจ่ายค่าน้าค่าไฟภายในศูนย์อย่างตรงเวลา
[ ] ทาได้

[ ] ทาไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
10. มักจะลงมือปฏิบัติจริง และไม่รีรอหรือนิ่งเฉย
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สุดท้ายแล้วองค์ประกอบในแต่ละส่วนของแบบทั้ง 2 ชุด จะนามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อประเมินความ
พร้ อมของคนไร้ บ้ านที่จ ะกลั บ ไปมีงานทา ในส่ ว นคนที่ไม่ผ่ านเกณฑ์จะเข้าสู่ ขั้นตอนการฝึ กอบรมและพั ฒ นา
ศักยภาพตามรูปแบบที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้มีความกล้าหาญ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยตนเอง และรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

6-34

คู่มือการวัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทาของคนไร้บ้าน ในขั้นที่ 2 เตรียมพร้อมงาน
ใช้ในการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทาความเข้าใจคาถามในแต่ละข้อของแบบสอบถามว่าต้องการ
วัดอะไรบ้ าง วัดอย่ างไร เกณฑ์ส าหรั บ การประเมิน การให้ คะแนน และพิจารณาความพร้ อมของคนไร้ บ้ า น
รายบุคคลเป็นอย่างไร
คู่มือแบบชุดที่ 1 แบบสอบถามทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการส่วนบุคคลของคนไร้บ้าน
ข้อ 1 ถามการศึกษาสูงสุด เป็นการถามเพื่อพิจารณาประกอบการสมัครงาน ที่จะระบุคุณสมบัติเรื่องระดับ
การศึกษาไว้ ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ อาจจะพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาทั่วไป
ข้อ 2 การอ่านออกเขียนได้ หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องและอ่านภาษาไทย
ได้ ซึ่งอย่างน้อยคือการเขียนและอ่านประโยคแบบง่ายติดต่อกันได้สามประโยคขึ้นไป และประโยคที่จะให้คนไร้
บ้านทดสอบเขียนและอ่านต้องมีความเหมือนกันในคนไร้บ้านทุกคน เช่น การยกข้อความจากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือ
เอกสารรับสมัครงาน เป็นต้น ถ้าสามารถเขียนและอ่านได้ถูกต้องทุกคา แสดงว่า สามารถอ่านออกเขียนได้คล่อง
ถ้ามีคาที่ผิดบ้างทั้งการอ่านและการเขียน แสดงว่า สามารถอ่านออกเขียนได้บ้าง แต่ถ้าไม่สามารถเขียนและอ่านได้
หรือในการเขียนและการอ่าน เขียนและอ่านผิดหมดทุดคา แสดงว่า ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เกณฑ์การให้
คะแนน สามารถอ่านออกเขียนได้คล่อง คิดเป็น 2 คะแนน สามารถอ่านออกเขียนได้บ้าง คิดเป็น 1 คะแนน ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเป็น 0 คะแนน
ข้อ 3 ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี หมายถึง สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูล พูดคุย
ติดต่อสื่อสาร หรือสามารถใช้งานตามหน้าที่ที่เทคโนโลยีนั้นมีความสามารถในการใช้งานได้คล่อง คือ เข้าไปใช้งาน
สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีนั้นในทุกวันหรือเกือบทุกวัน และสามารถใช้งานสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีได้อย่างน้อย
3 โปรแกรม ความสามารถใช้งานได้บ้าง คือเข้าไปใช้งานสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีบ้าง ไม่บ่อยในทุกวัน และ
สามารถใช้งานสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีได้ 1-2 โปรแกรม การไม่สามารถใช้งานได้ คือ ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือ
ใช้งานไม่เป็น เกณฑ์การให้คะแนน สามารถใช้งานได้คล่อง คิดเป็น 2 คะแนน สามารถใช้งานได้บ้าง คิดเป็น 1
คะแนน ไม่สามารถใช้งานได้ คิดเป็น 0 คะแนน
ข้อ 4 การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คือ สามารถสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาอังกฤษ การถามตอบ การพูดคุย
ในชีวิตประจาวัน
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ถ้าสามารถสนทนาได้มากกว่าการตอบกลับด้วยคาสั้น ๆ เช่น Yes No OK หรือคาว่า Thank you และ
สามารถสนทนาโต้ตอบในเรื่องเดียวกันเป็นประโยคยาว ๆ จากการถามคาถามเหมือนกัน จานวน 3 คาถาม หรือ
สามารถเล่าเรื่องราวในชีวิตตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ ถือว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง ถ้าสามารถ
สนทนาได้มากกว่าการตอบกลับด้วยคาสั้น ๆ เช่น Yes No OK หรือคาว่า Thank you และสามารถสนทนาโต้ตอบ
ในเรื่องเดียวกันเป็นประโยคสั้น ๆ จากการถามคาถามเหมือนกัน จานวน 3 คาถาม ถือว่าสื่อสารได้บ้าง
ใช้เกณฑ์การพิจ ารณาเช่น เดีย วกันกับข้อ 2 เกณฑ์การให้ คะแนน สามารถสื่ อสารได้คล่ อง คิดเป็น 2
คะแนน สามารถสื่อสารได้บ้าง คิดเป็น 1 คะแนน ไม่สามารถสื่อสารได้ คิดเป็น 0 คะแนน
ข้อ 5 ความสามารถในการคิดคานวณ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างถูกต้อง ถ้าสามารถคิดคานวณโจทย์
คณิตศาสตร์จานวน 10 ข้อ ได้อย่างถูกต้องทุกข้อ ถือว่าสามารถคิดคานวณได้คล่อง ถ้าสามารถคิดคานวณโจทย์
คณิตศาสตร์จานวน 10 ข้อ ได้ถูกต้องตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป ถือว่าสามารถคิดคานวณได้บ้าง แต่ถ้าทาผิดหมดทั้ง 10
ข้อ หรือถูกเพียง 3 ข้อ ให้ถือว่าไม่สามารถคิดคานวณได้
ใช้เกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับข้อ 2 เกณฑ์การให้คะแนน สามารถคิดคานวณได้คล่อง คิดเป็น 2
คะแนน สามารถคิดคานวณได้บ้าง คิดเป็น 1 คะแนน ไม่สามารถคิดคานวณได้ คิดเป็น 0 คะแนน
ข้อ 6 ถามถึงทักษะเฉพาะและความรู้ความชานาญ เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้
บ้านคนนี้ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 7 ถามประสบการณ์การทางานที่เคยใช้ความรู้เฉพาะ เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคน
