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บทคัดยอ 

 งานศึกษาชิ้นนี้เปนการศึกษาเรื่องราวของการสรางความแปลกแยกใหเกิดข้ึนกับกลุมคน ท่ี

เรามองวาเปนคนอ่ืนอยาง “คนไรบาน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษานิยาม ความหมาย และวิถี

ชีวิตของคนไรบานเพ่ือแสดงภาพรวมของการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ และ 2) ศึกษากระบวนการของ

สภาวะความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบาน โดยทําการศึกษาอยูภายใตแนวคิดเรื่องความแปลกแยก 

(Alienation) 

 ผลการศึกษาพบวา ในสังคมสมัยใหมท่ีเต็มไปดวยการแขงขัน ความแตกตางถูกนับให

กลายเปนความแปลกแยก คนไรบานนั้นถูกทําใหแปลกแยกโดยมีระดับของการแปลกแยกอยูดวยกัน 

4 ระดับ คือ 1) คนไรบานแปลกแยกจากตนเอง จึงมีการสรางลักษณะเฉพาะข้ึนมาเพ่ือประกอบสราง

และนิยามความเปนตัวเอง 2) คนไรบานแปลกแยกจากการงาน เนื่องจากโดนเอารัดเอาเปรียบจาก

กลุมนายทุน และดวยตนทุนทางสังคมท่ีตนมีนั้น ก็ไมสงผลใหไดเขาทํางานในอาชีพท่ีมีความม่ันคงได 

3) คนไรบานแปลกแยกจากสังคมและวัฒนธรรม ดวยปจจัยจากท้ังในระดับของครอบครัวไลไปจนถึง

ในการดําเนินงานของรัฐนั้น ตางก็ไมมีวิธีการท่ีจะชวยใหปญหาดังกลาวลดนอยออกไป ในอีกทางยัง

เปนการเพ่ิมประชากรคนไรบานใหเพ่ิมข้ึนอีกดวย และ 4) คนไรบานแปลกแยกจากธรรมชาติ ดวยการ

ประกอบอาชีพในรูปแบบท่ีแตกตางออกไป การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบยังชีพไปเปนการเกษตร
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การยายถ่ินฐานของคนในชนบทเขาสูเมือง เปนปรากฏการณท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในสังคมท่ี

เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม จากขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะในป 

พ.ศ.2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 พบวา การยายถ่ินฐานของคนไทยนั้น มักจะเคลื่อนยายเขาสู

ภาคกลางกันมากท่ีสุด โดยยายเขามาสูเมืองหลักอยางกรุงเทพมหานคร และเมืองท่ีมีความเจริญ

รองลงมาท่ีกระจายอยูรอบกรุงเทพมหานคร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558: ออนไลน) ซ่ึงการยายถ่ิน

ฐานดังกลาวเปนผลมาจากการเขามาหางานทําของคนในชนบทท่ีเชื่อวา การเขามาในเมืองจะเปน

หลักประกันความสําเร็จใหกับชีวิต ไดดีกวาการอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม 

การประสบความสําเร็จถือเปนเปาหมายหลักของการยายถ่ินฐานเขามาอยูในเมือง แตไมใช

ทุกคนท่ีจะไปถึงเปาหมายดังกลาวได เนื่องดวยปจจัยหลายดาน อาทิเชน ระบบเศรษฐกิจท่ีผันผวน

สงผลตอการเลิกจางงาน ปริมาณงานท่ีมีไมเพียงพอตอความตองการ และการเลือกท่ีจะจางงาน

แรงงานขามชาติแทนท่ีจะใชแรงงานไทยเนื่องจากคาแรงถูกกวา ปจจัยดังกลาวสงผลใหคนท่ีอพยพเขา

มาหางานทํา ไมไดทํางานตามท่ีตั้งใจไว ซ่ึงหนึ่งในปญหาท่ีตามมาคือ การเกิดข้ึนของกลุม “คนไร

บาน” หรือ คนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

คนไรบานถือเปนหนึ่งในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมเมือง อันเปนผลพวงมาจากกระแสของ

การพัฒนา เรามักพบคนกลุมนี้ใชชีวิตอยูบนพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับ

คนสวนใหญท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีสวนตัวของตนเอง เชน พักผอนนอนหลับ รับประทานอาหาร อาบน้ํา 

หรือ ซักเสื้อผา เปนตน แตการกระทําดังกลาวปรากฏอยูบนพ้ืนท่ีท่ีสมาชิกสวนใหญในสังคมสามารถ

มองเห็นได คนไรบานจึงถูกไดรับความสนใจในฐานะของการเปนคนชายขอบกลุมหนึ่งในสังคมเมือง 

ในหลายๆประเทศคนไรบานมักเปนกลุมคนท่ีอพยพเขามาหางานทําในเมืองหลวง ท่ีเชื่อกันวาเปน
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ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย เชน ในประเทศญ่ีปุน ชวงทศวรรษ 

1960-70 ท่ีถือเปนชวงท่ีมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม สงผลใหมีคนชนบทจํานวนมากหลั่งไหล

เขามาเปนแรงงานในเมือง ซ่ึงกลุมกรรมกรรายวันท่ีมีรายไดไมม่ันคงเหลานี้ไดกลายมาเปนกลุมคนท่ีใช

พ้ืนท่ีสาธารณะเปนท่ีนอนในชวงท่ีไมมีงาน (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2550: 55) สําหรับในประเทศไทยก็

เชนเดียวกัน ตามเมืองใหญท่ีถือเปนศูนยกลางทางดานสังคมและเศรษฐกิจในแตละภาคของประเทศ

ไทยก็มักจะพบการเกิดข้ึนของกลุมคนไรบาน อาทิเชน เชียงใหม ขอนแกน รวมถึงเมืองหลวงอยาง

กรุงเทพมหานคร โดยพบวาตามพ้ืนท่ีดังกลาว ไดมีการจัดต้ังศูนยพักสําหรับคนไรบานข้ึน ซ่ึงเปนไป

ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย ท่ีเล็งเห็นถึงปญหาดานการขาดแคลนพ้ืนท่ีสําหรับ

คนไรบาน และหวังใหการสรางศูนยพักฯดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการตั้งหลักชีวิต (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559: ออนไลน) ซ่ึงการเกิดข้ึนของศูนยพักสําหรับคนไรบานดังกลาว 

ถือเปนหนึ่งในตัวชี้วัดการเกิดข้ึนของคนไรบานในพ้ืนท่ีศูนยกลางไดเชนกัน 

กรุงเทพมหานครถือเปนเมืองหลวงท่ีมีความหลากหลายของกลุมคนท่ีแวะเวียนเขามาท้ังแบบ

ชั่วคราวและถาวร เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางท่ีมีความเจริญกวาเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆในประเทศ 

ไมวาจะเปนในดานของระบบเศรษฐกิจท่ีมีสายงานใหเลือกอยางหลากหลาย ระบบการสื่อสารท่ี

รวดเร็วฉับไว หรือระบบการขนสงมวลชนท่ีเขาถึงคนไดมากกวาพ้ืนท่ีขางเคียง จึงสงผลใหจํานวน

ประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณมาก จากผลของสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2556 

(สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2556: ออนไลน) พบวา มีจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครมากถึง 5,686,252 คน ซ่ึงในจํานวนประชากรท้ังหมดนี้มีสวนหนึ่งท่ีเปนประชากร

แฝง (ผู ท่ีไม มีชื่อในทะเบียนบานกรุงเทพมหานคร)โดยนายมานิต เตชอภิโชติ อดีตรองปลัด

กรุงเทพมหานคร ไดเปดเผยวาในป 2556 กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงมากถึงกวา 3 ลานคน ซ่ึง

สงผลเสียแกการบริหารจัดการ ทําใหคนท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครไดรับสิทธิประโยชน

นอยลง (ไทยรัฐออนไลน, 2556: ออนไลน) และจากผลการสํารวจนี้เองนอกจากจะทําใหเห็นปริมาณ

ของชาวกรุงเทพฯท่ีมีอยูมากมายมหาศาลแลวนั้น ยังทําใหเห็นวากรุงเทพมหานครยังถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากคนภายนอกท่ีหลั่งไหลเขามา ซ่ึงหนึ่งในกลุมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมนั้นก็ไดปรากฏกลุมคนไรบานท่ีผูศึกษาสนใจท่ีจะทําการวิจัยในครั้งนี้ โดยจากผลการสํารวจ

ของมูลนิธิอิสรชนท่ีจัดทําข้ึนในชวงป พ.ศ. 2554 พบวา ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนคนไรบานท้ังสิ้น 
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2,561 คน เปนผูชาย 1,630 คน เปนผูหญิง 931 คน โดยในเขตพระนครมีจํานวนคนไรบานมากท่ีสุด 

นั่นคือ 472 คน (วีรนันท กัณหา, 2555: ออนไลน) 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาปริมาณของคนไรบานเปรียบเทียบกับปริมาณประชากรในกรุงเทพมหานคร

แลว อาจพบวาเปนสัดสวนท่ีมีนอย หลายคนคุนชินกับการมีอยูของคนไรบานจนมองวาคนชายขอบ

กลุมนี้เปนความปกติท่ีอยูคูกับเมืองกรุงเทพมหานคร และมองขามปญหาท่ีคนไรบานตองเผชิญ แต

หากเรามองคนไรบานในฐานะของการท่ีเปนหนึ่งในสมาชิกของสังคม จะเห็นไดวา ปริมาณคนไรบานท่ี

กระจายตัวอยูท่ัวกรุงเทพมหานครนั้นมีอยูไมนอยเลย และอาจนําไปสูการตั้งคําถามตอรูปแบบการใช

ชีวิตวา คนเหลานี้ใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะโดยไมมีพ้ืนท่ีสวนตัวซ่ึงเปนอาณาเขตของตนเองได

อยางไร อีกท้ังจํานวนคนไรบานในปริมาณขนาดนี้ยังแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองของการออกแบบ

นโยบายของรัฐท่ีไมเอ้ืออํานวยใหแกสมาชิกทุกกลุมในสังคม จึงอาจกลาวไดวากลุมคนไรบานเปน

เหมือนภาพสะทอนของความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการออกแบบนโยบายของรัฐ ท่ีให

ความสําคัญกับกลุมคนแตกตางกัน รัฐมักเอ้ือประโยชนใหกับกลุมคนท่ีนํามาซ่ึงผลประโยชนมากกวาท่ี

จะสนใจกลุมคนชายขอบ จึงยิ่งทําใหกลุมคนไรบานท่ีถือเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบนั้นไมสามารถ

หลุดพนออกจากปญหาท่ีตองเผชิญได (อนรรฆ พิทักษธานิน, 2558: ออนไลน) ไมวาจะเปนการไมได

รับการบริการท่ีเทาเทียมจากเจาหนาท่ีรัฐ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นนายทุน หรือแมกระท่ัง

การไมไดรับสิทธิพ้ืนฐานท่ีประชาชนควรไดรับ ท้ังหมดนี้ตางสะทอนถึงปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีคนไร

บานกําลังเผชิญอยูซ่ึงในปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ีพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการ

จัดตั้งศูนยคนไรบาน บางกอกนอย (ศูนยสุวิทย วัดหนู) โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 

รวมมือกับ กลุมคนไรบาน  มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย  และเครือขายสลัม 4 ภาค ดําเนินการสรางอาคาร

พักพิงใหแกคนไรบาน หรือการรวมกลุมของเหลานักวิชาการภายใตชื่อท่ีวา “เครือขายนักวิชาการสู

สังคมเปนธรรม” ท่ีพยายามแกไขและชวยเหลือเพ่ือลดความไมเปนธรรมในสังคม ซ่ึงคนไรบานถือเปน

หนึ่งในกลุมคนท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

ความไมเปนธรรมอีกอยางหนึ่งท่ีรัฐมอบใหกลุมคนไรบานนอกจากปญหาความเหลื่อมล้ําแลว 

ก็คือการสรางมุมมองในเชิงลบท่ีกลายเปนภาพแทนของกลุมคนไรบานผานการกระทําและการให

ความหมายโดยรัฐ สําหรับคําวา “คนไรบาน” คําๆนี้ถูกใหความหมายและบรรจุมุมมองท่ีมีตอคนไร

บานเอาไวอยางหลากหลาย ท้ังมุมมองของภาครัฐและมุมมองของเหลานักวิชาการท่ีนําเสนอผานงาน
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ศึกษาท้ังในรูปแบบของบทความและงานวิจัย ซ่ึงพบวาโดยสวนมากแลวมุมมองตอคนไรบานท่ีถูก

นําเสนอโดยรัฐนั้นมักแฝงไวดวยทัศนคติเชิงลบ สังเกตไดจากคําท่ีรัฐใชเรียกกลุมคนท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ มักจะใชคําวา กลุมคนดอยโอกาส คนเรรอน หรือคนจรจัด เปนตน 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาสสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) ได

จัดกลุม “บุคคลเรรอน” เปนกลุมดอยโอกาสประเภทหนึ่ง และไดใหความหมายของ บุคคลเรรอน วา 

“ผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง ใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ มีความหมายครอบคลุมไปถึงคนไรท่ีพ่ึง 

คนขอทาน คนไรบาน (นพพรรณ พรหมศรี: 2558: ออนไลน)ซ่ึงมีไมนอยท่ีนิยามคําวาคนไรบานควบคู

ไปกับคนเรรอน อยางไรก็ตาม พบวา บุคคลเรรอนบางคนมีบานเปนของตนเอง แตไมอยู และมีกลุม

คนเรรอนบางกลุมท่ีรวมตัวกันเชาหองพักเปนท่ีอาศัย ” ในทางกลับกัน หากเราคนควาการให

ความหมายท่ีเก่ียวกับคนไรบานเพ่ิมเติม กลับพบวามีมุมมองท่ีแตกตางออกไป เชน ณัฐเมธี สัยเวช 

(2558) ไดเสนอความหมายของคนไรบานเอาไวไดอยางนาสนใจคือ คนไรบานไมไดไรบาน (house) 

หากแตไรบาน (home) ในฐานะของพ้ืนท่ีปลอดภัย  ท่ีใหความปลอดภัยท้ังทางกายและทางใจ และ

จากท้ัง 2 ความหมายท่ียกตัวอยางมาแลวนั้น ก็พอจะทําใหเห็นถึงมุมมองท่ีมีตอคนไรบานจากท้ังคนท่ี

อยูในฐานะของผูท่ีตองเปนฝายปกครอง ก็พยายามลดอํานาจของกลุมคนท่ีแตกตางจากคนหมูมาก

ผานการใหความหมายดานลบ เพ่ือใหงายตอการจัดการ และมุมมองจากคนกลุมอ่ืนท่ีพยายามทํา

ความเขาใจคนไรบานในฐานะท่ีเปนหนึ่งในความหลากหลายของสังคม 

ภาพลักษณท่ีเปนลบของคนไรบานสงผลตอรูปแบบการจัดการโดยรัฐตอคนกลุมนี้ ดังท่ี

ปรากฏใหเห็นเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพหลายตอหลายครั้ง ในเหตุการณการกวาดลางคนไรบานท่ี

ใชพ้ืนท่ีสาธารณะเม่ือถึงวันสําคัญๆ อาทิเชน ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 9 ก.พ. 2555 

พาดหัวขาววา “ภูเก็ตดีเดยวันวาเลนไทน กวาดลางขอทานจรจัด” โดยเนื้อหาในขาวพูดถึงสาเหตุท่ี

ตองเรงกวาดลางจับกุมเนื่องจากคนกลุมนี้ขัดตอภาพลักษณของภูเก็ตท่ีเปนแหลงทองเท่ียว และเปน

หนาเปนตาของประเทศไทย จึงตองตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจข้ึนมาทําหนาท่ีนี้ โดยหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนตางยินดีใหความรวมมือกับการกวาดลางครั้งนี้ (ไทยรัฐออนไลน, 2555: ออนไลน) 

ซ่ึงนี่ถือเปนหนึ่งตัวอยางกระบวนการจัดการของรัฐท่ีมีข้ึนตอคนไรบาน อีกทางหนึ่ง หากเราพิจารณา

ในเชิงนโยบายแลว พบวา ในป พ.ศ. 2557 ไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองคนไรท่ีพ่ึงข้ึน โดย
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เนื้อความภายในไดมีการพยายามสรางสวัสดิการท่ีครอบคลุมไปจนถึงกลุมคนไรท่ีพ่ึง โดยกําหนดใหมี

การจัดตั้งกรรมการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ท่ีประกอบไปดวยกลุมคนจากหนวยงานของภาครัฐ และกลุม

คนท่ีมาจากการสรรหา และใหมีการจัดต้ังสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงข้ึน เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญใน

การแกไขปญหาคนไรท่ีพ่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2557) ซ่ึงการ

กระทําโดยรัฐนั้นถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีความแตกตางและความแปลกแยกใหกับกลุมคนไรบาน เนื่องดวย

วิถีชีวิตท่ีไมสอดคลองกับคนหมูมาก 

 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนท่ีแพรหลายออกมาในสังคม ก็ไดมีการต้ังคําถาม

จากนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว รวมถึงองคกรตางๆท่ีขับเคลื่อนเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานวา 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนไปเพ่ือการคุมครอง หรือความพยายามท่ีจะควบคุม อาทิเชน ศูนยขอมูล

กฎหมายและคดีเสรีภาพ (iLaw) ท่ีไดเขียนบทความออนไลนข้ึนเพ่ือชี้ใหเห็นถึงปญหาของตัว

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว (กฎหมายใหมจัด "สถานคุมครอง" หรือ "คุก"? ใหคนเรรอนตองเลือก, 

2557: ออนไลน) แตจากการสืบคนเบื้องตนนั้น ไมพบการแสดงความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกลาวท่ีเปนมุมมองท่ีมาจากคนไรท่ีพ่ึงจริงๆเลย 

ท้ังนี้จะเห็นไดวา เสียงท่ีเกิดข้ึนภายใตปรากฏการณคนไรบานนั้น มักเปนเสียงท่ีมาจากทาง

ภาครัฐ ผานน้ําเสียงท่ีพยายามเขามาควบคุม จัดการ เชนเดียวกับท่ีรัฐกระทํากับคนอ่ืนๆในสังคม แต

วิธีการนั้นอาจมีลักษณะท่ีแตกตางออกไป เชน การมีมาตรการกวาดลางคนไรบาน ดังท่ีไดกลาวไปแลว

ขางตน อีกท้ังคนไรบานมักถูกมองวาเปนกลุมคนท่ีไมมีงานทํา จึงมีการพยายามสรางอาชีพใหแกคน

กลุมนี้ ผานกระบวนการของศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ท่ีมักมีการอบรมอาชีพภายหลังจากท่ีเขาไปอยู

ภายในศูนยฯแลว แตไมใชวาคนไรบานทุกคนจะสมัครใจท่ีจะเขาไปใชชีวิตในศูนยฯ เรายังเห็นวามีคน

ไรบานท่ีใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะเชนเดิม สิ่งนี้ไดสะทอนใหเห็นวา กระบวนการพยายามแกไข

ปญหาดังกลาวเปนการพยายามแกไขท่ีไมตรงจุด และไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนกลุมนี้ 

นอกจากเสียงของรัฐแลว ยังมีอีกหนึ่งเสียงท่ีมาจากกลุมคนภายนอก ท่ีผูศึกษาขอเรียก

โดยรวมวา “กลุมคนท่ีขับเคลื่อนปญหาท่ีเกิดกับคนไรบาน” เนื่องจากมีความหลากหลายของคนท่ี

พยายามผลักดันปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนจาก นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว หรือ องคกรเอกชนไม

แสวงหาผลประโยชน ซ่ึงเสียงท่ีมาจากคนกลุมนี้มักจะมีทิศทางท่ีพยายามจะผลักดันปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

คนไรบานในมิติดานตางๆ เชน ความไมเปนธรรม ความเหลื่อมล้ํา หรือ สุขภาพ เปนตน รวมถึง
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เผยแพรปญหาท่ีเกิดข้ึนออกสูสาธารณชน เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับคนไรบานในมุมมองท่ีแตกตาง

ออกไปจากความเขาใจเดิมๆของคนในสังคมไทย หากแตขอมูลดังกลาวก็ยังคงถูกจํากัดวงอยูภายใน

เฉพาะกลุมคนท่ีสนใจเทานั้น ไมไดขยายวงกวางไปสูสาธารณชนเทาไรนัก 

ท้ังสองเสียงท่ีเกิดข้ึนภายใตปรากฏการณคนไรบานนี้ แสดงใหเห็นถึงความรูสึก “แปลกแยก” 

ท่ีคนในสังคมมีตอคนไรบาน ความแตกตางของรูปแบบการดําเนินชีวิตทําใหคนไรบานกลายเปนจุดท่ี

สรางความสนใจใหเกิดข้ึนจากท้ังรัฐและกลุมคนอ่ืนๆ ผานการแสดงทาทีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงถึงแมวาจะมี

การพูดถึงคนไรบานในแงมุมท่ีหลากหลาย แตก็ยังถือไดวาเปนเพียงมุมมองท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีคนนอก

มองเขามา โดยผูศึกษาเองยังไมพบการออกมาเรียกรอง หรือการออกมาพูดถึงสิ่งท่ีตนตองเจอในการ

ใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะของคนไรบานเอง ซ่ึงสวนมากมักเปนเหลานักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวทาง

สังคมท่ีออกมาเปนกระบอกเสียงแทน ความจริงท่ีถูกบอกเลาเปนความจริงท่ีมากนอยเพียงใด ดวย

คําถามดังกลาว จึงนํามาสูความสนใจของผูศึกษาวา สิ่งท่ีเปนภาพแทนดั้งเดิมของคนไรบานท่ีแสดงถึง

ความไมสอดคลองกับคนหมูมากในสังคม ไมวาจะเปน คนไรบานเปนคนวิกลจริต คนไรบานไมมีงานทํา 

คนไรบานเปนคนข้ีเกียจนั้น ในความเปนจริงมีลักษณะเชนนั้นจริงหรือไม โดยเปนงานศึกษาท่ีเนนการ

ใหความสําคัญกับการนิยามความหมายของคนไรบานท่ีมาท้ังจากหลากหลายดาน ไมวาจะเปนจากคน

นอกท้ังรัฐรวมถึงคนอ่ืนๆในสังคม และการนิยามตนเองของคนไรบานเพ่ือดูการนิยามตัวตนจากคนใน

เองวามีลักษณะเชนใด สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือทําความเขาใจถึงสภาวะความแปลก

แยกท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบาน และนําไปสูการลดอคติท่ีเกิดข้ึนกับคนอ่ืนๆท่ีแตกตางออกไปจากเรา 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษานิยาม ความหมาย และวิถีชีวิตของคนไรบานเพ่ือแสดงภาพรวมของการใชชีวิตใน

พ้ืนท่ีสาธารณะ 

2. ศึกษารูปแบบการเกิดข้ึนของสภาวะความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบาน  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดมุมมองเก่ียวกับคนไรบานอันมีพ้ืนฐานมาจากการพยายามทําความเขาใจ ซ่ึงตอยอด

ไปสูการเปดโอกาสและพ้ืนท่ีทางสังคม 

2. เปนขอมูลพ้ืนฐานเชิงชาติพันธุวรรณนาท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการชวยเหลือ และแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบาน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

งานศึกษาชิ้นนี้ พบวา การดําเนินชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะเปนตัวแปรสําคัญท่ีสรางความ

แตกตางในกับกลุมคนไรบาน และการฉายชีวิตประจําวันของบุคคลออกไปสูพ้ืนท่ีสาธารณะก็ทําใหเกิด

มุมมองท่ีมีตอคนไรบานท่ีหลากหลาย อันนํามาซ่ึงความแปลกแยกใหเกิดข้ึนกับคนไรบาน ซ่ึงสิ่งท่ี

หลายคนมองวาเปนปญหาสําหรับคนไรบานนั้น ในความเปนจริงแลวคนไรบานอาจมองวาเปนเรื่อง

ปกติของการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 

นิยามศัพท 

คนไรบาน : กลุมคนท่ีใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ลานกลางแจง พ้ืนท่ีเปดโลง 

เปนตน โดยอาศัยพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีอยูอาศัยแบบชั่วคราว โดยสวนมากแลวมักจะเคลื่อนยายและ

เปลี่ยนสถานท่ีไปเรื่อยๆ 

คนชายขอบ : กลุมคนท่ีเขาไมถึงศูนยกลางอํานาจของรัฐ จึงสงผลใหคนกลุมนี้มีสิทธิมีเสียงนอยกวาคน

กลุมอ่ืนในสังคม  

ตนทุนทางสังคม : ปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบชีวิตของสมาชิกภายในสังคม อันไดแก การศึกษา หนาท่ี

การงาน ฐานะทางสังคม เปนตน 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

เนื้อหาภายในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดท่ีผูศึกษาเลือกใช เพ่ือนํามาประกอบการอธิบาย

ปรากฏการณคนไรบาน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีการศึกษา โดยผูศึกษาเลือกใชแนวคิด “ความแปลกแยก 

(Alienation)” ประกอบกับการอธิบายงานศึกษาในประเด็นคนไรบานและคนชายขอบท่ีผานมาวา มี

แนวทางในการทํางาน รวมถึงประเด็นในการศึกษา เพ่ือนํามาประยุกตใช และเสริมสรางใหผลงานชิ้น

นี้สมบูรณยิ่งข้ึน 

แนวคิดท่ีใชในงานศึกษา 

ความแปลกแยก (Alienation) 

 แนวคิดเรื่อง “ความแปลกแยก (Alienation)” เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากนักคิดคนสําคัญ

ในสายมารกซิสม (Marxism) อยาง คารล มารกซ (Karl Marx) แนวคิดดังกลาวมีทิศทางในการ

วิพากษระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมวาเปนตัวการสําคัญในการสรางความแตกตาง เหลื่อมล้ํา และไม

เทาเทียมใหเกิดข้ึนในสังคม  

 ความแปลกแยก ( Alienation) ตามทัศนะของมารกซนั้นผูกโยงอยูกับเรื่องราวของระบบ

เศรษฐกิจอันเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีในสายมารกซิสม กลาวคือ มารกซเชื่อวา ในสังคมสมัยใหมหรือ

สังคมท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเปนตัวขับเคลื่อนนั้น มักจะปรากฏกลุมคน 2 กลุม นั้นคือกลุม

ชนชั้นนายทุน และกลุมชนชั้นแรงงาน โดยกลุมนายทุนมักจะเอารัดเอาเปรียบกลุมแรงงานอยูเสมอ 

โดยมีเปาประสงคเพ่ือท่ีจะเขาครอบครองปจจัยการผลิต อันนํามาซ่ึงการสั่งสมอํานาจทางสังคม ดังนั้น

แลว คน 2 กลุมนี้จึงมักมีขอขัดแยงกันอยูตลอดเวลา อีกท้ังเขายังมองวา ประวัติศาสตรท้ังหมดท้ังมวล 

ท่ีนํามาซ่ึงความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญนั้น ตางก็เปนผลพวงมาจากการตอสูระหวางชนชั้น ดังนั้นแลว

วิธีการแกปญหาท่ีตรงจุดมากท่ีสุดตามความคิดของมารกซนั้น คือ การยกเลิกระบบชนชั้น อันเปน

ตนเหตุแหงความขัดแยง เพ่ือยุติการเอารัดเอาเปรียบระหวางชนชั้นท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยใช

วิธีการยกเลิกกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เพ่ือเปนการปองกันการสะสมทรัพยสมบัติ การถายโอยทรัพยสินท้ังหมด

 



 

 

มาเปนของสวนกลาง รวมถึงปจจัยการผลิตท้ังหลายตางก็ตกอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ โดยเชื่อ

วาเม่ือปราศจากชนชั้นแลว ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนตลอดประวัติศาสตรของมนุษยนั้นก็จะหมดลงไป 

(ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ: 2553) 

 ดวยรากฐานทางความคิดดังกลาว จึงนํามาสูความคิดในเชิงวิพากษของมารกซท่ีมีตอระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม วาเปนตนเหตุของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากลักษณะพิเศษของระบบทุน

นิยมท่ีเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดวยลักษณะ

ดังกลาวถือเปนขอดีสําหรับกลุมนายทุนท่ีมีทุนอยูแลวใหมีการสะสมทุนเพ่ิมยิ่งข้ึน แตในทางกลับกัน

กลับยิ่งลดคุณคาความเปนมนุษยของกลุมชนชั้นแรงงาน และถูกลดทอนใหเปนเพียงเครื่องจักรใน

ระบบการผลิต ซ่ึงนํามาสูการเกิดข้ึนของ “ความแปลกแยก ( Alienation)” 

  มารกซไดอธิบายแนวคิดเรื่อง “ความแปลกแยก (Alienation)” ตามทัศนะของเขาเอาไววา 

ระบบการผลิตท่ีเนนการผลิตสินคาท่ีนําไปสูการสั่งสมทุนนั้น ไดละเลยการตระหนักถึงคุณคาในตัวของ

มนุษยลงไป มันมองขามความสัมพันธระหวางมนุษย และการเคารพระหวางกัน ซ่ึงระบบทุนจะสราง

สภาวะแปลกแยกข้ึนระหวาง 2 ชนชั้น โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. สภาวะความแปลกแยกของแรงงาน คือ แรงงานไมมีสิทธิ์ท่ีจะออกแบบรูปแบบการผลิตได

ดวยตนเอง นั่นคือ ไมมีอํานาจเหนือตนเองในกระบวนการผลิต คนจะถูกแยกออกจากเพ่ือนมนุษย

ดวยกัน เนื่องจากตางก็ตกอยูภายใตภาวการณแขงขัน คนท่ีตกอยูภายใตภาวะความแปลกแยกมากๆ

จะตกอยูในภาวะท่ีรูสึกวาตนเองวางเปลา และไมเห็นคุณคาของตนเองในท่ีสุด (พจนา วลัย: 2556) 

โดนความแปลกแยกดังกลาวจะสัมพันธกับระบบการผลิตในทุกดาน ดังนี้ 

1.1. มนุษยแปลกแยกจากตัวเอง (alienation from self)  

ความสัมพันธระหวางบุคคลในระบบทุนนิยมไมใชลักษณะระของมนุษยกับมนุษย แตอยูในรูปแบบของ

ชนชั้น นั้นคือนายทุนและแรงงาน นายทุนปฏิบัติตอแรงงานในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการเสาะหา

รายได อันนํามาสูการสรางความร่ํารวยใหกับชนชั้นนายทุน แรงงาน ไมสามารถเปนสวนหนึ่งของ

ระบบได ท้ัง ๆ แตในทางกลับกันเขาก็แปลกแยกจากตัวเอง มองตัวเองอยางไรเกียรติและไมมีศักดิ์ศรี

จนไมสามารถเขาใจวาตัวเองนั้นคือมนุษยเชนเดียวกันกับมนุษยท่ัวไป  
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1.2. มนุษยแปลกแยกจากแรงงาน (alienation from labour)  

แรงงานดสรางรายไดใหกับนายทุน โดยไดรับคาจางในระดับพอยังชีพเปนสิ่งตอบแทน ยิ่งผลิต

ไดมากลูกแรงงานก็ยิ่งจนลง ยิ่งขายสินคาไดราคาดี แรงงานยิ่งเปนสินคาท่ีราคาต่ํา แรงงานจะรูสึก

ปลอดโปรงเฉพาะเวลาวางจากงาน การใชแรงงานไมไดเกิดจากความสมัครใจ แตมาจากสภาพถูก

บังคับ  

1.3. มนุษยแปลกแยกจากสิ่งผลิต (alienation from product)  

แรงงานท่ีทุมเทลงไปในการผลิตไดแปรสภาพเปนสิ่งของ (objectification of labour) แต

สิ่งของหรือผลผลิตนั้น แทนท่ีจะตกเปนของผูผลิต แตเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีผูผลิตไมไดเปนเจาของ และ

ตอตานผูผลิตเอง ยิ่งทุมเทแรงงานผลิตมากเทาใด ยิ่งไมมีโอกาสเปนเจาของสิ่งผลิตแมแตนอย และทํา

ใหแรงงานตองตกไปอยูใตอํานาจของสิ่งหนึ่งท่ีงอกเงยมาจากแรงงานของเขา นั่นคือ มูลคาสวนเกิน 

(Surplus Value) ซ่ึงเปนคาแรงงานท่ีไมไดจาย (unpaid labour) ท่ีเรียกวา “ทุน” มากข้ึนเทานั้น  

1.4. มนุษยแปลกแยกจากเพ่ือนมนุษย (alienation from fellow beings)  

ในระบบทุนนิยม สภาพการทํางานมีการแบงงานกันทําเปนแผนก ความสัมพันธระหวาง

แรงงานจึงมีนอย พวกเขาถูกโดดเด่ียวจากกันและกันโดยลักษณะของงานท่ีสงเสริมการเห็นแกตัว 

นายทุนใชวิธีการใหแรงงานตองแขงขันกัน เพ่ือผลิตผลงานใหกับนายทุน บรรยากาศการทํางานจึง

เปนไปอยางขาดมิตรภาพระหวางผูทํางานดวยกัน นอกจากนั้นแลว แรงงานยังไมสามารถมีสวนรวมใน

กิจกรรมทางสังคมทุกอยาง ไมเหมือนในสังคมกรีกโบราณซ่ึงไมมีการแบงแยกคนจากกิจกรรมทาง

สังคม ในสมัยนั้นผูคนตางมีเสรีภาพและเปนสมาชิกของสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและเทาเทียมกัน ดวยการ

มีสวนรวมใน กิจกรรมทางการเมืองอยางเสมอหนา ตรงกันขามกับสภาพสังคมในระบบทุนนิยม 

การเมืองไมใชกิจกรรมของคนท้ังหมด แตเปนของคนกลุมหนึ่งท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิต ฉะนั้น 

สังคม (ประชาชน) กับการเมืองจึงแปลกแยกจากกัน (วิทยา ศักยาภินันท: 2558) 

 อยางไรก็ตามไมใชวาจะมีเพียงแตชนชั้นแรงงานเทานั้นท่ีเกิดภาวะความแปลกแยกข้ึน กับ

กลุมนายทุนเองท่ีดูจะเปนกลุมคนท่ีเปนฝายไดเปรียบก็ตกอยูในสถภาวะดังกลาวเชนกัน 

2. สภาวะแปลกแยกของนายทุน 
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ความไดเปรียบของชนชั้นทางทุน เปนปจจัยท่ีทําใหนายทุนอยูในสภาพท่ีแปลกแยกทางเหิน

จากความเปนมนุษย เนื่องจากการปฏิบัติตอแรงงานในเชิงของการเอารัดเอาเปรียบนั้น เปนลักษณะ

ของการกระทํากับมนุษยเยี่ยงสิ่งของ จึงทําใหชองวางระหวางนายทุนและแรงงานยิ่งเพ่ิมมากข้ึน  

 แตอยางไรก็ตาม เม่ือนําแนวคิดเรื่องความแปลกแยกตามทัศนะของ คารล มารกซ มา

พิจารณารวมกับปรากฏการณของคนไรบานท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยแลว ผูศึกษาพบวา แนวคิดดังกลาว

ไมสามารถนํามาอธิบายไดอยางชัดเจน เนื่องจากปจจัยหลักคือ กลุมคนไรบานไมมีลักษณะของการ

เปนแรงงานท่ีมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม การประกอบอาชีพของคนไรบานมีลักษณะของการทําเพ่ือ

ยังชีพ ซ่ึงเม่ือสืบคนเพ่ิมเติมแลวพบวาแนวคิดเรื่องความแปลกแยก ท่ีถูกรวบรวมข้ึนใหมโดย สาคร สม

เสริฐ (2556) นั้นมีการรวบรวมการอธิบายแนวคดเรื่องความแปลกแยกไวอยางคลอบคลุม และ

เพียงพอตอการอธิบายปรากฏการณคนไรบานในสังคมไทย 

  สาครไดทําการแบงแยกภาวะความแปลกแยกออกเปน 4 ระดับ เชนเดียวกับท่ีมารกซไดทํา

การแบงแยกเอาไว แตรายละเอียดการคําอธิบายแตละระดับนั้นมีความแตกตางกันออกไป และไมได

เชื่อมโยงแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว โดยเขาไดใหคําอธิบายความหมายของคําวา

ความแปลกแยกเอาไววา “ความแปลกแยก หมายถึง ภาวะท่ีมนุษยแยกออกหางจากความเปน

ธรรมชาติและสิ่งรอบตัวท้ังปวงท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตมนุษย” ซ่ึงแบงออกเปน 

1. ความแปลกแยกจากตนเอง เปนภาวะท่ีมนุษยนําตนเองออกหางจากความเปนธรรมชาติของ

ตัวเอง อีกท้ังยังตองแสวงหาสิ่งอ่ืนๆมาประกอบและนิยามตนเองข้ึนมา โดยพฤติกรรม

ดังกลาวจะแสดงออกผานการแสวงหาสิ่งของภายนอกมาอยูกับตนเองอยูตลอดเวลา ซ่ึง

สอดคลองกับลักษณะของสังคมสมัยใหมนั้นคือ “วัตถุนิยม” การสรางความสุขใหกับตนเอง

นั้นทําไดผานการสะสมวัตถุ สินคา และเทคโนโลยี ข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคล 

2. ความแปลกแยกจากการงาน  เปนภาวะท่ีมนุษยนําตนเองแยกออกหางจากความเปน

ธรรมชาติในการงาน ในสังคมสมัยใหมท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มนุษยไดสรางระบบ

ความสัมพันธท่ีสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจดังกลาวข้ึนมา โดยการสรางระบบเศรษฐกิจแบบ