ไร้บ้านคนนี้ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 8 ถามประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้บ้านคนนี้
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 9 ถามประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้บ้าน
คนนี้ และการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 10 ถามประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้บ้านคนนี้
และการเข้ารับการฝึกอบรม
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ข้อ 11 ถามลักษณะงานที่ชอบ เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้บ้านคนนี้ และการเข้า
รับการฝึกอบรม
ข้อ 12 ถามงานที่ต้องการทา เพื่อนามาพิจารณางานหรืออาชีพที่เหมาะกับคนไร้บ้านคนนี้ และการเข้ารับ
การฝึกอบรม
ข้อ 13 ถามสิ่งจาเป็นสาหรับการทางานหรือได้งาน เพื่อนามาพิจารณาการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
ในสิ่งที่คนไร้บ้านยังขาด
ข้อ 14 ถามข้อดี ข้อเสีย ของงาน เพื่อประเมินความต้องการที่จะไปทางาน ซึ่งถ้ามีมุมมองข้อดีมากกว่า
ข้อเสีย ก็อาจจะพิจารณาได้ว่ามีความต้องการไปทางาน มีงานทา ที่มากกว่า
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คู่มือแบบชุดที่ 2 แบบประเมินความพร้อม
ข้อ 1 ถามถึงการมีเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อวัดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น เพื่อน
ในที่นี่ คือ คนที่สามารถเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง สามารถไปปรึกษาขอความช่วยเหลือได้ ไปทากิจกรรมร่วมกันบ้าง
เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน ถ้ามี ให้ 1 คะแนน ถ้าไม่มีให้ 0 คะแนน
ข้อ 2 การทะเลาะเบาะแว้ง พิจารณาตั้งแต่การมีปากเสียงด้วยถ้อยคารุนแรงหรือถ้อยคาหยาบคาย
ระหว่างกัน มีพฤติกรรมไม่พูดคุยหรือไม่มองหน้า ทาร้ายร่างกาย จนถึงกรณีที่มีการแจ้งความเกิดขึ้น ถามเพื่อดู
ความสัมพันธ์กับคนอื่น เพื่อวัดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น เกณฑ์การให้คะแนน ถ้า
ไม่เคย ให้ 1 คะแนน ถ้าเคยให้ 0 คะแนน
ข้อ 3 ถามถึงการมีเพื่อนกลุ่มอื่น เพื่อวัดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไป และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น เพื่อน
หลายกลุ่มและรู้จักคนจานวนมาก พิจารณาจากการเป็นที่รักของเพื่อนและทุกคนที่รู้จัก มักมีคนพูดถึงหรือถามถึง
ด้วยในทางที่ดี กว้างขวางมักมีคนช่วยเหลือและช่วยเหลือคนอื่น เกณฑ์การให้คะแนน ถ้ามี ให้ 1 คะแนน ถ้าไม่มี
ให้ 0 คะแนน
ข้อ 4 สะท้อนความสามารถในการสื่อสารในฐานะผู้ส่งสาร พิจารณาจากสามารถพูดได้ตรงประเด็น หรือ
พูดที่ไม่ผิดเพี้ยน และตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร ไม่ใช้คากากวม ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ เกณฑ์การให้คะแนน ถ้า
ได้ให้ 1 คะแนน ถ้าไม่ได้ให้ 0 คะแนน
ข้อ 5 สะท้อนความสามารถในการสื่อสารในฐานะผู้รับสาร พิจารณาจากการเข้าใจคาถามและสามารถ
ตอบคาถามได้ หรือทาตามที่บอกได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เกณฑ์การให้คะแนน ถ้ามี ได้ 1 คะแนน ถ้าไม่ได้
ให้ 0 คะแนน
ข้อ 6 สะท้อนการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น และยอมรับกฎกติกาของส่วนร่วมที่กาหนดขึ้น พิจารณาจากการ
รักษากฎและปฏิบัติตาม การพยายามปรับตัว การไม่ละเมิดข้อตกลง เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าได้ ให้ 1
คะแนน ถ้าไม่ได้ ให้ 0 คะแนน
ข้อ 7 สะท้อนการอยากมีงานทา ความตั้งใจ พิจารณาจากการไม่อยู่แต่ในที่พัก การออกไปหางานทาหรือ
รับจ้างงานรายวันหรือรายชั่วโมง การพยายามถามไถ่งานจากเพื่อนหรือเจ้าหน้าที่ หรือการเข้ามาของานทาหรือขอ
คาปรึกษาเกี่ยวกับงาน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าใช่ ให้ 1 คะแนน ถ้าไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน
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ข้อ 8 การไม่มีงานทามาแล้ว 1 ปี อาจสะท้อนความไม่ตั้งใจบางอย่าง พิจารณาจากการไม่ออกไปหางาน
ทา เช่น รับจ้าง เก็บของเก่า ฯลฯ ใช้ชีวิตด้วยการรับอาหารแจก รับของและนาไปขายเพียงอย่างเดียว ไม่มีงานทา
ไม่มีอาชีพ มาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าไม่ใช่ให้ 1 คะแนน ถ้าใช่ให้ 0 คะแนน
ข้อ 9 สะท้อนยอมรับกฎกติกาของส่วนร่วมที่กาหนดขึ้น พยายามหาเงินมาชาระ พิจารณาจากการจ่ายค่า
น้าค่าไฟตามเวลาที่กาหนดและไม่มีการค้างชาระค่าไฟค่าน้า เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าทาได้ให้ 1 คะแนน ถ้าทา
ไม่ได้ให้ 0 คะแนน
ข้อ 10 การลงมือทาแสดงถึงความตั้งใจบางประการ พิจารณาจากเมื่อสั่งให้ทาอะไรจะลงมือปฏิบัติทันที
ไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อขอความร่วมมืออะไรจะได้รับความร่วมมือทุกครั้ง รักษาคาพูด เกณฑ์การให้คะแนน
ถ้าถ้าใช่ให้ 1 คะแนน ถ้าใไม่ใช่ให้ 0 คะแนน
การคานวณคะแนน นาแบบชุดที่ 1 ข้อ 2-5 และแบบชุดที่ 2 ข้อ 1-10 มารวมคะแนนกัน
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ผลคะแนน 13-18 คะแนน ถือว่าอยู่ใน ระดับที่ 1 (Tier 1)1
ผลคะแนน 7-12 คะแนน ถือว่าอยู่ใน ระดับที่ 2 (Tier 2)2
ผลคะแนน 0-6 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับที่ 3 (Tier 3)3
คาถามข้อ 1 และข้อ 6-14 ในแบบชุดที่หนึ่ง จะนามาพิจารณาประกอบเพิ่มเติม ในการตัดสินว่าคนไร้บ้าน
มีความพร้อมหรือไม่