สวนตัวข้ึนมา ซ่ึงภายใตระบบกรรมสิทธิ์ดังกลาวนั้น มีเพียงคนสวนนอยท่ีไดรับบทบาทเปน

เจาของปจจัยการผลิต และมนุษยท่ัวไปท่ีอยูในชนชั้นแรงงานนั้นจะถูกลดคุณคาความเปน
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มนุษยดวยปจจัย 3 ประการ คือ ผลิตผลของตน กิจกรรมการผลิตของตนเอง และระหวาง

แรงงานดวยกัน  

3. ความแปลกแยกจากสังคมวัฒนธรรม เปนภาวะท่ีมนุษยนําตนเองแยกออกหางจากความเปน

ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม การท่ีมนุษยมีความสัมพันธกันดวย “มูลคาทางเศรษฐกิจ” 

นั้น ไดสงผลไปถึงทุกรูปแบบของความสัมพันธ ไมยกเวนแมกระท่ังในระดับครอบครัว สังเกต

ไดจากความสืมพันธในครอบครัวท่ีมักจะหางเหินกัน และนํามาสูความแตกแยกของครอบครัว 

ซ่ึงไมไดมีเพียงในระดับของครอบครัวเทานั้น แตยังมีอิทธิพลไปสูทุกๆระดับของความสัมพันธ

และทุกๆสถาบันอันเปนองคประกอบของสังคมอีกดวย   

4. ความแปลกแยกจากธรรมชาติแวดลอม โดยมนุษยคิดวาตนเองเปนคนละสวนกับธรรมชาติ 

และยึดเอาตนเองเปนศูนยกลางของสรรพสิ่ง และเชื่อวาสามารถควบคุมธรรมชาติไดดวยการ

พัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมา มนุษยจึงหันไปพ่ึงพิงเทคโนโลยีแทนธรรมชาติดั่งในอดีต ซ่ึงสิ่ง

ดังกลาวไดสรางชองวางระหวางมนุษยกับธรรมชาติใหเพ่ิมมากข้ึน ความแปลกแยกดังกลาว

สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนผานการท่ีรัฐหรือกลุมนายทุนพยายามเขามาใชประโยชนจาก

ธรรมชาติใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนํามาแปรรูปเปนสินคาและสรางเปนรายไดกลับคืนสูกลุมคน

ดังกลาว ซ่ึงการกระทําดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การผลิต และการบริโภค 

การเกษตรแบบเพ่ือยังชีพในอดีตก็ตองปรับเปลี่ยนเปนการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม เกิด

ระบบความสมัพันธแบบ นายทุน – แรงงาน ท่ีสรางความไมเทาเทียมใหเกิดข้ึน 

 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาดูแลวพบวา แนวคิดเรื่องความแปลกแยกดังกลาว มีความสอดคลองกับ

ปรากฏการณคนไรบาน ในฐานะท่ีคนไรบานเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบ ท่ีตกอยูในสภาวะความแปลก

แยก ไมวาจะเปนในมิติของวิถีชีวิตท่ีมีความแตกตางจากคนสวนมากในสังคม การท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะเปนตัวแปรสําคัญท่ีสรางความแปลกแยกท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรมมากท่ีสุด หรือการปฏิบัติ

ของรัฐตอคนกลุมนี้ท่ีปฏิบัติในลักษณะท่ีแตกตางออกไป แตในความเปนจริง ความซับซอนของขอมูล

ดังกลาวมีมากกวานั้น การวิเคราะหโดยแบงแยกขอมูลตามแนวคิดความแปลกแยกท่ีแบงออกเปน

ลักษณะตางๆ จะชวยสรางความเขาใจและอธิบายความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานไดอยาง

ชัดเจนมากข้ึน  
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาเรื่อง “อนาคตกับคนไรบาน : การศึกษาทัศนะเก่ียวกับอนาคต เพ่ือสะทอนการวางแผน

ชีวิตของคนไรบาน ในพ้ืนท่ี สนามหลวง กรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดแบงประเด็นเพ่ือท่ีจะ

ทําการคนควาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของออกเปนประเด็นกวางๆท้ังสิ้น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. งานศึกษาเก่ียวกับคนไรบาน ซ่ึงในประเด็นดังกลาวผูศึกษาไดทําการคนควางานเอกสารแลว

พบวามีการศึกษาคนไรบานในมุมมองท่ีตางกันออกไป ซ่ึงสามารถจําแนกไดคือ 1) นิยามคนไรบาน2) 

การศึกษาคนไรบานในฐานะของคนเรรอน คนไรท่ีพ่ึง 3) วิถีชีวิตคนไรบาน 4) สวัสดิการสําหรับคนไร

บาน 5) ความไมเปนธรรมกับคนไรบาน และ 6) การใหความชวยเหลือคนไรบาน ซ่ึงวรรณกรรมตางๆ

เหลานี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน รวมถึงชวยใหผูศึกษาเห็นแนวทางในการเขาถึงขอมูลท่ีแตกตางกัน

ออกไป 



 

 

2. งานศึกษาเก่ียวกับคนชายขอบ ในฐานะท่ีคนไรบานถือเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบใน

สังคมไทย ผูศึกษาจึงไดทําสืบคนงานศึกษาในประเด็นดังกลาว ซ่ึงงานศึกษาท่ีเก่ียวกับคนชายขอบมีอยู

มาก โดยสวนใหญมักแสดงใหเห็นถึงปญหาท่ีกลุมคนชายขอบตองเจอจากการจัดการของรัฐ ซ่ึงผู

ศึกษาไดแบงการศึกษาเก่ียวกับคนชายขอบออกเปน 1) คนชายขอบในฐานะคนจนเมือง และ 2) คน

ชายขอบในฐานะคนไรรัฐ ซ่ึงงานตางๆเหลานี้ผูศึกษาไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาการพัฒนา

รูปแบบงานของตนเอง 

ท้ังนี้ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมจะถูกนํามาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนางานศึกษา

ชิ้นนี้ใหมีมิติมากยิ่งข้ึน โดนนําไปพิจารณารวมกับขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนาม สัมภาษณ และ 

สังเกตการณ เพ่ือนํามาวิเคราะหรวมกันตามประเด็นการศึกษาท่ีผูศึกษาตั้งเอาไว 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับคนไรบาน 

นิยามคนไรบาน 

“คนไรบาน” ถือเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบในสังคมไทยท่ีมักพบไดตามสังคมเมืองท่ีเปน

ศูนยกลางทางการปกครองและเศรษฐกิจ คําวา “คนไรบาน” ดูเหมือนจะเปนคําเรียกแทนท่ีอธิบาย

รูปแบบวิถีชีวิตของกลุมคนท่ีใชพ้ืนท่ีสาธารณะเปนท่ีอยูอาศัยได แตอยางไรก็ตาม คําๆนี้ตางก็มี

ความหมายท่ีแตกตางออกไป ตามบริบทของผูท่ีใหคํานิยาม โดยในบทความเรื่อง “นิยาม ‘บาน’ ‘การ

ไรบาน’ และ ‘คนไรบาน’” ของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัยไดกลาวถึงนิยามความหมายท่ีแตกตางกันของ

คําวา การไรบาน และ คนไรบาน ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางมุมมองของหนวยงานภาครัฐ และ มุมมอง

ของคนไรบาน อีกท้ังยังตองการทําความเขาใจสภาวะการไรบานและคนไรบานในทุกๆมิติ เพ่ือนําไปสู

แนวทางในการจัดการสวัสดิการแกคนไรบานตอไป ซ่ึงพบวามีคําท่ีหนวยงานภาครัฐใชเพ่ือเรียกคนไร

บานอยูหลายคํา อาทิเชน คนดอยโอกาส บุคคลเรรอน คนไรท่ีพ่ึง เปนตน คําเหลานี้เปนคําท่ีสื่อ

ความหมายในแงลบ โดยการไรบานในท่ีนี้หมายถึง การไมมีท่ีอยูอาศัยท่ีเปนบานเรือน คนไรบานจึงมี

ชีวิตแบบเรรอนและไมมีหลักแหลง อาศัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
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นอกจากนี้สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาสสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

(พม.) ไดจัดกลุม “บุคคลเรรอน” เปนกลุมดอยโอกาสประเภทหนึ่ง และไดใหความหมายของ บุคคล

เรรอน วา “ผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง ใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ มีความหมายครอบคลุมไปถึง

คนไรท่ีพ่ึง คนขอทาน คนไรบาน ซ่ึงมีไมนอยท่ีนิยามคําวาคนไรบานควบคูไปกับคนเรรอน อยางไรก็

ตาม พบวา บุคคลเรรอนบางคนมีบานเปนของตนเอง แตไมอยู และมีกลุมคนเรรอนบางกลุมท่ีรวมตัว

กันเชาหองพักเปนท่ีอาศัย ” ซ่ึงจากการใหความหมายชุดนี้จะเห็นถึงการซอนทับกันในความหมายของ

คําวา “บุคคลเรรอน” และ “คนไรบาน” (นพพรรณ พรหมศรี: 2558: ออนไลน) 

ในสวนของสํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน (2558) ไดใหนิยาม “คนเรรอน ไรบาน” เอาไววา 

“เปนบุคคลท่ีขาดผูอุปการะ ไมมีท่ีอยู หลับนอนในท่ีสาธารณะ ไมประกอบอาชีพ เปนบุคคลเรรอน 

เนื่องจากอพยพเขามาประกอบอาชีพในเมืองเปนคนเรรอนไรบานเพ่ือการประกอบอาชีพ”ซ่ึง

ความหมายท่ีถูกใหโดยรัฐเหลานี้เปนความหมายในเชิงลบ อีกท้ังยังไมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงของ

กลุมคนไรบาน 

ความหมายตางๆเหลานี้ท่ีถูกสรางโดยรัฐไดกลายเปนภาพแทนของกลุมคนไรบานท่ีคนสวน

ใหญในสังคมรับรู ในบทความของ ณัฐเมธี สัยเวช (2558) เรื่อง “ความเขาใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ท่ีมีตอคนไรบาน” ไดนําเสนอความเขาใจผิดท่ีคนสวนใหญในสังคมมีตอคนไรบาน ซ่ึงเปนผลมาจาก

การใหความหมายผิดๆแกคนไรบาน อาทิเชน คนไรบานไมมีบาน คนไรบานเปนเกียจคราน ดีแต

ขอทานไมยอมทํามาหากิน คนไรบานเปนพวกสกปรกไมชอบอาบน้ํา คนไรบานคือผูพรอมกอ

อาชญากรรม และ คนไรบานเปนเรื่องไกลตัว เราไมมีวันท่ีจะกลายเปนคนไรบาน ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือเปน

ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งท่ีคนไรบานเปน คนไรบานไมไดไรบาน(house) หากแตไรบาน

(home) ในฐานะของพ้ืนท่ีปลอดภัย ท่ีใหความปลอดภัยท้ังทางกายและทางใจ ดังนั้นการแกปญหา

โดยสรางสถานพักพิงของภาครัฐจึงเปนการเขาใจผิดวาคนไรบาน คือ คนไร “บาน” ในฐานะท่ีเปนสิ่ง

ปลูกสราง ดังนั้น การสรางสถานพักพิงจึงอาจไมใชการแกปญหาท่ีตรงจุดนัก นอกจากนี้แลว คนไร

บานยังมีอาชีพท่ีหลากหลายนอกจากการขอทาน แตอาจไมหลากหลายมากนักเม่ือเทียบกับคนสวน

ใหญในสังคมท่ีมีเครื่องมือยืนยันการเปนคนไทย นั่นคือ “บัตรประชาชน”  เนื่องจากกลุมคนไรบานมัก

ไมมีบัตรประจําตัวติดตัว จึงยากตอการท่ีจะสมัครงานหรือทํางานประจํา สามารถทําไดเพียงงาน
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รับจางท่ัวไป หรืองานชั่วคราว อาทิเชน เก็บของเกา คาขาย นักแสดงประกอบ รวมไปถึงพนักงาน

รักษาความปลอดภัย โดยในบทความเรื่อง “house กับ home” ของผูเขียนทานเดิม ไดอธิบาย

ความหมายของคนไรบานในมุมมองท่ีแตกตางออกไปจากความหมายท่ีภาครัฐไดนําเสนอ เขาได

อธิบายเอาไววา คนไรบานนั้น หลายคนอาจไมไดไร House แตทุกคนตางไร home กันแทบท้ังสิ้น 

คนไรบานคือกลุมคนท่ีคลาดแคลนท่ีพักใจ และตางแสวงหาพ้ืนท่ีปลอดภัยของตัวเอง และเม่ือท่ีบานไม

สามารถใหได จึงตองออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีคนไรบานคลาดแคลนแบงได

เปน 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีปลอดภัยทางสถาบันครอบครัว พ้ืนท่ีปลอดภัยทางสถาบันเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ี

ปลอดภัยทางสุขภาพ 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหเราเห็นวา สิ่งท่ีเปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเราเขา

ใจความเปนคนไรบานคลาดเคลื่อนไปคือ การไมเขาใจความหมายของคําวา “บาน” ของคนไรบาน 

หากพูดถึงบาน เราคงนึกถึงสถานท่ีอันเปนท่ีอยูอาศัยหรือท่ีท่ีเราคุนเคย ซ่ึงคําวาบาน ในภาษาไทยนั้น

สามารถใชแทนไดท้ังบานในเชิงของสิ่งปลูกสราง และบานท่ีหมายถึงความอบอุนและสายสัมพันธ ซ่ึง

แตกตางจากศัพทภาษาอังกฤษท่ีมีการแบงคําใหทําหนาท่ีตางกันอยางชัดเจน คือ house ท่ีหมายถึง

บานท่ีเปนโครงสราง และ home ท่ีหมายถึงสายสัมพันธในครอบครัว 

ในบทความเรื่อง “house หรือ home ความหมายของคําวาบานในวัฒนธรรมตะวันตก” 

ของ ฤทธิรงค จุฑาพฤฒิกร (2552) ไดพยายามอธิบายความแตกตาง และการเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางคํา 2 คํานี้ โดยเขามองวา บาน ถือเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี ดังนั้นวัฒนธรรม

ท่ีแตกตางกัน ก็สงผลใหความหมายของคําวา บาน ในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกันไปดวย บานเก่ียวของกับ

ความสัมพันธของคนในบานซ่ึงหมายถึงคนในครอบครัว และความสัมพันธกับคนนอกบาน ซ่ึงเปน

ความสัมพันธท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยอาศัยชวงเวลา และความพึงพอใจ พ้ืนฐานความสัมพันธท่ีเหนี่ยวแนน

ภายในครอบครัว จะพัฒนาไปจนถึงความสัมพันธระดับชุมชน และกลายเปนเครือขายท่ีกวางขวาง ใน

ฐานะท่ีบานเปนพ้ืนท่ีท่ีสรางความอบอุนใจใหกับสมาชิกในครอบครัว ในวัฒนธรรมตะวันตก บานแต

ละหลังจะมีเตาผิงท่ีเปนศูนยกลางใหสมาชิกในครอบครัวใชเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนเรื่องราว

ระหวางกันและกัน ซ่ึงจะเห็นไดวาในขณะท่ีเตาผิงเปนสวนหนึ่งของบาน (house) แตเตาผิงก็ยัง

กลายเปนศูนยกลางของ (home) ท่ีเปนสัญลักษณแสดงถึงการอยูรวมกัน และนอกจากนี้ยังแสดง

สถานะทางสังคมและตัวตนของเจาของบานอีกดวย ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง หรือสรางความแตกตางใหกับ
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บานของตัวเองเพ่ือใหเหมาะกับวิถีชีวิตของตนเองนั้นยังชวยเพ่ิมความผูกพันท่ีมีตอบาน (house) อีก

ดวย โดยนิยามความหมายของคําวาบานนั้นผูเขียนไดอางอิงจากนักวิชาการตางประเทศ 

สุดทายแลวสิ่งท่ีงานเขียนชิ้นนี้พยายามจะนําเสนอคือ บานในแตละวัฒนธรรมมีความหมาย

แตกตางกันข้ึนอยูกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี บานในวัฒนธรรมตะวันตก อาจหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีให

ความสําคัญทางจิตใจ แตในวัฒนธรรมอ่ืน บานอาจจะมีความหมายท่ีแตกตางออกไป บานอาจทํา

หนาท่ีสะทอนความศรัทธาหรือความเชื่อของคนในวัฒนธรรมนั้นๆ เชน ในวัฒนธรรมไทย มีการตั้งศาล

พระภูมิเอาไวในบาน หรือ ตองดูฤกษยามกอนท่ีจะลงเสาเข็ม อีกท้ังความหมายของคําวาบานสําหรับผู

ท่ีขาดความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย ยอมแตกตางจากความหมายของคําวาบานของเรา ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับ

ความปลอดภัยและความไมแนนอน จนทําใหไมมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาท่ีอยูอาศัยของตนเองใหคงทน

ถาวร ซ่ึงผูเขียนมองวา ในการพยายามพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหกับคนกลุมนี้จําเปนท่ีจะตองพัฒนาความ

เขาใจถึงวิถีชีวิตท่ีแทจริงเพ่ือใหการแกปญหานั้นเปนไปอยางตรงประเด็น 

ตอมาฤทธิรงคไดพัฒนาผลงานชิ้นนี้ตอยอดข้ึนมาเปนผลงานวิจัยภายใตชื่อวา “ความหมาย

ของคําวา ‘บาน’ ของคนไรบาน” ซ่ึงทํารวมกับ ฐิตาภา อินทปนตี , ปาริฉัตร หนูเซง , นุชกานต กาญ

จนพันธุ และ สิริรัช ยาวิลาศ (2558) โดยเปนงานวิจัยท่ีศึกษาความหมายของคําวาบาน จากคนไรบาน 

2 กลุม นั่นคือ กลุมคนไรบานท่ีใชชีวิตอิสระ และ กลุมคนไรบานท่ีกําลังจะมีบาน เพ่ือหาแนวทางใน

การจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต โดยใชกระบวนการลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ สํารวจความ

คิดเห็น ใหคนไรบานวาดภาพบานในฝน  ซ่ึงจากผลจากศึกษาพบวา กลุมคนไรบานท่ีใชชีวิตอิสระทัก

จะไมพิจารณาบานท่ีมีองคประกอบเปนประตู หนาตาง หลังคา หากแตพิจารณาบานในฐานะท่ีเปน

พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีความปลอดภัย และสําหรับกลุมคนไรบานท่ีกําลังจะมีบานไดใหมุมมองเก่ียวกับบาน

เอาไว 2 รูปแบบคือ บานในฐานะท่ีเปนสิ่งปลูกสรางท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู 

กับบานในฐานะท่ีเปนความอบอุนทางจิตใจ 

จากบทความท่ีเก่ียวของกับคนไรบานท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ แสดงใหเห็นวา การท่ีปรากฏการณ

คนไรบานยงัถูกมองวาเปนปญหาอยูและภาครัฐไมสามารถแกไขสิ่งท่ีตนมองวาเปนปญหาเหลานี้ได ซ่ึง