1

คือ คนไร้บ้านที่มีความพร้อมที่จะสามารถออกไปทางานได้ โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมใด ๆ (ทั้งนี้อาจจะเลือกเข้า

ฝึกอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่อยากจะเสริมสร้างบางทักษะของตนเอง)
2

คือ คนไร้บ้านที่มีทักษะแล้วบางทักษะ แต่จาเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะที่ยังขาดและเป็นทักษะที่จะช่วยส่งเสริม

การประกอบอาชีพ หรือเป็นทักษะที่ตนเองสนใจ
3

คือ คนไร้บ้านที่ไม่มีทักษะใด ๆ มาก่อน จาเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้ทั่วไปและทักษะความรู้เฉพาะ
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ผลสรุปการประเมินขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมงาน พิจารณาดังต่อไปนี้

1. คนไร้บ้านคนนี้มีความสามารถในการทางานได้ในระดับใด
[ ] มาก [ ] กลาง [ ] น้อย
2. คนไร้บ้านคนนี้มีความสามารถรับผิดชอบต่องานได้ในระดับใด
[ ] มาก [ ] กลาง [ ] น้อย
3. คนไร้บ้านคนนี้อยู่ในระดับใด
[ ] Tier 1 [ ] Tier 2 [ ] Tier 3
4. คนไร้บ้านคนนี้เหมาะกับการประกอบอาชีพอะไร
..................................................................................................................................................................
5. คนไร้บ้านคนนี้จาเป็นต้องได้รับอบรมหรือไม่
[ ] จาเป็น [ ] ไม่จาเป็น
6. ถ้าจาเป็นต้องเข้ารับการอบรม คนไร้บ้านคนนี้ควรอบรมทักษะใด
......................................................................................................................................................................

เมื่อได้ผลดังกล่าวแล้ว จะได้เข้าสู่กระบวนการต่อไป ทั้งการฝึกทักษะความรู้ทั่วไป การฝึกทักษะความรู้
เฉพาะ หรือสามารถข้ามขั้น ตอนการฝึ กอบรม ซึ่งสุดท้ายแล้วลายทางของกระบวนการทั้งหมดคือ คนไร้บ้าน
สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตั้งหลักชีวิตและหางานทาได้
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บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ด้ ท าการศึ ก ษากระบวนการของคนไร้ บ้ า นในไทยในตั้ ง แต่ กลุ่ ม เสี่ ย งหรื อ กลุ่ ม
เปราะบางที่มีโอกาสเป็นคนไร้บ้าน (Pre-Homeless) กลุ่มคนไร้บ้าน (Homeless) และกลุ่มคนไร้บ้านที่ตั้ง
หลักเพื่อเตรียมกลับคืนสู่สังคม เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดจากวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัดโอกาส
(ความเปราะบาง) ในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน และตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้
บ้าน โดยตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู้ภาวะไร้บ้าน มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นเครื่องมือในการเตือนทางสังคม
(Early Warning Indicator) เพื่อระวังป้องกันมิให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเป็นคนไร้บ้าน ต้องกลายมาเป็นคนไร้
บ้าน จัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางนโยบายที่ใช้เป็ นแนวทางในการป้องกันปัญหาคนไร้บ้าน (Homeless
Prevention) ในขณะที่ตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้านจะเป็นเครื่องมือใน
ประกอบการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้ตรงตามความต้องการในแต่ละขั้น เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการ
สนับสนุนและผลักดันให้คนไร้บ้านสามารถยืนหยัดรับผิดชอบต่อตนเองได้และเป็นก้าวแรกของการคืนสู่สังคม
แม้ว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นการพัฒนาในขั้นต้นที่ยังมีข้อจากัดบางประการ แต่ คณะผู้วิจัยก็หวังว่า ตัวชี้วัดทั้ง
สองจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันปัญหาคนไร้บ้าน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านที่มีอยู่
ในสั งคมให้ ดีขึ้น ได้ ส าหรั บ บทสรุ ป และข้อเสนอแนะของตัว ชี้วัด ทั้งสองได้ แสดงในหั ว ข้ อที่ 7.1 และ 7.2
ตามลาดับ
7.1 การพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน
การพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสหรือความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ การ
สร้างเครื่องมือการเตือนทางสังคม (Social Warning Indicator) เพื่อระวังป้องกันมิให้ กลุ่มคนเปราะบางต้อง
กลายเป็นคนไร้บ้าน ดังนั้นหากพิจารณาว่าต้นทาง คือ กลุ่มคนเปราะบาง หรือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะ
กลายเป็นคนไร้บ้าน ปลายทางก็คือการที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคม จน
กลายมาเป็นคนไร้บ้าน ดังนั้นการมีตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านจะเป็นเครื่องมือการเตือนทางสังคม
ให้เราทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะส่งผลให้คนต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้ าน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาไปสู่การกากับ
ดูแลปัจจัยเสี่ยง (Monitoring key factor) เหล่านี้ และเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนานโยบายเพื่อป้องกันปัญหา
คนไร้บ้านต่อไป (ภาพที่ 7.1)