สวนหนึ่งเปนผลมาจากการใหความหมายของคนไรบานโดยปราศจากความเขาใจในวิถีชีวิตท่ีมีความ

ซับซอน และมีปจจัยรวมหลายอยาง ซ่ึงผลงานท้ัง 2 ชิ้นนี้ ชวยใหผูศึกษาเขาใจคําวา “บาน” ในมิติท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน การใหความหมายคําวา “บาน” ของคนในแตละวัฒนธรรมตางก็แตกตางกัน
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ออกไปตามประสบการณในชีวิตของคนๆนั้น ดังนั้นในการศึกษาเก่ียวกับคนไรบาน ผูศึกษาจําเปน

อยางยิ่งท่ีตองเขาใจความหมายของคําวา “บาน” ของกลุมผูถูกศึกษาดวย เพ่ือใหการถายทอดขอมูล

ออกมาเปนไปอยางชัดเจนมากท่ีสุด 

 

จากคนเรรอนสูคนไรบาน 

จากการพยายามใหความหมายของคนไรบานท่ีกลาวมาขางตนนั้น พอจะทําใหเราเห็นถึงวิถี

ชีวิตของคนไรบานท่ีอาศัยพ้ืนท่ีสาธารณะเปนท่ีอยูอาศัย จึงทําใหมีคําเรียกคนไรบานท่ีแตกตางกันไป 

ไมวาจะเปน คนเรรอน คนจรจัด รวมถึงคนไรท่ีพ่ึง ซ่ึงคําเหลานี้เปนคําท่ีแฝงไปดวยอคติเชิงลบ ซ่ึงการ

มองเชนนี้ปรากฏอยูชัดเจนใน “รายงานการสํารวจวิจัย ลักษณะ พฤติกรรม และการปรับตัวของคนไร

ท่ีพ่ึงในสถานสงเคราะห” ของ กองวิชาการ กรมประชาสงเคราะห (2517) ท่ีมองวา ความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจสงผลใหกลุมคนจากชนบทมุงเขามาหาความสะดวกสบายในเมือง

หลวง กอใหเกิดปญหาเรื่องคนไรท่ีพ่ึงและคนขอทานท่ีเกิดข้ึนจากความเกียจคราน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของ

ขอทานในสังคมสวนหนึ่งเปนผลมาจากการทํางานไมเต็มท่ีของเหลาเกษตรกร อีกท้ังคนขอทานเหลานี้

ขัดขวางการทํางานและสรางความรําคาญแกคนอ่ืนๆในสังคม สิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงมุมมองท่ีรัฐมีตอ

กลุมคนไรท่ีพ่ึงหรือในท่ีนี้คือ “ขอทาน”วาเปนการมองอยางมีอคติ อีกท้ังยังเปนการมองคนกลุมนี้เปน

ปญหา มากกวาจะมองลึกลงไปถึงปญหาท่ีทําใหคนเหลานี้ขาดท่ีพ่ึงพิง 

ในภายหลังไดเริ่มมีงานศึกษาท่ีพยายามทําความเขาใจกลุมคนท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะมาก

ข้ึน ดังท่ีปรากฏในสารนิพนธเรื่อง “วิถีชีวิตของเด็กเรรอน” ของวิรันตี วรอุไร (2552) โดยในงานชิ้นนี้

ตองการท่ีจะศึกษาถึงอาชีพ รูปแบบความสัมพันธ ความตองการ รวมถึงคาดหวังของกลุมเด็กเรรอน 

โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลจากเด็กเรรอนในศูนยสรางโอกาส พบวาเด็กเรรอนสวนใหญ

เปนเพศชายและมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร สาเหตุท่ีออกมาใชชีวิตแบบนี้เนื่องจากครอบครัวมี

ปญหา และอาชีพสวนใหญท่ีเด็กเรรอนทําคือ ขอทาน  ขายบริการ และขายพวงมาลัย แตถึงอยางไรก็

ตามเด็กเรรอนเหลานี้ก็ยังคงตองการท่ีจะไดรับโอกาสทางการศึกษาและความกาวหนาทางอาชีพการ

งาน ซ่ึงจากการท่ีใชขอมูลโดยอาศัยแบบสอบถาม จึงทําใหงานศึกษาชิ้นนี้ไดขอมูลในเชิงภาพรวมของ

วิถีชีวิตของเด็กเรรอน แตเม่ือคนควาเพ่ิมเติมแลวพบวามีงานวิจัยท่ีพูดถึงบางอาชีพของเด็กเรรอน



19 

 

ปรากฏในรายงานวิจัยยอยฉบับสมบูรณเรื่อง “การขายบริการทางเพศในเด็กเรรอน” โดยทีมผูวิจัย

ไดแก สุนทรี ฉายคุณากร รัตนวรรณวิสา อ่ิมทรัพย และ วัชรากรณ ผลดี (2546) ในงานวิจัยชิ้นนี้มอง

วากลุมเด็กเรรอนเปนกลุมท่ีตองประสบปญหาในหลากหลายดาน ไมวาจะเปน ปญหาครอบครัว 

ปญหาเรื่องท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงการประกอบอาชีพ  ซ่ึงหนึ่งในอาชีพท่ีถูกเลือกคือ การขายบริการทาง

เพศ ซ่ึงถือวาเปนอาชีพท่ีทํารายไดคอนขางสูง ถึงแมวาจะไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคม ซ่ึงผล

การศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเด็กเรรอนเลือกอาชีพนี้เนื่องจากไดเงิน ซ่ึงเงินถือเปนสิ่งสําคัญใน

การดํารงชีวิต เงินทําใหมีขาวกิน มีของใช ประกอบกับการออกมาเปนเด็กเรรอนนั้นถือเปนการตัด

โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ อาชีพท่ีพอจะทําใหไดมีอยูไมมากนักและใหเงินนอย ซ่ึงมีเด็กเรรอน

หลายรายท่ีตองการกลับไปเลาเรียนตอ หรือกลับไปหาครอบครัว แตการจะทําเชนนั้นดูเหมือนจะ

เปนไปไดยาก โดยผูวิจัยไดมองวาเหตุผลสวนหนึ่งคือความกลัวท่ีจะเผชิญหนากับสังคมใหม และการ

ตองปรับเปลี่ยนไปสูบทบาทใหม ซ่ึงเด็กเรรอนเหลานี้เอง สวนมากจะเติบโตข้ึนมาและกลายเปนคนไร

บานท่ียังคงใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

หลังจากท่ีเริ่มมีการพยายามทําความเขาใจและมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุมคนเรรอน ก็

เริ่มมีผลงานท่ีพยายามเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุมคนเหลานี้ ในรายงานการ

วิจัย เรื่อง “การวิเคราะหสถานการณและการศึกษานโยบาย/มาตรการในการใหความชวยเหลือ

ครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ครอบครัวพอแมวัยรุน และครอบครัว

เรรอน ระยะท่ี1” ภายใตการดูแลของ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย (2550) ซ่ึงเนนศึกษาคนเรรอนในรูปแบบครอบครัว ซ่ึงเปน

ปรากฏการณท่ียังคงสังเกตเห็นไดไมชัดเจน เนื่องจากคนเรรอนสวนมากมักจะหนีออกจากบานมาแลว

ใชชีวิตอิสระ แตอยางไรก็ตามก็ยังพบรูปครอบครัวเรรอนอยูบาง ท่ีเปนครอบครัวท่ีอพยพกันมาจาก

ตางจังหวัดและมักอาศัยอยูตามริมทางรถไฟ ซ่ึงประสบกับปญหาทางดานสุขอนามัย อาหาร สภาพ

ความเปนอยูรวมถึงความปลอดภัย โดยการแกไขปญหาควรเริ่มตนจากการปรับนโยบายและมาตรการ

ท่ีรัฐใชในการแกไขปญหาคนเรรอนจากการมองวาคนเหลานี้เปนสวนเกินในสังคม และใหความ

ชวยเหลือในฐานะท่ีมองวาคนเหลานี้เปนคนเทากัน พรอมท้ังมีการสงเสริมอาชีพและเปดโอกาสในการ

เขาถึงการศึกษาใหกับคนเรรอน 
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ในการสงเสริมอาชีพสําหรับคนเรรอนนั้น พบวาหนวยงานภาครัฐไดมีการผลักดันใหเกิดการ

ฝกอาชีพในองคกรท่ีใหการดูแลกลุมคนไรท่ีพ่ึง เชน สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงตามจังหวัดตางๆ ก็ไดจัดให

มีการฝกอาชีวบําบัด นอกจากจะฝกอาชีพแลวยังมีการอบรมศีลธรรมและฟนฟูสมรรถภาพรางกาย

และจิตใจ ซ่ึงความรูสึกของคนเรรอนท่ีไดเขาไปอยูในสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงปรากฏอยูในการศึกษา

เรื่อง “ความพรอมในการประกอบอาชีพของผูรับบริการประเภทเรรอนในสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึง

นนทบุรี” ของ อาภา รัตนพิทักษ (2547) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา คนเรรอนสวนใหญมองวาการ

ฝกอบรมอาชีพท่ีสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงจัดใหเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน แตถึงอยางไรก็ตามคนเรรอนสวน

ใหญก็ตองการท่ีจะประกอบอาชีพรับจางมากกวาอาชีพท่ีทางศูนยจัดการอบรม ซ่ึงงานศึกษาชิ้นนี้ยัง

ไมไดแสดงใหเห็นวา เม่ือคนเรรอนออกไปสูสังคมภายนอกแลว อาชีพท่ีถูกฝกไปจะถูกนําไปใชมากนอย

แคไหน และการฝกอาชีพนั้นจะเปนการยุติวิถีชีวิตแบบคนเรรอนไดหรือไม 

 

ชีวิตคนไรบาน 

จากท่ีผานมาจะเห็นไดวา งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับคนเรรอน คนไรท่ีพ่ึง มักจะเปนงานวิจัยใน

เชิงปริมาณ ท่ีอาศัยขอมูลจากการใชแบบสอบถามและวัดคาออกมาเปนตัวเลข ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาอาจจะ

ถูกตีกรอบดวยคําถามของผูวิจัย และไมสามารถสะทอนภาพของปรากฏการณนั้นๆไดอยางสมบูรณ 

ดังนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้ ผูศึกษาจึงเลือกท่ีจะใชวิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีอาศัยกระบวนการลง

ภาคสนามสัมภาษณ พูดคุยอยางเจาะลึก เพ่ือสะทอนสิ่งท่ีเปนไปใหไดมากท่ีสุด 

หนังสือเรื่อง “โลกของคนไรบาน”  ของ บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552) ถือเปนงานวิจัยท่ีใช

กระบวนการทางมานุษยวิทยาท่ีตองอาศัยการพูดคุยและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม อีกท้ังงาน

ชิ้นนี้ยังไดเปลี่ยนคําเรียกกลุมคนท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะจากเดิมท่ีมักเรียกกันวา คนเรรอน คนจร

จัด มาเปน “คนไรบาน”งานชิ้นนี้ถูกดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ของผูเขียน ถือเปนผลงานท่ีนําเสนอใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไรบานแบบท่ีคนสวนใหญ

ไมเคยเห็น ผูเขียนไดเขาไปใชชีวิต กิน อยู หลับ นอน รวมกับคนไรบาน จนทําใหเกิดความวางใจและ

กลาท่ีจะเปดเผยขอมูล การทํางานชิ้นนี้ใชเวลาท้ังสิ้นเกือบ 2 ป จึงทําใหขอมูลท่ีถูกนําเสนอออกมา

เปนมุมมองท่ีใกลเคียงกับมุมมองของคนใน โดยใชวิธีการเขียนแบบชาติพันธุวรรณนาท่ีสามารถอธิบาย



21 

 

ความเปนคนไรบานเอาไวไดอยางรอบดาน ภายในงานชิ้นนี้ปรากฏใหเห็นวิถีชีวิตของคนไรบานท่ีมา

จากการคลุกคลีใชชีวิตรวมกัน ปญหาอันแทจริงท่ีตองเผชิญ และสาเหตุท่ีหลายๆคนกลายมาเปนคนไร

บานท่ีมีปจจัยหลายอยางซอนทับกันอยู อีกท้ังวิธีการแกปญหาท่ีรัฐพยายามทําอยูนั้นก็เปนการแกท่ีมา

จากพ้ืนฐานความเขาใจอันผิดพลาด โดยผูเขียนพยายามท่ีจะนําเสนอใหเห็นวา สังคมคนไรบานนั้น

ไมไดมีความแตกตางไปจากสังคมมนุษยท่ัวไปและมุงหวังท่ีจะใหงานของเขาเปนจุดเริ่มตนในการ

พยายามทําความเขาใจและยอมรับคนไรบานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเสนอสวัสดิการทางเลือกสําหรับคนไร

บาน คือ 1) การจัดใหมีแสงสวางในท่ีสาธารณะอยางท่ัวถึง 2) จัดใหมีท่ีพักพิงอยางเรงดวน 3) จัดใหมี

หองเชารายวันราคาถูก 4) การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม และ 5) การใหทางเลือกท่ีจะอยูบน

ทองถนน 

นอกจากการศึกษาคนไรบานในไทยแลว บุญเลิศยังคงเดินหนาทําการศึกษาวิถีชีวิตของคนไร

บานท้ังในประเทศญ่ีปุน (2550) ในบทความเรื่อง “คนไรบานในญ่ีปุนยุคโลกาภิวัฒน” ซ่ึงเขาก็ไดใช

กระบวนการทางมานุษยวิทยาเพ่ือเขาถึงแหลงขอมูลอีกเชนกัน งานเขียนชิ้นนี้พยายามสะทอนวา

ปรากฏการณคนไรบานในญ่ีปุนไดแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณท่ีขัดแยงกันอยางสุดข้ัวในสังคมเมือง นั่น

คือ สังคมญี่ปุนเปนภาพแทนของประเทศท่ีพัฒนาแลว แตคนไรบานนั้นกลับเปนภาพแทนของความ

ยากจน  อีกท้ังยังถึงพยายามคนหาสาเหตุท่ีคนญี่ปุนตองกลายมาเปนคนไรบานซ่ึงพบวาปจจัยเหลานั้น

ตางมีความซับซอน แตตัวแปรสําคัญคือโลกาภิวัตน ท่ีสงผลใหญ่ีปุนยายฐานการผลิตสินคาไปยัง

ประเทศท่ีมีคาแรงถูกกวา จึงทําใหคนในประเทศตกงานและกลายมาเปนคนไรบาน นอกจากนี้ระบบ

ความสัมพันธในครัวเรือนของญี่ปุนท่ีเรียกวา “อิเอะ” ก็ถือเปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ีเพ่ิมปริมาณการ

กลายเปนคนไรบาน เนื่องจากระบบอิเอะนั้นผูท่ีรับมรดกในครอบครัวจะเปนลูกชายคนโต ซ่ึงลูกชาย

คนอ่ืนตองออกไปสรางเนื้อสรางตัวและสรางอิเอะเปนของตัวเองและผูหญิงก็ตองแตงงานไปเขากับอิ

เอะของสามีตัวเอง สิ่งนี้จึงทําใหสํานึกในการพ่ึงตนเองของคนญ่ีปุนมีสูง และเม่ือปริมาณงานใน

ประเทศลดลง ผูท่ีตกงานหรือไมมีงานทําจึงมักจะไมกลับไปพ่ึงพาครอบครัวของตนเอง ซ่ึงจะสังเกตได

วาคนไรบานในญี่ปุนนั้นมักจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจัยการกลายมาเปนคน

ไรบานนั้นไมสามารถแยกขาดออกจากกันได คนไรบานตองประสบกับปจจัยหลายอยางท่ีผลักใหพวก

เขาตองเลือกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ อีกท้ังรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีตางกันก็ทําใหคนไรบานใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุนมีลักษณะท่ีแตกตางกันอีกดวย 
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ไมเพียงเทานั้น บุญเลิศยังไดทําการศึกษาชีวิตของคนไรบานในประเทศฟลิปปนส (2556) อีก

ดวย คนไรบานในภาษาตากาลอกจะถูกเรียกวา ยากิท (Yakit) ซ่ึงหมายความวาขยะ คนไรบานใน

ฟลิปปนสท่ีบุญเลิศไปทําการศึกษาสวนมากจะใชชีวิตโดยพ่ึงพิง ฟดดิง โปรแกรม (Feeding program) 

ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับโรงทานในประเทศไทย โดยสถานท่ีท่ีแจกอาหารมักจะเปนตามโบสถคาทอลิค 

และโบสถซิกข และคนไรบานจะมีตารางเปนของตัวเองวาวันนี้ตองไปท่ีไหนเพ่ือท่ีจะไปรับแจกอาหาร 

ซ่ึงมีฟดดิ่ง โปรแกรม หลายท่ีท่ีคนไรบานตองเขาไปรวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนากอนท่ีจะรับของ 

นอกจากวิถีชีวิตของคนไรบานในฟลิปปนสท่ีบุญเลิศไดสะทอนออกมาแลว เขายังไดแสดงทัศนะเก่ียว

กันการใชชีวิตแบบคนไรบานเอาไววา คนไรบานไมไดชื่นชอบหรือรูทุกขกับการใชชีวิตแบบนี้ แตวา

พวกเขา “ชิน” กับรูปแบบชีวิตเชนนี้มากกวา พวกเขาตองชินกับการเดินเปนระยะทางไกลๆเพ่ือไปรับ

แจกอาหาร ตองชินกับความวุนวายท่ีเกิดข้ึนระหวางรอรับแจกอาหาร และตองชินกับการถูกจับเขาคุก

เม่ือถึงชวงท่ีตองกวาดลางคนไรบาน ซ่ึงสุดทายเขาไดต้ังคําถามไวอยางนาสนใจกับงานศึกษาของ

ตัวเองวา เขามองเห็นและยอบรับความชินเหลานี้วาเปนเรื่องปกติหรือไม เพราะถาเกิดเชนนั้นก็แสดง

วาเขายอมรับใหปญหาความเหลื่อมล้ํานี้ปรากฏอยูตอไป  ซ่ึงงานศึกษาเรื่องคนไรบานของบุญเลิศ ถือ

เปนงานเขียนท่ีมีเอกลักษณในการพยายามทําความเขาใจ และมองวิถีชีวิตคนไรบานในฐานะของการ

เปนวัฒนธรรมหนึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยูบนโลกใบนี้ ซ่ึงนอกจากจะเผยให

เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไรบานท่ีนอยคนจะรูแลว ยังชวยใหผูศึกษาเขาใจกระบวนการท่ีจะเขาถึง

แหลงขอมูลใหไดมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงการพยายามทําความเขาใจกลุมคนไรบานในลักษณะดังกลาว ไดปรากฏอยูใน “โครงการ

ถอดบทเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับผูใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ” โดยมี อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา 

อาจารยประจําภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหัวหนาโครงการ 

และไดรับการสนับสนุนโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงการทํางานใน

โครงการนี้เนนทําความเขาใจโครงการสําคัญ 3 โครงการ ไดแก ชุดโครงการถอดบทเรียนบานแรกรับ

และบานพัฒนาสําหรับเด็กเรรอน โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตคนไรบานถาวร และ