7-1

ภาพที่ 7.1 ประโยชน์ของตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

ในประเทศไทย พบว่า มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากลุ่มเปราะบางที่จะเป็นคนไร้บ้านอยู่ 1 ชิ้น ได้แก่
แบบสารวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่จะเป็นคนไร้บ้าน (ภาคผนวก ค) ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.)
ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แบบสารวจดังกล่าวใช้ทาการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล ครอบครัว รายได้ การทางาน และปัญหาของกลุ่ มเสี่ ยง โดยมีลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูล ในรูป
แบบสอบถาม ซึ่งประโยชน์ของแบบบันทึกดังกล่าว คือ ช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีฐานข้อมูล
(Database) ของคนที่เปราะบางหรือมีความเสี่ยงที่จ ะเป็นคนไร้บ้าน และสามารถติดตามให้ความช่วยเหลือได้
ตรงกับปัญหาและทันท่วงที ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสร้างเครื่องมือการเตือนทางสังคมสามารถ
พัฒนาต่อยอดจากเครื่องมือที่มีอยู่ โดยสิ่งที่สามารถต่อยอดจากแบบบันทึกนี้ คือ การชี้วัดและคาดการณ์
(Indicate and Estimate) ความเสี่ ย งหรื อ โอกาสในการเข้ า สู่ ภ าวะไร้ บ้ า น (Opportunity to become
homelessness) กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อทาการบันทึกและเก็บข้อมู ลของคนเปราะบางคนหนึ่งแล้ว แบบบั นทึก
ดังกล่าวจะไม่เพียงแค่ใช้บันทึกประวัติความเป็นมาของบุคคลคนนั้นเพี ยงอย่างเดียว หากแต่สามารถประเมิ น
ความเสี่ยงเบื้องต้นได้ว่า บุคคลดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นคนไร้บ้านมากน้อยเพียงใด
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถประมาณการ (Estimate) ได้ด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ผ่านแบบจาลอง
ทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) ในทางเศรษฐศาสตร์แบบจาลองทางเศรษฐมิติเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถนามา
พัฒนาและประยุกต์ใช้กับกรณีของคนไร้บ้านได้เช่นกัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อพัฒนาเป็นแบบจาลองโอกาสในการเป็นคนไร้บ้าน (Homeless
Probability Model) ซึ่งแบบจาลองดังกล่าวมีคุณสมบัติหลักๆ 4 ประการ ได้แก่
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(1) ระบุความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆต่อภาวะไร้บ้าน เช่น กรณีปัจจัยเรื่องเพศ การที่เป็นผู้ชายจะ
มีโอกาสเป็นคนไร้บ้านสูงกว่าผู้หญิงร้อยละ 0.99 หรือ กรณีปัจจัยรายได้ พบว่า ถ้ารายได้ต่ อเดือนเพิ่มขึ้น
1,000 บาทจะส่งผลให้โอกาสในการเป็นคนไร้บ้านลดลงร้อยละ 0.1 เป็นต้น
(2) พยากรณ์ โ อกาสในการเป็ น คนไร้ บ้ านรายบุ ค คลของกลุ่ ม คนเปราะบาง นอกเหนื อ จากระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้ว แบบจาลองยังสามารถพยากรณ์หรือประเมินความเสี่ยงที่กลุ่มเปราะบางจะ
กลายเป็นคนไร้บ้านออกมาเป็นรายบุคคลในรูปของโอกาสที่เป็นร้อยละ โดยทาการแปลงค่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็นค่าสถิติ ซึ่งคุณสมบัตินี้เองจะสามารถต่อยอดเครื่องมือที่มีอยู่อย่างแบบสารวจกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนที่จะเป็นคนไร้บ้านของ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) เพื่อให้เครื่องมือชิ้นนี้นอกจากจะบันทึก
ประวัติของคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้บ้านแล้ว ยังสามารถประเมินระดับความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆได้
(3) พยากรณ์จานวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยใช้วิธีการประมาณค่าแบบถ่วงน้าหนัก
ด้วยแบบจาลองสองทางเลือก (Weighted Logistic Regression) ทาให้สามารถนาผลที่ได้จากการประมาณ
การมาเทียบและคานวณจานวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร โดยแบบจาลองได้ประมาณการว่ามีคนไร้บ้านใน
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,484 คน ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับยอดสารวจคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครจริงของ
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ (2559) ที่ 1,307 คน
และ (4) พยากรณ์จานวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์ต่างๆ งานวิจัยฉบับนี้ได้
จาลองสถานการณ์ทั้งหมด 5 สถานการณ์ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี
พ.ศ.2540 การยกเลิกนโยบายเบี้ยยังชีพ การยกเลิกนโยบายสิทธิในการรักษาพยาบาล และการที่นโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยทุกคน ซึ่งแบบจาลองพยากรณ์ว่าใน 4 สถานการณ์แรกจะ
ส่งผลให้จานวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานการณ์สุดท้ายจะสามารถลดจานวนคนไร้
บ้านในกรุงเทพมหานครได้ ในกรณีนี้ทาให้เห็นได้ว่าแบบจาลองดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
การเตือนทางสังคมเพื่อคาดการณ์จานวนคนไร้บ้านภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและนโยบายต่างๆ
ทั้งนี้ จ ากหลั กของการประมาณการณ์ที่ว่า ความจริงจะมีค่าเท่ากับสิ่ งที่คาดการณ์บวกด้วยความ
คลาดเคลื่อน (Actual = Estimated + Error) ดังนั้นสิ่งที่คณะผู้วิจัยพิจารณาว่าแบบจาลองสามารถคาดการณ์
ได้ น่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ หนึ่ ง คื อ แนวโน้ ม และทิ ศ ทางของการพยากรณ์ (Estimation Sign, Relationship,