โครงการรณรงคและแกไขปญหาคุณภาพชีวิตผูปวยขางถนน โดยพยายามท่ีจะศึกษาใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงาน รวมถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงจะนําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูใชพ้ืนท่ี

สาธารณะ ซ่ึงการดําเนินโครงการท้ัง 3 โครงการนี้ตางมีกรอบคิดท่ีคลายคลึงกันคือการมองกลุมคนผูใช
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พ้ืนท่ีสาธารณะดวยความเขาใจ จึงทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบในการจัดการปญหาออกเปน 2 

แนวทาง คือ 

1. การจัดการใหเขาสูระบบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน

สังคม โดยอาศัยความรวมมือจากทางภาครัฐ 

2. การยืดหยุนใหจัดการตนเอง แนวทางนี้ถือเปนแนวทางท่ีสําคัญ เนื่องจากกลุมผูทํางาน

พยายามท่ีจะไมเขาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงแนวทางนี้ตองการใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย

ตนเอง 

ซ่ึงแนวคิดท่ีผูจัดโครงการไดนําเสนอออกมานั้นไดเสนอเปนท้ังเชิงนโยบายและเชิงการจัดการ

ตอท้ังภาครัฐ และสสส. ซ่ึงพยายามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเขาใจตอกลุมผูใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ และตั้งใจท่ีจะแกไขปญหา พรอมท้ังเปนสื่อกลางในการประสานงานสรางเครือขาย และ

เผยแพรขอมูลท่ีแทจริงเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน 

ท้ังนี้จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานก็คือการ

พยายามสรางความเขาใจกลุมคนไรบานในฐานะท่ีเปนสมาชิกในสังคมเดียวกัน โดยมีการพยายาม

นําเสนอวิถีชีวิตของเหลาคนไรบานผานในหลายแงมุม ซ่ึงในการศึกษาสายสังคมศาสตรมุงเนนท่ีจะทํา

ความเขาใจผานท้ังงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงงานวิจัยท้ัง 2 รูปแบบตางก็เปน

ฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

 

สิทธิประโยชนสําหรับคนไรบาน 

ในสวนของสิทธิประโยชนสําหรับคนไรบานนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย ไดระบุสิทธิประโยชนท่ีคนเรรอนไรบานพึงไดรับเอาไวดวยกัน 2 ขอ คือ 

1. การคุมครองสวัสดิภาพใหไดรับการฟนฟูรางกาย จิตใจ และพัฒนาศักยภาพใหสามารถเขาถึงสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐาน และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซ่ึงดําเนินการในบานมิตรไมตรี 5 แหง คือ 

กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 
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2. เสริมสรางศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอสําหรับการมีท่ีพักอาศัยเปนของ

ตนเอง ซ่ึงดําเนินการในบานสรางโอกาส  3 แหง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี 

นอกจากนี้แลวยังมีสิทธิประโยชนสําหรับผูไรท่ีพ่ึงพิง คนเรรอน คนขอทาน ซ่ึงแยกออกมาจากําสิทธิ

ประโยชนสําหรับคนเรรอนไรบาน ซ่ึงมีท้ังสิ้น 2 ขอ ดังนี้ 

1. การอุปการะในสถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึง 11 แหงใน 10 จังหวัด คือ จังหวัด ปทุมธานี พิษณุโลก 

เพชรบุรี นครราชสีมา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสถานแรกรับคนไรท่ี

พ่ึง 2 แหง คือจังหวัดนนทบุรี และเชียงใหม 

2. คําแนะนําดานบริการ และการชวยเหลือจากหนวยสํารวจและชวยเหลือ คนเรรอน ขอทาน 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบสิทธิประโยชนของคนกลุมนี้ กับสิทธิประโยชนท่ีคนกลุมอ่ืนๆในสังคมพึง

ไดรับพบวานอยกวามากอีกท้ังยังไมมีการอธิบายใหรายละเอียดท่ีชัดเจน และพบวา หนวยงานภาครัฐ

เนนท่ีจะใหคนไรบานกลับไปมีบานท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของตัวเอง ซ่ึงเม่ือผูศึกษาคนควาในประเด็น

ดังกลาว ก็ไดพบวิทยานิพนธฉบับหนึ่งท่ีศึกษาเก่ียวกับระบบบริการสําหรับคนไรบาน ชื่อเรื่อง “การ

พัฒนาระบบบริการสําหรับคนไรบาน : ศึกษากรณีการใหบริการของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย” ของ 

ธนากร ยุทธพลนาวี (2553) งานวิทยานิพนธฉบับนี้ถือเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยขอมูลหลักมาจาก

การใชแบบสอบถามกับคนไรบานท่ีพักอาศัยภายในศูนยและนอกศูนย จํานวนท้ังสิ้น 120 คน และ

วิเคราะหหาคาสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS และการสัมภาษณคนไรบานและเจาหนาท่ีมูลนิธิจํานวน 5 

คน ผลการศึกษาพบวา คนไรบานสวนใหญออกมาจากบานเพ่ือมาหางานทําในเมืองหลวง ซ่ึงสวนใหญ

ตองการกลับไปอยูกับครอบครัว  นอกจากนี้ยังพบวา คนไรบานตองการเครื่องอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด 

ซ่ึงในงานศึกษาชิ้นนี้ไดมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับคนไรบานเอาไว เพ่ือใช

สําหรับการตอยอดในการใหความชวยเหลือคนไรบานตอๆไป ซ่ึงในงานชิ้นนี้เปนลักษณะงานวิจัยใน

เชิงปริมาณจึงขาดการลงรายละเอียด และการสัมภาษณในเชิงลึก 
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ความไมเปนธรรมกับคนไรบาน 

จากการคนควางานศึกษาเก่ียวกับคนไรบานพบวา ประเด็นท่ีมักจะปรากฏอยูในงานศึกษา

หลากหลายชิ้นท้ังท่ีตั้งใจและไมตั้งใจคือ คนไรบานมักจะประสบกับปญหาความไมเทาเทียมในสังคม 

ไมวาจะเปนจากสายตาของสมาชิกรวมสังคม หรือนโยบายสวัสดิการท่ีรัฐมอบใหกับคนไรบานท่ีกลาว

ไปแลวขางตนก็แตกตางและมีนอยกวาคนสวนใหญในสังคม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ปญหานี้ถือเปนปญหา

ใหญและปญหารวมของคนไรบาน 

อนรรฆ พิทักษธานิน (2558) ไดทําการจําแนกปญหาท่ีคนไรบานตองประสบออกเปน 3 

ประการ ไวในบทความเรื่อง “ ‘คนไรบาน’กับความไมเปนธรรมในสังคม” ไดแก 1) ปญหาความ

เหลื่อมล้ําและการเขาไมถึงสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการเขาบริการทางดาน

สุขภาพ อันเปนผลพวงมาจากการไมมีบัตรประชาชนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการยืนยันเพ่ือรับรองสิทธิ

พ้ืนฐาน 2) ปญหาในดานการเขาถึงแหลงทุนในการตั้งตนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงสาเหตุคือการไมมี

บานและบัตรประชาชน ขาดบานอันเปนพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยในการออมเงิน อีกท้ังขาดบัตรประชาชนเพ่ือ

เปนใบเบิกทางในการประกอบอาชีพท่ีมีความม่ันคง ท้ัง 2 สิ่งนี้เปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหคนไรบานไม

สามารถยกระดับทางเศรษฐกิจของตนเองได และ 3)ทัศนคติเชิงลบท่ีมีตอคนไรบาน โดยผูเขียนมองวา

ปญหาขอนี้ถือเปนพ้ืนฐานท่ีนําไปสูปญหาขออ่ืนๆ ดังนั้นปญหาคนไรบานจึงไมสามารถถูกทําใหหมดไป

ไดโดยการสงเคราะหความตองการพ้ืนฐานในชีวิต แตควรท่ีจะปรับปรุงนโยบายท่ีทําใหคนไรบาน

สามารถใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะและสามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานจากรัฐโดยไมซับซอนเชนเดิม และ

สรางทัศนคติและความเขาใจตอคนไรบานใหม โดยมองวาเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงสราง

ทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม 

ท้ังนี้ดูเหมือนวา “ความไมเปนธรรม” จะกลายเปนปญหาติดตัวของคนไรบาน ซ่ึงนอกจาก

งานเขียนชิ้นท่ีกลาวไปแลว ผูเขียนทานเดิมยังไดขยายความเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมท่ีคนไรบาน

ตองเจอ ผานบทความอีก 2 ชิ้น นั่นคือ “คนไรบาน: ภาพสะทอนความเหลื่อมล้ําทางสังคม”(2558) 

และ “คนไรบาน ความเหลื่อมล้ํา และท่ีตั้งหลักของชีวิต” (2558) ซ่ึงผูเขียนมองวา ปญหาของคนไร

บานนั้นมีความเก่ียวของและสัมพันธกันอยางเห็นไดชัดกับการจัดนโยบายสวัสดิการทางสังคม โดย

วิเคราะหจากปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะกลายมาเปนคนไรบาน ซ่ึงปจจัยดังกลาวถูกจําแนก

ออกเปน 2 ขอ ไดแก 1) ปจจัยภายใน อันไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับปจเจกบุคคล และ 2) ปจจัย
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ภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการวางนโยบายของรัฐ ซ่ึงการกลายมาเปนคนไรบานนี้ถือเปนตัวชี้วัดท่ีทํา

ใหเห็นถึงการจัดนโยบายทางสังคมของรัฐไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงพ้ืนท่ีสาธารณะซ่ึงถือเปนหนึ่งในนโยบาย

ทางสังคมของรัฐนั้นก็เปรียบเสมือนกับท่ีอยูอาศัยของคนไรบาน แตไมสามารถทําหนาท่ีเปน “บาน” 

ใหกับคนไรบานไดอยางเต็มท่ี เนื่องดวยพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นขาดความปลอดภัยและความม่ันคงในการ

อํานวยความสะดวกใหกับคนไรบาน ซ่ึงผู เขียนไดใหคําจํากัดความภาวะนี้วา “การเสี่ยงดวง” 

เนื่องจากคนไรบานตองใชชีวิตอยูกับความไมแนนอน ไมแนนอนท้ังในดานสถานท่ีอยูอาศัย อาหารการ

กิน รวมไปถึงอาชีพการงาน โดยในปจจุบัน ความไมแนนอนในดานท่ีอยูอาศัยก็ไดถูกเล็งเห็นและ

พยายามเขามาแกไขปญหานี้จากหลายภาคสวน โดยสรางข้ึนในลักษณะของศูนยพักคนไรบาน ซ่ึงใน

ปจจุบันมีอยูท้ังสิ้น 3 แหง ไดแก 

1. ศูนยพักคนไรบาน สุวิทย วัดหนู ดําเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

2. บานอ่ิมใจ ดําเนินการโดยสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

3. บานมิตรไมตรี ดําเนินการโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

ซ่ึงศูนยพักพิงเหลานี้สามารถเปนหลักตั้งตนชีวิตใหมและสรางเครือขายใหกับกลุมคนไรบาน 

เพ่ือออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกได ท้ังหมดนี้จึงแสดงใหวา ปรากฏการณคนไรบานกับนโยบายทาง

สังคมในดานท่ีอยูอาศัยนั้นมีความสัมพันธและสงผลตอกัน ซ่ึงรัฐควรสงเสริมใหกลุมคนไรบานมีสถานท่ี

พักพิงท่ีม่ันคงและดูแลภายหลังจากท่ีคนไรบานกลับไปมีบานของตัวเอง 

 

การใหความชวยเหลือคนไรบาน 

เม่ือเรื่องของคนไรบานถูกมองวาเปนปญหา ก็เริ่มมีการพยายามแกไขปญหาเหลานี้ หนึ่งใน

นั้นคือการสรางศูนยพักสําหรับคนไรบานดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน ซ่ึงการสรางศูนยพักเชนนี้ เหม

พรรษ บุญยอยหยัด และ เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย (2554) นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและ

การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล มองวาเปนการใหความชวยเหลือโดยมองคนไรบานตามแนวทางของ

สิทธิมนุษยชน 
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ในงานวิจัยเรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการตอสูของคนไรบานในเขตพระนคร” ซ่ึงจัดทํา

โดยผูวิจัยท้ัง 2 ทานนี้ ไดนําเสนอใหเห็นวา ในการท่ีจะใหความชวยเหลือกลุมคนไรบานนั้นตอง

คํานึงถึงหลักพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนอยูเปนสําคัญ นั่นคือการเห็นถึงคุณคาและศักด์ิศรีของการเปน

มนุษยอันเปนพ้ืนฐานของการมีมุมมองท่ีวา “คนทุกคนเทากัน” ดังนั้นสิ่งท่ีควรไดรับการแกไขกอนเปน

อันดับแรกคือ “ทัศนคติ” และเม่ือทัศนคติท่ีสมาชิกในสังคมมีตอคนไรบานเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งท่ีตามมา

คือการใหความชวยเหลือ โดยในป 2542 มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัยไดใชกิจกรรมการเดินกาแฟมาเปน

สื่อกลางในการเขาถึงกลุมคนไรบาน และศูนยกิจกรรมอิสรชนหรือชื่อในปจจุบันวามูลนิธิอิสรชนก็ได

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชชีวิตใหแกผูดอยโอกาส สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดการรวมตัวของคนไรบาน

ท่ีตองการพยายามขับเคลื่อนและผลักดันปญหาท่ีคนไรบานตองเจอใหกระจายออกไปสูการรับรูของ

สมาชิกในสังคม และในป 2551 ก็ไดเกิดเปน “ศูนยพักพิงคนไรบาน ‘สุวิทย วัดหนู’” ข้ึนอันเกิดจาก

ความรวมมือกันระหวาง มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัยและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ซ่ึงการสรางศูนยพัก

แหงนี้ก็ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีชวยขยายเครือขายของคนไรบานและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายเพ่ือให

เกิดความชวยเหลือและสรางการตระหนักรูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนใหกับคนไรบาน นอกจากนี้

หนวยงานภาครัฐก็ไดเริ่มเขามาใหความชวยเหลือคนไรบานตั้งแตป 2550 โดยตั้งเปนบานพักชั่วคราว

ชื่อวา “บานมิตรไมตรี” อยูในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงการ

กอตั้งนี้ก็ไดรับความชวยเหลือจากภาคเอกชนท่ีทํางานในลักษณะเชนนี้มากอนแลว ดังนั้นในการยื่นมือ

เขามาใหความชวยเหลือกับกลุมคนไรบานรวมถึงกลุมคนชายขอบอ่ืนๆในสังคมจึงควรตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของการคํานึงถึงสิทธิและการพัฒนาควบคูกันไป โดยยึดม่ันวามนุษยทุกคนควรเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงนอกจากการพยายามปรับกลยุทธของรัฐแลว รางพระราชบัญญัติคนไรท่ีพ่ึงก็

เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีควรไดรับการผลักดันเพ่ือสรางความเทาเทียมใหกับคนทุกคนในสังคม 

ท้ังนี้จะเห็นไดวา การใหความชวยเหลือท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุดสําหรับแกไขปญหาคนไรบานใน

ปจจุบันนี้คือการสรางศูนยพักสําหรับคนไรบาน ซ่ึงนอกจะทําหนาท่ีเปนท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนไรบาน

แลว  ชลลดา สุนทรพลิน (2552) ยังมองวา ศูนยพักคนไรบานยังทําหนาท่ีในการลดความเปนชายขอบ

ใหกับคนไรบานอีกดวย ซ่ึงปรากฏอยูในงานสารนิพนธเรื่อง “คนไรบานท่ีมีบาน : จากชายขอบสูความ

เปนพลเมือง กรณีศึกษาคนไรบานท่ีศูนยพักคนไรบาน ‘สุวิทย วัดหนู’” โดยงานศึกษาชิ้นนี้เปน

การศึกษากระบวนการลดความเปนชายขอบของคนไรบานท่ีเขามาอยู ณ ศูนยพักคนไรบาน “สุวิทย 
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วัดหนู” ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ

คนไรบาน การพัฒนาของสังคมเมืองทําใหเกิดชองวางระหวางคนในสังคม และทําใหเกิดภาวะการ

กลายเปนคนชายขอบ โดยเฉพาะกับคนไรบาน ท่ีถูกคนในสังคมมองขามและมองวาเปนปญหา สงผล

ใหเกิดการพยายามแกไขปญหานี้จากทางภาครัฐและเอกชนท่ีพยายามใหความชวยเหลือดานท่ีอยู

อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงศูนยพักคนไรบานเปนหนึ่งศูนยพักพิงท่ีตอบสนองความตองการของ

คนไรบานไดในระดับหนึ่ง ชวยใหคนไรบานมีโอกาสและปรับตัวใหเขากับสังคมได ซ่ึงเปนการลด

ชองวางของคนชายขอบ โดย อ.ปฐมฤกษ เกตุทัต (2553, อางถึงใน เหมพรรษ บุญยอยหยัด และ เพ่ิม

ศักดิ์ มกราภิรมย, 2554: 6) ไดแสดงความคิดเห็นเอาไววา คนไรบานนั้นจะมีมีลักษณะของการ

รวมกลุมกันเปนชุมชน และการสรางศูนยพักก็ถือเปนแนวทางในการสรางความเปนชุมชนใหมากข้ึน

เนื่องจากในศูนยพักคนไรบานจะคลายคลึงกับการจําลองการใชชีวิตอยูเปนชุมชนใหคนไรบานไดเกิด

การปรับตัวเพ่ือใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน 

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับคนไรบานตามประเด็นตางๆแลวพบวา งานเขียน

เก่ียวกับคนไรบานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กลาวคือ ในระยะแรกยังคงเปนงานเขียนเก่ียวกับ

คนเรรอนรวมถึงกลุมคนดอยโอกาส ซ่ึงสวนมากมักเปนงานวิจัยในเชิงปริมาณ จึงยังไมลงรายละเอียด

เก่ียวกับรูปแบบการใชชีวิตมากนักอีกท้ังยังเห็นความกํากวมในการใหคําจํากัดความระหวางกลุมคน

เรรอน คนไรบาน แตในภายหลัง เม่ือเริ่มมีการใชกระบวนการในการลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ และ

สังเกตการณ ก็ทําใหรูปแบบวิถีชีวิตของคนไรบานถูกตีแผออกไปสูสาธารณชนผานรูปแบบของงานวิจัย 

ซ่ึงเม่ือศึกษาลงไปแลว ทําใหพบวา กลุมคนไรบานเปนสมาชิกในสังคมท่ีไดรับปญหาจากการจัดการ

ของรัฐ จึงทําใหหนวยงานตางๆ รวมถึงแวดวงนักวิชาการพยายามท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุเพ่ือนํามาสูการ

แกไขปญหาเหลานี้ในข้ันตอนตอไป 

 