Trend) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของตัวแปร ตลอดจนทิศทางของการพยากรณ์ตรงตามสมมติฐานและหลัก
เหตุผล เช่น การที่รายได้ เพิ่มขึ้น หรือการเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐจะส่งผลให้โอกาสในการไร้บ้านลดลง
การยกเลิกนโยบายให้ความช่วยเหลือ หรือการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้จานวนคนไร้บ้าน
เพิ่มขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากแบบจาลองซึ่งเป็นตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านของ
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ เป็ น การพัฒ นาในช่ว งเริ่ มต้น และพัฒ นามาจากข้อมูล 2 ฐานที่ไม่ส มมาตรกัน ดังนั้นการ
พยากรณ์รวมทั้งการคาดการณ์ต่างๆ ยังคงมีความคลาดเคลื่อนและข้อจากัดอยู่พอจะสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้
หนึ่ ง การพยากรณ์ขนาด (Estimation Size) ทั้งที่เป็นส่ ว นของร้อยละ และจานวนคนไร้บ้านย่อมมีความ
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คลาดเคลื่อน และประการที่สอง เนื่องจากแบบจาลองมีเพียงตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เพียง
แค่ 7 ตัว จึงทาให้แบบจาลองขาดมิติทางสังคมและครอบครัว รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ส่งผลต่อภาวะ
ไร้บ้านได้
ดังนั้นการพัฒนาและการขยายฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ครอบคลุมประชากรทั้ งผู้ ที่มี
รายได้น้อย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนไร้บ้าน ให้อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน จะเป็นประโยชน์
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวชี้วัดโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน เพื่อให้การคากการณ์โอกาสในการเป็นคน
ไร้บ้าน จานวนคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกระบวนการเตือนทางสังคมอันจะนาไปสู่การพัฒนาแนวทางและนโยบายใน
การป้องกันปัญหาคนไร้บ้านต่อไป นอกจากนี้ฐานข้อมูลที่ดียังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อยอดในประเด็น
เรื่องความยากจนในประเทศได้ในอีกหลากหลายมิติ
7.2 การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้าน
กระบวนการนาพาคนไร้บ้านออกจากภาวะไร้บ้านเพื่อกลับคืนสู่สังคมได้อย่างสาเร็จเป็นกระบวนการที่
ซับ ซ้อน โดยเฉพาะกับ กลุ่ มคนไร้ บ้านที่อยู่ในภาวะไร้บ้านอย่างยาวนาน (Chronic homelessness) หรือ
กลับคืนสู่ภาวะไร้บ้านอย่างซ้าซ้อน (Repeated homelessness) การกลับคืนสู่สังคมนั้นไม่ได้อาศัย ความ
พร้อมทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า ‘การมีบ้าน’ เพียงอย่างเดียว แต่คนไร้บ้านนั้นจาเป็นต้องมีบ้านและมีงาน
อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัย ดังนั้น การศึกษาความพร้อมใน
การตั้งหลักอาจเป็นจุดเริ่มที่เหมาะสมสาหรับองค์ความรู้เรื่องการกลับคืนสู่สังคมของคนไร้บ้านในประเทศไทย
ที่ยังมีไม่มากนั ก ความพร้อมในการตั้งหลั กในที่นี้ หมายถึง ความพร้อมในการมีงานทาและมีรายได้ อย่ าง
แน่นอนที่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงในการกลับคืนสู่สังคมในท้ายที่สุด ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยยัง
ขาดความเข้าใจในเรื่ องตัวชี้วัดของความพร้อมในการตั้งหลั กที่ ส ามารถบ่งชี้คนไร้บ้านที่มีศักยภาพในการ
กลับคืนสู่สังคม
ที่ผ่านมา ระบบให้บริการที่พักอาศัยแก่คนไร้บ้านได้เห็นความสาคัญของการให้การสนับสนุนทางด้าน
จิตใจและทักษะต่างๆ แก่คนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกาลังใจ พยายามปรับเปลี่ยนมุมมอง และ
เสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมและทักษะงานต่างๆ จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยได้เสนอว่า ความพร้อมใน
การตั้งหลักประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมทางด้านสุขภาพ ความพร้อมทางด้านทุนทางจิต และ
ความพร้อมทางด้านงาน ตามลาดับดังนี้
(1)
ความพร้ อ มทางด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ สุ ข กาพกาย (Physical health) และสุ ข ภาพจิ ต
(Psychological health) ขั้นแรก คนไร้บ้านที่มีความพร้อมในการตั้งหลักคือบุคคลที่ไม่มีโรค 5 โรคต้องห้าม
ได้แก่ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ป รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยา
เสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาด้านยาเสพติดและสุราถือเป็นประเด็นที่พบเจอในกลุ่มคนไร้บ้านเป็น
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จานวนมาก ซึ่งการมีสุขภาพกายที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนไร้บ้านสามารถไปทางานได้ อย่างต่อเนื่อง ให้
ความสนใจต่องานที่ทา และปฏิบัติงานได้ดี นาไปสู่การสร้างความเชื่อถือในการทางานให้กับตนเองตามมา
อย่างไรก็ตาม การประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายด้วย 5 โรคร้ายแรงนั้น อาจจาต้องใช้วิธีการตรวจเอกเรย์
หรือการตรวจปัสสาวะเข้ามาช่วย เพื่อตรวจจับอาการของโรคร้ายแรงและให้การรักษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
หลักจากประเมินสุขภาพกายแล้ว ตัวชี้วัดของความพร้อมทางด้านสุขภาพขั้นต่ อมาคือ โรคหรือความ
ผิดปกติทางประสาทและจิตใจ (Mental and psychological disorders) ซึ่งอาการของโรคทางจิตหลายโรค
สามารถเข้ามาแทรงแซงการดาเนินชีวิตได้ โดยขั้นตอนการประเมินสุขภาพทางจิตจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ (1)
ขั้ น คั ด กรองโดยคั ด กรองจากกลุ่ ม โรคจิ ต เภท (Schizophrenia) และ กลุ่ ม โรคซึ ม เศร้ า (Depressive
disorders) และ (2) ขั้นวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ สาหรับวินิจฉัยผู้ไร้บ้านที่มีความเสี่ยงจากกลุ่มโรคทั้งสองในขั้นคัด
กรอง
(2)
ความพร้อมด้านทุนทางจิต คือ ความพร้อมในด้านของทุนทางจิต ได้แก่ ทุนทางจิตเชิงบวก
(Positive psychological capital; PsyCap) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ และการรับรู้ในความสามารถของตน ซึ่งทุนทางจิตเชิงบวกนี้สามารถเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้คนไร้บ้านมีแรงกระตุ้นที่จะเดินไปยังจุดหมายปลายทาง และมีแรงยืดหยัดด้วยตัวเองเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือ
ความผิดหวังในการตั้งหลัก ทุนทางจิตถือเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้คนไร้บ้านตกอยู่ในภาวะพร้อมล้มตัว กลับคืนสู่
การเป็นคนไร้บ้าน
คนไร้บ้านที่ผ่านการประเมินทางด้านสุขภาพกายและจิตจะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุนทางจิตเชิง
บวก โดยใช้โ ปรแกรมการแทรกแซงมุ่ง เน้ นพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะทางบวกและความเข็ มแข็ งของคนไร้ บ้ า น
กิจกรรมนี้จะถูกสร้างและพัฒนาตามผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความพร้อม และประสบการณ์รวมถึง
ปัญหาทางจิตใจของคนไร้บ้านในศูนย์นั้น ๆ ซึ่งสามารถจัดในรูปแบบกลุ่ม เดียว หรือการบาบัดตามความ
เหมาะสม โมเดลนี้ได้ร่างกิจกรรมไว้ทั้งหมด 6 ครั้ง แบ่งออกเป็น 1 ครั้งต่ออาทิตย์ หลังจาก 6 ครั้ง คนไร้บ้าน
จะได้รับการประเมิน ทุน ทางจิ ตทั้ง 4 ด้าน นอกจากนี้ การติดตามการพัฒ นาทุนทางจิตจะถูกจัดขึ้น อย่ าง
ต่อเนื่องในช่วงการเตรียมความพร้อมด้านงาน เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นให้คนไร้บ้ านได้รับรู้ถึงศักยภาพของ
ตัวเอง และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดช่วงการเตรียมความพร้อมด้านงาน
(3)
ความพร้อมด้านงาน อธิบายถึงความพร้อมในการมีงานทาเพื่อการมีงานทาที่มั่งคง ช่วยเหลือ
และยืนหยัดด้วยตัวเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมและขั้นเรียนรู้และ
ฝึกอบรม
ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการสารวจความถนัดทางทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน และความ
ต้องการ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญเพราะคนไร้บ้านจะได้โอกาสค้นหาสิ่งที่ต้องการและได้มาซึ่งแผนการทางาน
ที่มาจากความเหมาะสมรายบุคคล และเป็นการหลีกเลี่ยงการแนะนาอาชีพงานให้กับคนไร้บ้านที่คนไร้บ้านไม่มี
ความต้องการที่จ ะประกอบอาชี พนั้ น ๆ รวมทั้งยังสามารถระบุ ทัก ษะที่ คนไร้บ้านจ าเป็น ต้อ งพัฒ นาเพื่ อ
ประกอบอาชีพตามความถนัดและต้องการ จากนั้นเป็นการประเมินความพร้อมทางอาชีพ โดยมี 2 ตัวชี้วัดหลัก
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ได้แก่ ความพร้อมด้านความสัมพั นธ์และความพร้อมด้านความตั้งใจ (1) ความพร้อมด้านสัมพันธ์เป็น การ
ประเมินการมีเครือข่ายทางสังคมและความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งสาคัญต่อการแสวงหางาน
และต่อการทางานไม่ว่าจะเป็นงานที่มีหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า (2) ความพร้อมด้านความตั้งใจเป็นตัว
บ่งชี้ที่สะท้อนความตั้งใจที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ความพร้อมในการทาตามกฏระเบียบและแสดงออก
ทางการปฏิบัติ
หลังจากการประเมินความพร้อมทางอาชีพแล้ว คนไร้บ้านจะถูกส่งไปขั้นเรียนรู้และฝึกอบรมตาม
ระดับชั้นของศักยภาพ ซึ่งมี 3 ระดับ (Tiers) ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ กลุ่ มคนไร้บ้านที่ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม
ระดับที่ 2 คือ กลุ่มคนไร้บ้านที่ต้องฝึกทักษะความรู้บางส่วน และระดับที่ 3 คือ กลุ่มคนไร้บ้านที่ต้องฝึกทักษะ
ความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
แบบจาลอง (Model) กระบวนการประเมินความพร้อมในการตั้งหลักเพื่อมีงานทางานของคนไร้บ้าน
ในศูนย์ที่เสนอในโครงการพัฒนาตัวชี้วัดนี้ มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ได้แก่ หนึ่งขั้นเตรียมพร้อมกายและใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดมาตรการสร้างความเข็มแข็งทางสุ ขภาพกาย
สุขภาพใจ และทุนทางจิตเชิงบวกให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน ในขณะที่ประเด็นที่สอง ขั้นเตรียมพร้อมงาน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานสามารถจัดมาตรการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งความรู้และ
ทักษะของคนไร้บ้านได้เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิด จากการทับซ้อนระหว่างปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคม การออกแบบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือ การแบ่งงานกัน
ทา การกาหนดขอบเขตงานที่ ชัด เจน รวมทั้งการบูรณาการร่ ว มกัน ระหว่า งหน่ว ยงานและผู้ เชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะรวมทั้งแบบบจาลองทั้งด้านโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านและการตั้งหลักเพื่อการมี
งานทาของคนไร้บ้านของงานวิจัยฉบับนี้เป็นข้อเสนอจากภาพรวมและสถานการณ์ที่มีอยู่ ซึ่งยังสามารถศึกษา
และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในรายละเอียดที่มากขึ้นต่อไป
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ภาคผนวก ก.
ผลการประมาณแบบจาลอง
ความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