วรรณกรรมเกี่ยวกับคนชายขอบ 

“…ปรากฏการณของการเปนคนชายขอบ ไมไดมีการกําหนดไวกอนวา ท่ีนั่นไมไดท่ีนี่ไมได 

การเปนคนชายขอบสามารถเกิดข้ึนไดทุกหนทุกแหง เกิดกับทุกคนในเกือบจะทุกสถานการณ ข้ึนอยู

กับมุมมอง เชน นักวิชาการก็เปนชายขอบได…”นี่คือคํากลาวของอานันท กาญจนพันธ (2547) ท่ีเขียน
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เอาไวในหนังสือเรื่องตัวตนของคนชายขอบ ซ่ึงในหนังสือเลมนี้เปนการรวมเอางานศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

คนชายขอบจํานวนท้ังสิ้น 10 เรื่องมาไวดวยกัน และจากงานศึกษาท้ังสิ้น 10 ชิ้น อานันท กาญจพันธ 

ก็ไดทําการสังเคราะหรูปแบบของการศึกษารวมถึงกระบวนการกลายเปนชายขอบเอาไววา ความเปน

ชายขอบนั้นสามารถเกิดข้ึนไดจาก 2 ทิศทาง นั่นคือ 1) ความเปนชายขอบท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกีดกัน 

การถูกลดอํานาจ หรือถูกเบียดขับ และ 2) ความเปนชายขอบท่ีเกิดข้ึนจากการถูกดึงเขารวม

กระบวนการ การท่ียิ่งเขาไปมีสวนรวมมากเทาไหร ก็สงผลใหกลายเปนชายขอบมากข้ึนเทานั้น ดังนั้น

จึงแสดงใหเห็นวา ไมวาใครก็สามารถกลายเปนคนชายขอบไดท้ังนั้นเม่ือพิจารณาตามความสัมพันธ

ระหวางปกเจกบุคคลกับบริบทท่ีรายลอมปจเจกเหลานั้น เนื่องจากมนุษยนั้นมีความซับซอน จากการ

ถูกหลอหลอมภายใตกระบวนการทางวัฒนธรรม สิ่งนี้เองแสดงใหเห็นวา กลุมคนชายขอบในสังคม

ขยายอาณาเขตคลอบคลุมไปถึงกลุมคนอ่ืนๆนอกเหนือไปจากกลุมชาติพันธุหรือชนกลุมนอยในสังคม 

ท่ีมักถูกนึกถึงเปนอันดับแรกๆเม่ือเราพูดถึงคําวา “คนชายขอบ” 

 

คนชายขอบ : คนจนเมือง 

เม่ือพูดถึงคนชายขอบ คําๆนี้ดูเหมือนจะบรรจุกลุมคนท่ีมีรูปแบบทางวัฒนธรรมเอาไวอยาง

หลากหลาย ท้ังกลุมคนท่ีอยูชายขอบเม่ือพิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธ รวมถึงชายขอบท่ี

พิจารณาจากท่ีตั้งและเขตแดน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปรากฏการณคนชายขอบนั้นสามารถเกิดข้ึนไดท้ังใน

ศูนยกลางความเจริญและพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไป 

ในสังคมเมืองท่ีมีความหลากหลายของกลุมคนยังคงปรากฏกลุมคนชายขอบท่ีถูกพิจารณาโดย

ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจซ่ึงเปนการพิจารณาจากบริบทของการท่ีตองตกอยูภายใตกระแสทุนนิยม 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเหลานี้ปรากฏอยูในงานศึกษาหลายชิ้น หนึ่งในนั้นคือ วิทยานิพนธของ

สิริพร สมบูรณบูรณะ (2536) เรื่อง “วิถีชีวิตคนใน ‘ชุมชนชายขอบ’ ของสังคมเมือง : กรณีศึกษาคน

คุยขยะในชุมชนกองขยะชานเมือง”  ท่ีศึกษาความสัมพันธทางสังคมของบุคคลท่ีมีความเชื่อมโยงกับ

การใชทรัพยากรขยะ ซ่ึงกลุมคนเหลานี้มักถูกมองวาเปนภาระสังคม แตในทางกลับกันพวกเขาถือวามี

บทบาทและหนาท่ีสําคัญของชุมชนและสังคมเมือง ซ่ึงถาปราศจากกลุมคนเหลานี้แลว ยอมมีปญหา

ตามมา เชน ปญหาเรื่องมลภาวะจากขยะ เปนตน การเกิดข้ึนของชุมชนกองขยะชานเมืองนั้นเปนผล
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มาจากการการขยายตัวของเมืองท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ผูคนตางอพยพเขามาในเมืองเปนจํานวนมาก 

สงผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ ซ่ึงพบวา สมาชิกในชุมชนกองขยะลวนเปนคนตางจังหวัดกัน

แทบท้ังสิ้น และสิ่งท่ีเปนปจจัยในการพาคนเหลานี้มารวมตัวกันคือปญหาเรื่อง “ความยากจน” 

รูปแบบการดํารงอยูของชุมชนกองขยะนั้นไมแตกตางอะไรกับชุมชนสลัม เพียงแตวาชุมชนกองขยะมี

ทรัพยากรขยะท่ีชวยสรางรายไดเปนของตนเอง อีกท้ังรูปแบบความสัมพันธของคนในชุมชนยังมี

ขัดแยง เปนรูปแบบความสัมพันธท่ีไมมีความผูกพัน เนื่องจากเปนกลุมคนท่ีเดินทางมาจากหลากหลาย

ท่ี ทําใหมีรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เกิดการดูถูกกันเองภายในกลุม 

การอพยพเขามาของคนตางจังหวัดและปญหาความยากจนท่ีเปนสิ่งคูกับกลุมคนชายขอบ

ยังคงปรากฏใหเห็นในสารนิพนธของ อินทิรา วิทยสมบูรณ (2545) ท่ีศึกษาวิถีชีวิตของคนขาย

พวงมาลัย ในหัวขอเรื่อง “คนขายพวงมาลัย : ชีวิตกลางถนน กรณีศึกษา บริเวณแยกสะพานผานพิภพ

ลีลา ถนนราชดําเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ” โดยศึกษากลุมคนขายพวงมาลัยในฐานะของคน

จนเมือง จากงานศึกษาชิ้นนี้พบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการลมสลายของสังคมชนบทคือการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม จึงทําใหกรุงเทพมหานครกลายเปนศูนยกลางของความเจริญในทุกๆดาน คน

ชนบทอพยพเขามาทํางานในเมืองมากข้ึน ซ่ึงกลุมคนขายพวงมาลัยท่ีถูกเลือกเปนผูถูกศึกษานั้นก็มี

รูปแบบการเขามาในกรุงเทพฯในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับเมืองหลวง

กลายเปนรูปแบบวัฒนธรรมยอยของคนจนเมือง โดยมีครอบครัวเปนฐานแรงงานสําคัญ จึงทําให

ลูกหลานของคนขายพวงมาลัยมักมีการศึกษาไมสูงนัก เนื่องจากตองออกมาทํามาหากิน นอกจาก

ความสัมพันธในครอบครัวแลว คนขายพวงมาลัยยังตองมีการสรางความสัมพันธกับคนนอกครอบครัว 

ในรูปแบบของการอุปถัมภไมวาจะเปนกับเจาหนี้ หรือ เทศกิจ เพ่ือชวยใหยังคงสามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงปากทองครอบครัวตอไปได 

จากงานศึกษาท้ังหมดนี้สะทอนใหเห็นวา คนชายขอบในสังคมเมืองมักจะเปนรูปแบบของ

กลุมคนท่ีอพยพเขามาอยูในเมืองหลวงและตองเผชิญกับปญหาความยากจน ซ่ึงเปนปญหาท่ีเรื้อรังและ

แกไขไดยากหากคาดการทําความเขาใจและปรับทัศนคติท่ีมีตอกลุมคนเหลานี้ 
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คนชายขอบ : คนชายแดน 

นอกจากคนชายขอบในสังคมเมืองแลว ยังปรากฏคนชายขอบในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจากศูนยกลาง

การปกครอง และถูกทําใหเปนชายขอบดวยอุดมการณแบบรัฐชาติสมัยใหม งานศึกษาคนชายขอบใน

กลุมนี้มักจะมุงแสดงถึงปญหาความเหลื่อมล้ําจากนโยบายของรัฐ เชนในงานเขียนเชิงสารคดีเรื่อง 

“โศกนาฏกรรมคนชายขอบ” ของ สุมาตร ภูลายยาว ,อานุภาพ นุนสง ,แพร จารุ, ภู เชียงดาว และ 

จิตติมา ผลเสวก(2550)ในหนังสือเลมนี้ไดบรรจุงานเขียนเชิงสารคดี 5 เรื่อง จากนักเขียน 5 คน โดย

พยายามสะทอนปญหาของกลุมคนชายขอบซ่ึงในท่ีนี้คือชนกลุมนอยท่ีกําลังเผชิญกับภัยคุกคามท่ีมา

จากการพยายามพัฒนาของรัฐ อาทิเชน การสรางเข่ือนบนลําน้ําสาละวินท่ีนํามาซ่ึงความเดือดรอน

ของชนกลุมนอยท้ังสองฝงแมน้ําสาละวิน นั่นคือชนกลุมนอยในเขตแดนประเทศไทย และชนกลุมนอย

ในเขตแดนประเทศพมา ซ่ึงนอกจากจะนําความเดือดรอนมาใหแลว ชาวบานในพ้ืนท่ียังไมไดรับรู

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาของรัฐอีกดวย หรือการจัดทําโครงการหมูบานปาไมแผนใหม  ท่ี

หมูบานหวยปากหลด จ.ตาก ซ่ึงการจัดทําโครงการนี้นอกจากชาวบานจะมีสวนรวมเฉพาะแคการเปน

แรงงาน ไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามถึงท่ีมาท่ีไปของการจัดทําโครงการแลว 

พ้ืนท่ีปลูกปายังขยายเขามาบุกรุกพ้ืนท่ีทํากินของชาวบานดวย 2 สถานการณนี้ถือเปนตัวอยางของ

ปญหาท่ีชนกลุมนอยจะตองเผชิญภายใตวาทกรรมการพัฒนาของรัฐ ท่ีไมสนใจความแตกตางทาง

วัฒนธรรมและเสียงของกลุมคนชายขอบในสังคม 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐพยายามเอาเปรียบชนกลุมนอยเหลานี้เปนผลมาจากอุดมการณ

รัฐชาติสมัยใหม จึงทําใหกลุมคนเหลานี้ไมถูกมองวาเปนคนไทย  และถูกผลักใหกลายเปนคนชายขอบ 

ท้ังนี้รัฐเองก็พยายามท่ีจะหลอมรวมกลุมคนเหลานี้ผานการสรางความเปน “พลเมืองไทย” โดยอาศัย

โรงเรียนเปนเครื่องมือ ในวิทยานิพนธเรื่อง “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห : พ้ืนท่ีสรางความเปน ‘พลเมือง

ไทย’ ในกลุมคนชายขอบ กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” ของ ศุภ

รา มณีรัตน (2548) ไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามนี้ โดยพบวาเด็กท่ีเขามาเรียนท่ีโรงเรียนแหงนี้

จะเปนเด็กจากกลุมชาติพันธุตางๆ อาทิเชน กะเหรี่ยง เปนตน ซ่ึงเปนกลุมท่ีรัฐตัดสินวาไมปกติ เม่ือ

เขามาในโรงเรียนแลว เด็กจะผานกระบวนการสรางอัตลักษณใหมโดยใชกฎระเบียบ การควบคุม

พฤติกรรม รวมถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเปนเครื่องมือ ซ่ึงกระบวนการนี้เองทํา

ใหเด็กเกิดปญหาเม่ือกลับเขาไปสูชุมชนของตัวเอง เชน เด็กไมสามารถไปประกอบพิธีกรรมของกลุม
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ตัวเองไดเนื่องจากเวลาซอนทับกับตารางเรียน หรือรูปแบบการทําการเกษตรท่ีโรงเรียนสอนกับท่ี

ชุมชนของตนทํานั้นมีความแตกตางกัน เด็กนักเรียนจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของรัฐท่ีถูกสรางสํานึก

ของความเปนคนในรัฐแทนท่ีจะเปนสํานึกของความเปนคนในชุมชน ซ่ึงสุดทายแลวพบวาความ

พยายามหลอมรวมคนชายขอบใหกลายมาเปนคนไทยนั้นกลายเปนแนวทางท่ีทําลายวิถีดั้งเดิมของคน

ในพ้ืนท่ีใหสูญหายไป และผลิตซํ้าสํานึกความเปนสมาชิกของรัฐเพ่ือเปาหมายหลักคือการพยายาม

ควบคุม 

งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับคนชายขอบเหลานี้แสดงใหเห็นถึงทัศนะของรัฐในการพยายาม

ควบคุมกลุมคนท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตท่ีเชื่อวาเปนของตนเขาดวยกัน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีขาดความเขาใจ 

และพยายามกดคนเหลานี้ใหต่ํากวาเสมอ สถานการณดังกลาวเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกันกับคนไร

บาน เนื่องจากคนไรบานก็ถือเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบ ท่ีถูกกดทับโดยนโยบายรัฐ ซ่ึงสงผลใหการ

ดําเนินชีวิตของคนกลุมนี้ มีขอจํากัดมากกวาคนสวนใหญในสังคมในการทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดนั้น 

ทําใหผูศึกษาเกิดความเขาใจบางสวนเก่ียวกับคนไรบานและคนชายขอบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงชวยเปนแนวทาง

ใ น ก า ร ล ง เ ก็ บ ข อ มู ล  แ ล ะ เ ป น ข อ มู ล พ้ื น ฐ า น ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ต อ ไ ป



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ความแปลกแยกและวิถีชีวิตของคนไรบานคือประเด็นหลกท่ีผูศึกษาใหความสนใจในงาน

ศึกษาชิ้นนี้ โดยผูศึกษาเลือกศึกษาคนไรบานท่ีใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสนามหลวงและใกลเคียงอันไดแก 

คลองหลอด และลานคนเมือง รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีคนไรบานเขาไปรับความชวยเหลือ เพ่ือศึกษาถึงการใหคํา

นิยาม การดําเนินชีวิต รวมถึงขอจํากัดตางๆในการออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะของคนไรบาน 

1. กรอบแนวคิด 

งานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาเลือกใชแนวคิด เรื่อง “ความแปลกแยก (Alienation)” มาใชในการอธิบาย

ปรากฏการณคนไรบานในสังคมไทย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตางๆท่ีนํามาสูปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

คนไรบานในฐานะของการเปนคนชายขอบท่ีสุดในสังคมเมือง โดยแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับ

วิถีชีวิตของคนไรบาน ความแปลกแยกในท่ีนี้แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 1) ความแปลกแยกจากตนเอง 

2) ความแปลกแยกจากการงาน 3) ความแปลกแยกจากสังคมและวัฒนธรรม และ 4) ความแปลกแยก

จากธรรมชาติ โดยความแปลกแยกท้ัง 4 ระดับดังกลาวจะทําหนาท่ีอธิบายเรื่องราวของคนไรบานใน

แงมุมท่ีแตกตางกันออกไป โดยจะอธิบายใหเห็นถึงประเด็นหลักๆอันไดแก ภาพลักษณภายนอก การ

ดําเนินชีวิต สาเหตุของการออกมาใชชีวิตและขอจํากัดของการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

2. สนามศึกษาและประชากร 

ผูศึกษาเลือกสถานท่ีบริเวณสนามหลวง คลองหลอด และลานคนเมือง เปนพ้ืนท่ีหลักในการ

ลงเก็บขอมูล ซ่ึงบริเวณดังกลาวจะมีการรวมตัวกันของกลุมคนไรบานอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเขาไปทํากิจกรรมได ประกอบมักมีการจัดกิจกรรม

สําหรับคนไรบานอยูบอยครั้ง ดังนี้ 

1. สนามหลวง บริเวณสนามหลวงเปนพ้ืนท่ีท่ีคนไรบานมักจะมาใชเปนสถานท่ีในการพักผอน ใน

การศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณนี้ผูศึกษาตองการแสดงภาพรูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางคนไรบานวามี

ลักษณะเชนไร แตถึงพ้ืนท่ีบริเวณนี้จะถือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะแตก็มีกําหนดเวลาเปดปดท่ีแนนอน นั่น

 



 

 

คือ สนามหลวงจะเปดใหใชบริการตั้งแตเวลา 05.00 – 22.00 น. คนไรบานจึงสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ี

ไดในเวลาท่ีกําหนดเทานั้น 

2. คลองหลอด พ้ืนท่ีบริเวณนี้ถือเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของคนไรบาน เชน มีการขายของของเกา 

หรือ รับดูดวง เปนตน ซ่ึงผูศึกษาตองการแสดงภาพของระบบเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของและมีความสําคัญ

ตอคนไรบาน 

3.  ลานคนเมือง พ้ืนท่ีดังกลาวมักจะเปนพ้ืนท่ีท่ีหนวยงานตางๆมาแจกอาหาร รวมถึงขาวของ

เครื่องใชใหกับคนไรบานอยูเปนประจํา จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนไรบานมารวมตัวกันทุกวันในชวงเย็น โดย

กลุมคนท่ีเขามาใหความชวยเหลือกับคนไรบานนั้นจะมีจากหลายองคกร อาทิเชน มูลนิธิกระจกเงา 

หรือ เครือขายคนไรบาน เปนตน โดยผูศึกษามุงเนนท่ีจะแสดงใหเห็นถึงมุมมองของคนนอกท่ีมีตอคน

ไรบานในพ้ืนท่ีดังกลาววาเปนเชนไร  

โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะเลือกสัมภาษณท้ังคนในนั่นคือ กลุมคนไรบานท่ีใช

ชีวิตอยูในสนามศึกษา และคนนอก ซ่ึงคือกลุมคนท่ีมีความเก่ียวของกับคนไรบานในแงตางๆ เชน เปน

อาสาสมัครท่ีเขามาทํางานใหความชวยเหลือกลุมคนไรบาน หรือ สมาชิกในองคกรท่ีขับเคลื่อนปญหา

ของคนไรบาน แบงเปนดังนี้ 

1. สัมภาษณคนไรบาน จํานวนท้ังสิ้น 50 คน จากคนไรบานท้ังหมดในพ้ืนท่ี 117 คน คิดเปนรอย

ละ 42.73 (ขอมูลจากโครงการสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายอยางเปนระบบ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของเปาหมายในชีวิตคนไร

บาน และสัมภาษณเชิงลึกกับคนไรบานจํานวน 10 คน 

2. สัมภาษณอาสาสมัคร รวมถึงสมาชิกในองคกรท่ีขับเคลื่อนปญหาของคนไรบาน จํานวน 10 

คน เพ่ือใหเห็นถึงมุมมองของคนนอกท่ีมีตอคนไรบาน 
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แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงเสนทางการลงเก็บขอมูล ที่มา : 

https://www.google.co.th/maps?biw=1366&bih=623&q=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%

B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.124817099,d.c2I&um=1&ie=UTF-

8&sa=X&ved=0ahUKEwjN_MWX7LbNAhXGq48KHQ-lBqEQ_AUIBigB 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในงานศึกษาครั้งนี้มุงเนนท่ีจะนําเสนอเรื่องราวของคนไรบานอยางรอบดาน เพ่ือกอใหเกิด

ความเขาใจและสรางมุมมองใหมๆใหกับคนไรบาน ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

3.1 การคนควาขอมูลจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของ เปนการคนควาขอมูลจากหนังสือ 

งานวิจัย บทความ งานสารนิพนธ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากงาน

เสวนา เพ่ือหาประเด็นท่ีสนใจและจํากัดวงขอมูลใหแคบลง ซ่ึงขอมูลท่ีทําการคนควานั้น 

จะเก่ียวของกับประเด็นดังตอไปนี้ 1) งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับคนไรบานท้ังท่ีเปนขอมูล

เชิงสถิติ และขอมูลงานวิชาการ 2) บานในมุมมองทางวัฒนธรรม และ 3) ทฤษฎีทาง

มานุษยวิทยาท่ีควรจะนํามาประยุกตใชกับประเด็นท่ีสนใจ ซ่ึงในงานศึกษาชิ้นนี้คือ

แนวคิดเรื่อง “ความแปลกแยก”เพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอตอการนําไปวิเคราะหรวมกับ

ขอมูลท่ีไดมาจากการลงภาคสนาม 
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3.2 การลงภาคสนาม ในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดกําหนดพ้ืนท่ีของการศึกษาคือ ลานคนเมือง 

ไปจนถึงคลองหลอด และบริเวณโดยรอบสนามหลวง ท่ีจะมีการรวมตัวของคนไรบาน

เปนประจําในชวงเย็นของทุกวัน เนื่องจากจะมีการแจกอาหารจากหนวยงานตางๆ 

เพ่ือใหไดขอมูลชุดปฐมภูมิจากแหลงขอมูลจริง ซ่ึงระยะเวลาในการลงภาคสนาม

ประมาณ 7 เดือน คือระหวางเดือนกันยายน 2558 – มีนาคม 2559 ซ่ึงสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม มาใชเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะห ซ่ึงวิธีการเก็บขอมูล

ในการลงภาคสนามนั้นจะอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ในการเขาถึงขอมูล 

3.2.1 การสัมภาษณเชิงลึกกับคนไรบาน โดยการสัมภาษณเชิงลึกนั้นจะใชการเขาไปสัมภาษณ

กลุมขอมูลท่ีผูศึกษาพบเจออยูเปนประจํา และสามารถนัดแนะชวงเวลาในการสัมภาษณ

ได เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของกับประวัติ และท่ีมาท่ีไปในการมาเปนคนไรบาน และใช

ขอมูลดังกลาวประกอบกับการวิเคราะหรวมกับแนวคิด โดยสัมภาษณท้ังหมด 10 คน 

3.2.2 การสัมภาษณท่ัวไปกับคนไรบาน วิธีการนี้จะใชในการสัมภาษณคนไรบานทุกคนในครั้ง

แรกท่ีผูศึกษาเขาไปพูดคุย เพ่ือใหเห็นภาพรวมของเปาหมายท่ีคนไรบานมี โดยสัมภาษณ

ท้ังหมด 50 คน 

3.2.3 การสัมภาษณคนท่ัวไปท่ีสนใจกลุมคนไรบาน โดยเลือกสัมภาษณจากกลุมอาสาสมัคร

และสมาชิกองคกรตางๆท่ีทํางานเก่ียวกับคนไรบาน เพ่ือใหไดมุมมองของคนนอกท่ีมีตอ

คนไรบาน  

3.2.4 การสังเกตการณ เพ่ือใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนไรบาน รวมถึงพฤติกรรมท่ีคนอ่ืนใน

สังคมมีตอคนไรบาน นํามาพิจารณาถึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดกระบวนการการแบงแยกการ

รับรูในสังคม ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลจากหลากหลายดานมาใชประกอบในการวิเคราะห 

3.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ในข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลท้ังท่ีไดจากการคนควา

ขอมูลในเบื้องตนจากงานเอกสาร และขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนามมาวิเคราะห

รวมกันกับทฤษฎีท่ีตั้งไว โดยอาศัยขอมูลท่ีไดมาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะห และ

นําเสนอขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลวออกมาในรูปแบบของสารนิพนธ 
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4. การตีความ และ วิเคราะหผลการศึกษา 

ในข้ันตอนนี้จะนําเอาขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนของการรวบรวมขอมูล ท้ังขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจาก

การลงภาคสนาม และขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการทวนวรรณกรรม ซ่ึงในการศึกษาเรื่อง ความแปลก

แยกของคนไรบาน การศึกษาวิถีชีวิตของคนไรบานในพ้ืนท่ี สนามหลวง – คลองหลอด – ลานคนเมือง  

4.1 คํานิยาม ความหมายของคําวา “คนไรบาน” : เรื่องราวดังกลาวจะสามารถสะทอน

ใหเห็นถึงทัศนคติจากกลุมคนในหลากหลายกลุมท่ีมีตอคนไรบาน ไมวาจะเปน องคกรของ

ภาครัฐ หรือเอกชนท่ีมีการบัญญัติเอาไว 

4.2 ขอมูลวิถีชีวิตของคนไรบาน : เปนการอธิบายถึงรูปแบบวิธีการใชชีวิตของคนไรบาน 

การปรับตัวเม่ือตองออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ ปญหาท่ีคนไรบานตองพบเจอ และ การ

ใหความชวยเหลือคนไรบานจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะใชขอมูลจากงานศึกษาท่ีมีอยูแลว และ

อธิบายเพ่ิมเติมโดยขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนาม 

4.3 พ้ืนท่ีสาธารณะในฐานะบานของคนไรบาน : เนื้อหาดังกลาวจะพูดถึงชีวิตของคนไร

บานเม่ือเลือกออกมาใชชีวิตนอกบานวาตองทําอะไรบาง สิ่งใดท่ีตองเรียนรูใหม วิธีการเลือก

พ้ืนท่ีพักผอน รวมถึงลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีในชวงเวลาท่ีแตกตางกันวามีลักษณะเปนอยางไร 

4.4 เปาหมายของคนไรบาน : นําเสนอเปาหมายท่ีคนไรบานแสดงความคิดเห็นเอาไวผาน

การพูดคุย โดยจําแนกออกเปนหมวดหมูอยางชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการประเมิน

ศักยภาพตนเองของคนไรบานวาเขามองตนเองอยางไร 

  

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ เดือนสิงหาคม 2558 – เมษายน 2559 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 

8 เดือน โดยผูศึกษาไดกําหนดแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

สิงหาคม – กันยายน 2558 - ศึ ก ษ า ข อ มู ล จ า ก เ อก ส า ร  ง า น วิ จั ย 

บทความ 

- ปรึกษาอาจารย เพ่ือเลือกประเด็นท่ีจะ

ศึกษา 
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- เก็บขอมูลจากการออกภาคสนามโดยการ

สังเกตการณ 

กันยายน2558–เมษายน2559 - เก็บขอมูลจากการออกภาคสนามโดยการ

สัมภาษณและสังเกตการณ  

- คนควาเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม 

มกราคม – กุมภาพันธ 2559 - รวมรวบขอมูลท้ังหมดท่ีไดมา ท้ังจากการ

ออกภาคสนามและการคนควาเอกสาร 

มีนาคม –เมษายน2559 - ตรวจสอบ วิ เคราะห  เรียบเรียงและ

นําเสนอขอมูล เพ่ือจัดทําในรูปแบบสาร

นิพนธ 

 

ท้ังนี้แผนการดําเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท่ีปรากฏในตารางเปน

เพียงการคาดคะเนระยะเวลาเพ่ือวางแผนการดําเนินงานเทานั้น 



 

 

บทท่ี 4 

สถานการณคนไรบานในสังคมไทย 

 ในงานศึกษาเรื่อง “ความแปลกแยกของคนไรบาน การศึกษาวิถีชีวิตคนไรบานในพ้ืนท่ี

สนามหลวง – คลองหลอด -ลานคนเมือง ” นี้ พยายามมุงเนนท่ีจะนําเสนอภาพวิถีชีวิตสมาชิกใน

สังคมกลุมหนึ่ ง ท่ีใชชีวิตอยู ในพ้ืนท่ีสาธารณะ คนกลุมนี้ ในปจจุบันถูกเรียกวา “คนไรบาน 

(homeless)” วิถีชีวิตท่ีแตกตางออกไปจากคนสวนใหญไดกลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนไรบานถูก

ผลักออกไปจากการเปนสวนหนึ่งของสังคม การไมสามารถเขาถึงสวัสดิการท่ีรัฐจัดหาใหสําหรับสมาชิก

นั้น ไดกลายเปนตัวชี้ตําแหนงแหงท่ีของคนไรบานใหอยูริมขอบของการดูแลโดยรัฐ คนไรบานอยู

รวมกับคนอ่ืนๆในสังคม แตกลับถูกทําใหมองไมเห็นเนื่องจากเปนภาพลักษณท่ีขัดแยงกับความเปน

สังคมเมืองท่ีตองทันสมัยและเปนศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงสิ่งตางๆท่ีกลาวมานี้ไดสราง

ภาพลักษณท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงใหกับคนไรบาน ดังนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้จึงพยายาม

แสดงใหเห็นถึงความเปนไปของคนไรบานในพ้ืนท่ีศึกษาผานสายตาของผูศึกษาท่ีพยายามอธิบายให

ใกลเคียงกับวิถีชีวิตของคนกลุมนี้มากท่ีสุด โดยในบทนี้จะกลาวถึงสถานการณคนไรบานท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมท่ีเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวนั้นสงผลตอชีวิตความเปนอยูของคนไรบานอยางไร 

 

นิยามของ “คนไรบาน” 

 คนไรบาน คําๆนี้ไดทําหนาท่ีในการอธิบายวิถีชีวิตของคนกลุมหนึ่งท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตท่ี

แตกตางออกไปจากคนในสังคม มันแสดงใหเห็นวา ใครก็ตามท่ีถูกเรียกดวยคําๆนี้ ตองเปนคนท่ีไมมี

บานหรือท่ีอยูอาศัยท่ีเปนหลักแหลงสําหรับเปนท่ีพักพิงกาย ซ่ึงสิ่งท่ีสะทอนผานคําๆนี้เปนเพียงสวน

หนึ่งของรูปแบบวิถีชีวิตของคนไรบานท่ีมีท้ังความหลากหลายและซับซอน  
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ปรากฏการณ “คนไรบาน” ถือเปนหนึ่งในผลลัพธของการเปลี่ยนผานจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคม

อุตสาหกรรม ท่ีสงผลใหเกิดการเคลื่อนตัวของประชากรจากชนบทสูเมือง ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนหนึ่งใน

สาเหตุท่ีกอใหเกิดคนไรบาน ในการพยายามจะบัญญัติศัพทเพ่ือใชเรียกคนกลุมนี้พบวา ยังมีความ

เลื่อนไหลอยูมาก ดวยคําจํากัดความท่ีมีอยูอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน คนจรจัด คนเรรอน คนไรท่ี

พ่ึง คนไรบาน หรือคนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะก็ตาม สงผลใหความเขาใจและทัศนคติท่ีมีตอคนกลุมนี้

หลากหลายตามไปดวย 

ในความเปนจริง คําวา “คนไรบาน” ถือเปนคําท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายในชวงระยะเวลา

ประมาณ 10 ปท่ีผานมานี้ โดยปรากฏอยูในหนังสือเรื่อง โลกของคนไรบาน (2546) ท่ีเขียนโดย บุญ

เลิศ วิเศษปรีชา งานเขียนชิ้นนี้ไดรับการยอมรับวาเปนงานท่ีบุกเบิกการสํารวจศึกษาคนไรบาน และ

เผยแพรออกไปใหเปนท่ีรูจักภายในสังคม โดยเขาพยายามสรางความหมายใหมใหเกิดข้ึนกับคนกลุมนี้ 

เนื่องจากกอนหนานี้คําท่ีใชเรียกคนท่ีออกมาใชชีวิตนอกบานมักเปนคําวา “คนจรจัด”“คนเรรอน” 

หรือ “คนไรท่ีพ่ึง” เปนสวนมาก ซ่ึงเม่ือยอนดูจากงานศึกษากลุมคนชายขอบแลว พบวา ในชวงกอนป 

พ.ศ. 2540 ไมปรากฏงานวิจัยท่ีใชคําวา “คนไรบาน” เลย แตมีงานท่ีศึกษากลุมคนเรรอน คนจรจัด 

หรือคนไรท่ีพ่ึงอยูบาง ซ่ึงจะเห็นไดวา กอนหนาท่ีจะมีการใชคําวาคนไรบาน ก็มีการใชคําวาคนเรรอน 

คนจรจัด หรือคนไรท่ีพ่ึง เพ่ือเรียกแทนคนกลุมนี้อยูกอนแลว 

คําวาคนเรรอน หรือ คนจรจัด ดูเหมือนจะเปนคําท่ีคุนหู และพูดไดสะดวกปากกวาคําวา 

“คนไรบาน” โดยผูศึกษาสังเกตจากเวลาท่ีพูดคุยกับคนท่ัวไปเก่ียวกับเรื่องท่ีเราสนใจ เม่ือเอยคําวาคน

ไรบานทีไรมักจะจบลงท่ีคําวาคนจรจัดทุกที คําวาคนเรรอน หรือ คนจรจัดนั้นแนนอนวายอมเกิดข้ึนมา

กอนคําวา “คนไรบาน” อยูแลว และกลายเปนคําฝงหัวท่ีเรามักพูดออกมาอยางอัตโนมัติเม่ือเจอคนท่ี

ใชชีวิตอยูขางถนน งานศึกษาในเชิงวิชาการท่ีศึกษากลุมคนท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะในชวงประมาณ

ป พ.ศ. 2500 – 2530 มักจะใชคําเรียกและการใหความหมายในเชิงลบ เชน “รายงานการสํารวจวิจัย 

ลักษณะ พฤติกรรม และการปรับตัวของคนไรท่ีพ่ึงในสถานสงเคราะห” ของ กองวิชาการ กรม

ประชาสงเคราะห (2517) ก็ปรากฏทัศนคติท่ีไมดีตอคนกลุมนี้เอาไว โดยเชื่อวา สาเหตุท่ีคนเหลานี้ตอง

เขามาใชชีวิตในเมืองก็เปนผลมาจากความไมพยายามของตนเอง ท่ีทําใหตองมาใชชีวิตเปนขอทาน 

หรือตองมาอยูในสถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึง 
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เม่ือสืบคนดูการใหความหมายของท้ังคําวาคนเรรอน คนจรจัด รวมถึงคนไรบานแลว พบวา 

ความหมายของท้ังสามคํานี้มีความใกลเคียงกัน ตัวอยางเชน การใหความหมายโดยมูลนิธิอิสรชน 0

1 ท่ี

รวมเอากลุมคนจรจัด และกลุมคนไรบานมาอยูภายใตการใหคํานิยามวาเปน “ผูใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ” โดยกลุมผูใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะดังกลาว ตามมุมมองของมูลนิธิอิสรชนนั้น แบง

ออกเปน 13 กลุม คือ คนไรบาน คนเรรอน เด็กหรือครอบครัวเรรอน ผูติดสุรา ผูปวยขางถนน 

พนักงานบริการ ผูพน คนจนเมือง คนท่ีใชพ้ืนท่ีสาธารณะหลับนอนชั่วคราว คนเรรอนไรบาน คนท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ ชาวตางชาติตกยาก และ ครอบครัวแรงงานเพ่ือนบาน (อิสรชน ,2558: 

ออนไลน) เม่ือตรวจสอบดูการใหความหมายของแตละคําท่ีปรากฏแลวพบวา กลุมคนท้ัง 13 กลุมยอย

นี้ มีจุดรวมเดียวกันคือ ไมมีท่ีอยูอาศัยท่ีแนนอน จึงจําเปนตองออกมาใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ แต

สิ่งท่ีใชเปนเกณฑในการแบงกลุมคนออกเปน 13 กลุมนี้ จากการสันนิษฐานนาจะมาจากสาเหตุท่ีตอง

มาเปนผูใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ นอกจากนี้แลว ความหมายของ คนเรรอน คนไรบาน รวมถึงคน

เรรอนไรบาน ก็ยังคงมีความหมายท่ีใกลเคียงกันอยูมาก กลาวคือ ความหมายของคนไรบานนั้น

หมายถึง “บุคคลท่ีออกมาใชชีวิตในท่ีสาธารณะหรือบนทองถนนเปนท่ีพักอาศัยอันเนื่องมากจากการ

ถูกไลท่ีดินท่ีเปนท่ีพักอาศัย ไมมีท่ีดินทํามาหากิน”  สวนคนเรรอนนั้น หมายถึง “บุคคลท่ีออกมาใช

ชีวิตในท่ีสาธารณะหรือบนทองถนนเปนท่ีอยูอาศัย มักจะอยูตามจุดตาง ๆ เชน สนามหลวง สะพาน

พุทธ หัวลําโพง หมอชิต สวนลุมพินี ใตทางดวนหรือใตสะพานตางๆ สถานท่ีอยูของคนเรรอนจะอิงอยู

กับแหลงหากิน เชน สถานีรถโดยสาร ตลาด และแหลงทองเท่ียวสาเหตุท่ีคนออกมาเรรอน สาเหตุ

พบวามาจากการตกงาน ปญหาครอบครัว ความพิการไมสามารถดูแลตนเองได เรรอนตามพอแมและ

ชอบใชชีวิตอิสระ”และ คนเรรอนไรบานนั้น หมายถึง “บุคคลท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัยเดิมท่ีไมสามารถ

อยูไดไมวาดวยเหตุผลใดใดก็ตามจึงออกมาอยูตามท่ีสาธารณะ หรือบุคคลใดท่ีออกมาจากท่ีพักอาศัย

เดิม หรือบุคคลเดิมมาต้ังครอบครัวหรือมาใชชีวิตแบบครอบครัวใหมในพ้ืนท่ีสาธารณะ และท้ังสอง

กลุมอาจจะยายท่ีพักไปเรื่อย ๆ หรือ ปกหลักท่ีใดท่ีหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือดํารงชีวิตประจําวัน

ในท่ีสาธารณะนั้น ๆ” ซ่ึงความหมายของคําท้ังสามคํานี้ แทบจะไมมีความแตกตางกันเลย ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาดูแลว ผูศึกษาไดตั้งขอสังเกตวา การใหคํานิยามศัพทของมูลนิธิอิสรชน และการบัญญัติศัพท

1
มูลนิธิอิสรชนคือ องคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมกับผูใชชีวิตในที่สาธารณะในประเทศไทย    โดยเร่ิมตนจากการกอตั้งในรูปแบบของ กลุม

อิสรชน ที่กอตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนกัพัฒนาทีท่ํางานในองคกรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับเดก็และเยาวชนดอยโอกาสตั้งแตปลายป พ.ศ. 2539 (มูลนิธิ
อิสรชน,2558: ออนไลน) 
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ข้ึนมาใหมในงานของบุญเลิศ วิเศษปรีชานั้น ไมใชแนวทางท่ีสอดคลองกันเทาไหรนัก เนื่องจากบุญเลิศ