ตารางที่ ก.1 ผลการประมาณแบบจาลองความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับจุลภาค
ภำคกลำง

ประเทศไทย

แบบจ ำลองโลจิ ต
ตั ว แปรตำม (Y) : สภำวะไร้ บ้ ำ น = 1
เปรำะบำง = 0

เพศ

โอกำสเข้ำสู่ ส ภำวะไร้
บ้ ำนเมื่ อ ตั วแ ปรต้ น
เปลี่ ย นแ ปลงไป 1
หน่ วย (dy/dx)

-0.017903

โอกำสเข้ำสู่ ส ภำวะไร้
บ้ ำนเมื่ อ ตั วแ ปรต้ น
ตั ว แปรต้ น
เปลี่ ย นแ ปลงไป 1
(X)
หน่ วย (dy/dx)

ค่ ำ เฉลี่ ย

0.45

อำยุ

0.000841

42.71

0.018206

0.04

กำรศึ ก ษำ
ตัวแปรหุ่ น: 1= ได้รับการศึกษา
รำยได้ (บำท)

0.002365

0.96

-0.000004

5428.99

ตัวแปรหุ่ น: 1= มีการรับเบี้ ยยังชีพ
สิ ท ธิ ก ำรรั ก ษำพยำบำล
ตัวแปรหุ่ น: 1= มีสทิ ธิการรักษาพยาบาล
ดื่ ม เหล้ ำ เบี ย ร์

-0.000000001

หมายเหตุ:

-0.014109

-

0.011493

0.04

-0.069215

0.96

-0.000001

5517.07

-0.000000001

-

(-2.03)
0.096839

-0.009405

0.08

(-1.34)

(-1.85)*
-0.048642

0.802810

-0.024035

0.74

(-1.35)

(-1.91)*
0.010086

0.132464

0.015857
(1.25)

(1.48)

ตัวแปรหุ่ น: 1= ดื่ม

43.66

(-0.31)

(-5.08)***
กำรรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ คนชรำหรื อ คนพิ ก ำร

0.000631

(-0.97)

(0.63)
(-1.1)

รำยได้ * รำยได้

0.39

(0.94)

(1.3)

ตัวแปรหุ่ น: 1= มีความพิการ

ต้ น (X)

(1.35)

(1.87)*
มี ค วำมพิ ก ำร

ตั ว แปร

(-1.33)

(-1.86)*

ตัวแปรหุ่ น: 1= ผูห้ ญิง

-0.009940

ค่ ำ เฉลี่ ย

จ ำนวนตั ว อย่ ำ ง

1,993

1,192

Pseudo R2

0.4892

0.584

1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ z Statistics
2. *** , ** และ * แสดงถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลาดับ

0.15

ตารางที่ ก.2 ผลการประมาณแบบจาลองความเปราะบางในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน ระดับมหภาค
แบบจ ำลองโลจิ ต

ประเทศไทย

ตั ว แปรตำม (Y) : สภำวะไร้ บ้ ำ น = 1
เปรำะบำง = 0

เพศ
ตัวแปรหุ่ น: 1= ผูห้ ญิง

โอกำสเข้ำสู่ ส ภำวะไร้
บ้ ำนเมื่ อ ตั วแ ปรต้ น
เปลี่ ย นแ ปลงไป 1
หน่ วย (dy/dx)

-0.0001592

ภำคกลำง

โอกำสเข้ำสู่ ส ภำวะไร้
บ้ ำนเมื่ อ ตั วแ ปรต้ น
ตั ว แปรต้ น
เปลี่ ย นแ ปลงไป 1
(X)
หน่ วย (dy/dx)

ค่ ำ เฉลี่ ย

0.504389

0.48603

ค่ ำ เฉลี่ ย

(-11.38)***
อำยุ

0.00000318

ตัวแปรหุ่ น: 1= มีความพิการ

0.0000544

40.9821

ตัวแปรหุ่ น: 1= ได้รับการศึกษา
รำยได้ (บำท)

0.0000556

0.02416
0.972175

1.25E-12

6136.62

ตัวแปรหุ่ น: 1= มีสทิ ธิการรักษาพยาบาล
ดื่ ม เหล้ ำ เบี ย ร์
ตัวแปรหุ่ น: 1= ดื่ม
จ ำนวนตั ว อย่ ำ ง

-0.0008876

-

(6.52)***
1,993

-0.0004261
-9.92E-09
-3.89E-13

0.880295

-0.0001219

6950
0.85958

(-2.87)***
0.120334

0.0000271
(2.84)***
1,192

จ ำนวนประชำกรกลุ่ ม เปรำะบำง (weight)

870,876

379,965

Pseudo R2

0.2865

0.3978

หมายเหตุ:

0.97301

(-7.27)***

(-12.71)***
0.0000709

0.02220

(-2.51)***

(10.67)***
สิ ท ธิ ก ำรรั ก ษำพยำบำล

0.00000386

(-3.2)***

(-13.21)***
รำยได้ * รำยได้

40.67730

(1.77)***

(10.94)***
-7.09E-08

0.000000766
(2.85)***

(4.05)***
กำรศึ ก ษำ

ต้ น (X)

(-2.86)***

(10.82)***
มี ค วำมพิ ก ำร

-0.0000196

ตั ว แปร

1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ z Statistics
2. *** , ** และ * แสดงถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามลาดับ

0.12933

ภาคผนวก ข.
เครื่องมือในการชี้วัดความพร้อม
ในการตั้งหลักเพื่อการมีงานทาของคนไร้บ้าน
แบบคัดกรองโรคจิตเภท
โดย
นายแพทย์อภิชัย มงคล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ค.
แบบสารวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่จะเป็นคนไร้บ้าน
โดย
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แบบสำรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่จะเป็นคนไร้บ้ำน
ชื่อ
นำมสกุล
จำนวนสมำชิกในครอบครัว
คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล

อำยุ

ปี
อำยุ

เพศ  ชำย  หญิง
ปัจจุบันประกอบอำชีพ/กำลัง
ศึกษำระดับ

1
2
3
4
5
6
7
บัตรประชำชน  มี  ไม่มี เพรำะ...............................................................................................................
ด้ำนเศรษฐกิจ
ประกอบอำชีพ (ระบุอำชีพให้ชัดเจน)
ทำงำนมำแล้ว
ปี
ลักษณะงำน  งำนประจำ  งำนไม่ประจำ
ควำมสม่ำเสมอในกำรทำงำน  มีงำนให้ทำทุกวัน  มีงำนให้ทำเป็นบำงวัน
รำยละเอียดเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ..............
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
รำยได้  รำยวัน วันละ บำท  รำยเดือน เดือนละ บำท
รับภำระในครอบครัวอะไรบ้ำง
ลำดับ
สิ่งที่ต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำย (ต่อเดือน หรือต่อวัน) บำท
1
2
3
4

5
รำยจ่ำย  รำยวัน วันละ
บำท  รำยเดือน เดือนละ
บำท
หนี้สิน  ไม่มีหนี้  มีหนี้ จำนวน บำท
ยืมเงินจำกที่ใด  ธนำคำรพำณิชย์  เงินกู้นอกระบบ  ยืมจำกเพื่อน  ญำติพี่น้อง
ด้ำนสุขภำพ
มีโรคประจำตัวอะไรบ้ำง
ลำดับ
โรคประจำตัว / กำรเจ็บป่วย
1
2
3
4
5

ระยะเวลำในกำรเจ็บป่วย

ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย  ไม่พิกำร  พิกำร .......................................................................................
สิทธิกำรรักษำพยำบำล  หลักประกันสุขภำพ  ประกันสังคม  สิทธิข้ำรำชกำร
ปกติรักษำพยำบำลที่ใด
 โรงพยำบำล..............................................................
 คลินิกเอกชน
 ซื้อยำกินเอง
ด้ำนสังคม
บ้ำนที่อำศัยอยู่  เป็นของตัวเอง  อำศัยอยู่ญำติ  เช่ำบ้ำนอยู่
บ้ำนที่อำศัยอยู่ ที่ดิน ใครเป็นเจ้ำของ  หน่วยงำนรัฐ  ที่เอกชน  สหกรณ์ / กลุ่มชุมชน
สภำพปัญหำที่เผชิญอยู่คืออะไร
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................... ......
กำรกิน กำรอยู่ ภำยในบ้ำน เป็นอย่ำงไร...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เวลำมีปัญหำจะไปปรึกษำหรือพึ่งพำใคร…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ต้องกำรให้ช่วยเหลือเรื่องอะไร
1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................... ......
.
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