ตองการท่ีจะสรางทัศนคติใหมเพ่ือลบลางทัศนคติเชิงลบท่ีแฝงมาพรอมๆกับคําเกา แตในขณะท่ีมูลนิธิ

อิสรชนกลับเพ่ิมคนไรบานข้ึนมาในขณะท่ียังคงคนเรรอนเอาไวอยู โดยนาจะเปนผลมาจากการท่ีมูลนิธิ

อิสรชนนั้นกอตั้งข้ึนมาเม่ือป พ.ศ. 2536 โดยมีเปาหมายท่ีพยายามชวยเหลือกลุมคนท่ีใชชีวิตอยูใน

พ้ืนท่ีสาธารณะอยูแลว ซ่ึงเปนชวงเวลากอนหนาท่ีจะเกิดการบัญญัติศัพทคําวา “คนไรบาน” ข้ึนมา จึง

ทําใหการใหความหมายของมูลนิธิอิสรชนนั้นมีความทับซอนกัน เนื่องจากยังคงศัพทเดิมท่ีใชเอาไว 

ควบคูไปกับการใชศัพทคําใหม หรือการใหคํานิยามของ สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส (พอท.) 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) มีการรวมเอากลุมคนไรบาน กับคนจรจัด หรือ

คนเรรอน อยูในกลุมคนประเภทเดียวกัน นั่นคือ บุคคลเรรอนโดยไดอธิบายความหมายของบุคคล

เรรอนเอาไววา “ผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง กินอยูหลับนอนในท่ีสาธารณะ ซ่ึงมักมีความหมาย

ครอบคลุมถึงคนไรท่ีพ่ึง คนขอทาน คนไรบาน คนจํานวนไมนอยมักนิยามคนเรรอนควบคูไปกับคนไร

บาน เพราะสวนใหญของคนเรรอนมักไรบาน และเชนเดียวกันคนท่ีไรบานมักเรรอนไมมีท่ีอยูอาศัยเปน

หลักแหลง อยางไรก็ตาม ในหลายกรณีพบวาบุคคลเรรอนบางคนมีบานเปนของตนเองเปนหลักแหลง 

แตเลือกท่ีจะไมอยูบานและมากินอยูหลับนอนตามท่ีสาธารณะหรือมีกลุมคนเรรอนหรือเด็กเรรอน

บางสวนท่ีรวมตัวกันเชาหองพักหรืออาศัยอยูในบานรางหรือบริเวณท่ีรกรางวางเปลาท่ีไมมีผูดูแลโดย

มิไดหลับนอนในท่ีสาธารณะ” ซ่ึงความหมายดังกลาวตามทัศนะของ นพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการ

มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัยมองวา การมองวาคนไรบานเปนพวกเรรอนนั้น ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงๆ

ของคนไรบาน เนื่องจาก ถึงแมวาคนไรบานจะไมมีบานเรือนเปนท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง แตก็มีท่ีอยูอาศัยท่ี

เปนหลักแหลง และมีอาชีพท่ีแนนอนในชวงระยะเวลาหนึ่ง (นพพรรณ พรหมศรี, 2558: ออนไลน) 

ประเด็นเรื่องการมีอาชีพของคนไรบานดูจะเปนหัวขอท่ีถูกหยิบยกพิจารณา และเปนตัวแบงคนไรบาน

ออกจากคนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะกลุมอ่ืน เชน ผูปวยทางจิต หรือ ขอทาน เปนตน ในการทํางาน

ของเครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม (Jusnet) ก็พยายามท่ีจะนําเสนอภาพของคนไรบานในฐานะ

ของการเปนกลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมท่ีแสดงออกมาอยางชัดเจน

ท่ีสุด โดยประเด็นเรื่องคนไรบานมีงานทํา ก็ถือเปนอีกหนึ่งภาพท่ีถูกนําเสนอออกมาเพ่ือลบภาพเกาท่ี

เราเคยมีกับคนเรรอน หรือ คนจรจัดวาเปนคนไมมีเปาหมายในชีวิต หรือวาใชชีวิตอยูไปวันๆ ซ่ึง
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การนําเสนอวาคนไรบานนั้นมีงานทําจะชวยใหสังคมเกิดทัศนะท่ีดีข้ึน ดังนั้นในปจจุบัน

กระบวนการเคลื่อนไหวของหนวยงานหรือมูลนิธิตางๆก็ถือเปนตัวแปรสําคัญท่ีขยายการใชคําวาคนไร

บาน และสรางความเขาใจชุดใหมออกไปสูสาธารณชน โดยอาศัยสื่อตางๆ ไมวาจะเปนการสรางสื่อ

ผานสื่อออนไลนเพ่ือเขาถึงคนหมูมาก หรือการสรางผลงานวิจัยนําเสนอมุมมองใหมๆออกไปสูสังคม 

แตในขณะเดียวกันท่ีเราพยายามสรางมโนทัศนแบบใหมใหเกิดข้ึนกับคนไรบาน โดยการ

พยายามชูใหเห็นวา คนไรบานเองก็มีงานทํา ผูศึกษากลับพบวา มีคนไรบานบางสวนท่ีไมมีงานทํา และ

มีบางคนท่ีประกอบอาชีพเปนขอทาน ซ่ึงก็ไมใชอาชีพท่ีไดรับการยอมรับนัก เนื่องจากถูกมองวาเปน

อาชีพท่ีไมไดแลกมาดวยความสามารถ ดังนั้นแลวเราจะจัดคนกลุมนี้ไวในกลุมไหน เนื่องจากไม

สอดคลองกับความเปนคนไรบานท่ีตองมีงานทํา หรือในความเปนจริงเราไมควรท่ีจะสรางความ

แตกตางโดยการใหคํานิยามหรือความหมายท่ีผูกมัดลักษณะบางอยางเอาไวใหเปนเรื่องเฉพาะตัว 

ท่ีผูศึกษาตั้งคําถามเชนนั้นเนื่องจากวา การใหคํานิยามสวนมักกระทําข้ึนโดยคนนอก ไมวาจะ

เปนท้ังภาครัฐ หรือกลุมคนอ่ืนๆก็ตาม ซ่ึงหากมองในมุมของกลุมคนท่ีถูกเรียกนั้น พบวา โดยสวนมาก

แลว ก็ไมไดพยายามจะนิยามศัพทหรือบอกกับคนอ่ืนวาตนเปนใคร เราจึงไมพบการนิยามตนเองจาก

คนกลุมนี้เลย แตจากการพูดคุยกับคนไรบานบางสวน เขายินดีใหคนอ่ืนเรียกตนวา คนไรบาน มากกวา

ท่ีจะเปนคนเรรอน หรือคนจรจัด โดยพ่ีออดหญิง หนึ่งในสมาชิกเครือขายคนไรบาน ผูเคยเปนคนไร

บานมากอน แตตอนนี้ไดเปลี่ยนสถานภาพกลายมาเปนอาสาสมัครของเครือขายฯ และใชชีวิตอยูท่ี

ศูนยพักคนไรบาน ไดแสดงมุมมองตอคํานิยามตางๆวา “พ่ีไมชอบใหมาเรียกวาคนจรจัด มันใชกันหมา 

เราเปนคนนะ มาเรียกเราอยางนี้ไดยังไง”  

จากเสียงสะทอนดังกลาว สะทอนใหเห็นวา นิยามศัพทตางๆท่ีเกิดข้ึนนั้น นอกจากทําหนาท่ี

อธิบายลักษณะเฉพาะแลว ยังทําหนาท่ีในการสรางทัศนคติ หรือมุมมองอีกดวย ดังเชนท่ีพ่ีออดรูสึกไม

ดีกับคําวาคนจรจัด และยินดีใหเรียกวาคนไรบานมากกวานั้น ก็ทําใหเห็นอยางชัดเจนถึงทัศนคติท้ัง

จากคนพูดและตอคนฟง  
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นิยามคนนอก นิยามคนใน 

การพยายามสรางภาพลักษณท่ีดี ผานการสรางคํานิยามข้ึนใหมนั้น เกิดข้ึนผานการกระทําของ

กลุมองคกร หรือมูลนิธิตางๆท่ีเขามามีบทบาทในการเขามาชวยเหลือและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดย

การสรางคํานิยามข้ึนใหมก็ถือเปนอีกหนึ่งวิธีการในการสรางทัศนคติตอคนกลุมนี้ออกไปสูสาธารณชน

แตในทางกลับกัน จากการลงพ้ืนท่ีกลับพบวา มีนอยมากท่ีจะมีคนไรบานเรียกตนเองวาเปน “คนไร

บาน” สวนมากจะพูดถึงรูปแบบชีวิตของตนเองวาตองใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ แตการบอกวาเปน

คนไรบานหรือไม กลับเกิดข้ึนโดยตัวผูศึกษาเอง จึงทําใหผูศึกษาสังเกตเห็นถึงความแตกตางระหวาง

การใหความหมายโดยคนนอก และคนใน ซ่ึงในงานชิ้นนี้คนนอกนั้นมีความหมายครอบคลุมท้ังกลุมคน

ท่ีเขามาใหความชวยเหลือ  กลุมคนท่ัวไป และกลุมอาสาสมัครในเครือขายตางๆท่ีเคยเปนคนไรบานมา

กอน สวนคนในนั้นก็คือกลุมคนท่ีถูกเรียกวาเปนคนไรบาน  

นิยามโดยคนนอก 

 การใหคํานิยามโดยองคกรท่ีเขามาใหความชวยเหลือ 

การใชคํารวมถึงความหมายของคนกลุมนี้ อยูในรูปแบบของการพยายามชี้ใหเห็นถึงปญหา 

และการพยายามสรางมุมมองใหมๆใหเกิดข้ึนในสังคมไทย จากเดิมท่ีมีเพียงคําวาคนจรจัด หรือ คน

เรรอน ก็ปรากฏการใชคําวา “คนไรบาน” และ “คนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ” เพ่ิมข้ึนอีกตามลําดับ  

โดยเปนในลักษณะของการเพ่ิมคําข้ึนมา มากกวาท่ีจะเขามาแทนท่ีคําเกา ซ่ึงการใหคํานิยามดังกลาว

เองก็ข้ึนอยูกับการใหความหมายโดยกลุมคนท่ีเขามาทํางานดวย จึงทําใหมีความหลากหลาย และทับ

ซอนกันระหวางคํานิยาม ดังเชน มูลนิธิอิสรชน ท่ีมีการระบุไวอยางชัดเจนวา คนไรบาน และคนเรรอน 

เปนคนละกลุมกัน แตถูกจัดอยูในกลุมคนท่ีใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ การใหความหมายของคนไร

บานโดย “เครือขายวิชาการเพ่ือความเปนธรรม” ก็พยายามทําใหเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุมคนไร

บานใหไดมากท่ีสุด นั่นคือ “คนไรบาน คือ กลุมคนท่ีบานไมไดทําหนาท่ีในฐานะของท่ีพักพิงทางจิตใจ 

และตอบนองความตองการทางดานเศรษฐกิจและในเชิงความสัมพันธได จึงตองออกมาใชชีวิตเพ่ือหา

บานดังกลาวในพ้ืนท่ีสาธารณะ” หรือความหมายของคนไรบานท่ีเกิดข้ึนโดยงานของ บุญเลิศ วิเศษ

ปรีชา ก็เปนการใหความหมายผานการบรรยายวิถีชีวิตของคนกลุมนี้โดยละเอียดผานการเขาไปใชชีวิต

คลุกคลีดวย เพ่ือใหเห็นถึงความเปนจริงท่ีคนไรบานเปน ซ่ึงความหมายตางๆท่ีเกิดข้ึนนั้นก็สะทอนให
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เห็นถึงเปาหมายสูงสุดของกลุมคนท่ีนําเสนอความหมาย เชน เครือขายนักวิชาการเพ่ือความเปนธรรม 

ก็ตองการท่ีลดปญหาในระดับเชิงโครงสราง ท่ีพยายามชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจากสถาบันในสังคม 

เปนตน  

การใหคํานิยามโดยกลุมคนท่ัวไป 

จากการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการกับบุคคลอ่ืนๆถึงสิ่งท่ีกําลังทําอยูในตอนนี้ หลายคน

มักจะสนใจระคนตกใจกับการท่ีผูศึกษากําลังทํางานท่ีเก่ียวของกับกลุมคนไรบาน ดวยความท่ีคนสวน

ใหญในสังคมมักจะไมคอยไดเขามาทําความรูจักกับคนกลุมนี้เทาไหรนัก ซ่ึงหากกลุมคนท่ีคุยดวยเปน

คนท่ีอาศัยหรือใชชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีมีคนไรบานปรากฏใหเห็นอยูบางก็ไมมีปญหาในการอธิบายสรางความ

เขาใจใหตรงกัน แตหากเปนคนอ่ืน เชน แมคาขายของ หรือแมกระท่ังคนในครอบครัวก็ตาม การจะ

พยายามสรางความเขาใจในข้ันแรกใหตรงกันวาคนกลุมนี้คือใครนั้น ตองมีการพูดถึงคนจรจัด หรือคน

เรรอนรวมดวยเสมอ โดยมักจะปรากฏอยูในรูปประโยคท่ีวา “ท่ีเราเคยไดยินกันวา คนเรรอน คนจรจัด 

นั่นแหละ” ซ่ึงโดยสวนใหญแลว มักจะมองวาคนกลุมนี้ไมมีงานทํา และไมมีประสิทธิภาพในการใชชีวิต

มากพอท่ีจะหาเลี้ยงตนเองไดอยางม่ันคง จึงตองออกมาใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ปาเอ (นาม

สมมติ) วัย 58 ป พนักงานขายของรานสะดวกซ้ือแหงหนึ่งไดแสดงทัศนะท่ีมีตอคนไรบานในขณะท่ีผู

ศึกษาไปซ้ือของเพ่ือนําไปแจกคนไรบานเอาไววา “เคาเปนคนจรจัดใชไหม ถาหนูซ้ือสบูเหลวไปเคาจะ

ใชกันเปนรึเปลาแลวมันก็ลางยากดวยนะ ตองใชน้ําเยอะ เคาคงไมไดอาบน้ําครั้งละนานๆหรอก”จาก

ประโยคดังกลาวไดสะทอนมุมมองของคนอ่ืนท่ีมีตอคนไรบานไวไดหลายแงมุมคือ 

“คนไรบานคือคนจรจัด” 

 การท่ีคนท่ัวไปเขาใจดังนี้แสดงใหเห็นวา การสรางคํานิยามใหมวาคนไรบานนั้น ยังไมเปนท่ี

แพรหลายเทาไหรนักในกลุมคนท่ัวไป การเปนคนไรบานก็ยังคงตองอยูภายใตการกํากับบทบาทโดยคํา

วา คนจรจัดอยูดีแตก็มีการตอบโตออกมาจากฝงของคนไรบานวา “เราไมใชคนจรจัด แตเราคือคนจน

จัด” 

 

 



46 

 

“คนไรบานขาดประสิทธิภาพ” 

 สิ่งนี้เองนาจะเปนผลมาจากการท่ีเราเขาใจวาคนกลุมนี้ไมสามารถทําอะไรไดเทากันกับเรา 

ดวยขอจํากัดตางๆ หลายคนท่ีผูศึกษาพูดคุยดวยมักมองวาคนไรบานสวนใหญเปนผูปวยท่ีมีปญหาทาง

จิต ซ่ึงในความเปนจริงแลว ผูปวยท่ีมีปญหาทางจิตเปนเพียงสวนหนึ่งของคนไรบาน 

คนท่ัวไปเขาใจปญหาพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบาน กลาวคือ ปญหาดานการเขาไมถึงระบบ

สาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานนั้น ถือเปนปญหาพ้ืนฐาน และเปนปญหาเบื้องตนท่ีคนสวนใหญ

มองเห็น เชน การไมสามารถหาท่ีอาบน้ําไดทุกวัน เปนตน 

ท้ังนี้ไดแสดงใหเห็นวา ในความเปนจริงไมใชวาคนในสังคมไมเขาใจวาคนไรบานมีชีวิตอยู

อยางไร แตสิ่งท่ีขาดหายไปนาจะเปนในประเด็นท่ีวา คนในสังคมไมเขาใจวา ทําไมคนกลุมนี้ถึงตอง

ออกมาใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การใหคํานิยามโดยกลุมคนท่ีเคยเปนคนไรบาน 

คนกลุมท่ีเคยเปนคนไรบานท่ีผูศึกษาไดเขาไปพูดคุยนั้น ถือเปนคนไรบานท่ีขยับตัวเขามาเปน

อาสาสมัครในหนวยงานตางๆท่ีชวยขับเคลื่อนปญหาท่ีเกิดข้ึน ออกไปสูสาธารณะชน ซ่ึงแนนอนวา คน

กลุมนี้ยอมเรียกกลุมคนท่ีใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะวาเปน “คนไรบาน” ซ่ึงเปนผลมาจากการเขาไป

ทํางานรวมกันองคกรท่ีขับเคลื่อนปญหาดังกลาว จึงทําใหมุมมองตอคนไรบานท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุมนี้ 

สอดคลองกันไปกันทิศทางการพยายามใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทุกคนท่ีผู

ศึกษาเขาไปพูดคุยนั้น มักจะพูดอยางเต็มปากวา ตนเคยเปนคนไรบานมากอน อาทิเชน พ่ีออด ลุงแดง 

ลุงอ๊ีด หรือนองหนิง จากเครือขายคนไรบาน และไมชื่นชอบหากถูกเรียกดวยคําวา คนจรจัด หรือวา

คนเรรอน เนื่องจากสรางความรูสึกท่ีไมดี 

นิยามโดยคนใน 

คนใน ในท่ีนี้ หมายถึงคนท่ีใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีถูกนิยามโดยผูศึกษาวาเปนคนไร

บานโดยตัวผูศึกษาเอง สิ่งท่ีชวยใหผูศึกษาตัดสินวาใครใชหรือไมใชคนไรบานคือ ภาพลักษณภายนอก 

อาทิเชน การหอบหิ้วขาวของพะรุงพะรัง การแตงกายดวยเสื้อผาเกา รวมถึงการตอแถวเขารับขาวท่ีมี

คนนํามาแจกฟรี จากการสอบถามทําใหพบวา ตัวของคนไรบานเองมักจะไมบอกวาตนเปนใคร ไมมี
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การพูดวา เราเปนคนไรบาน หรือเราเปนคนเรรอน สวนมากมักพูดในทํานองท่ีวา “ก็เรามีชีวิตอยางนี้” 

หรือ “ใชชีวิตนอกบาน” เสียมากกวา  

 จากท่ีกลาวมา พบวา มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดระหวางการใหคํานิยามโดยคนนอก 

และคํานิยามโดยคนใน การมองโดยคนนอกอาจมีเปาหมายเพ่ือแยกใหเห็นถึงความแตกตางถึงคนกลุม

นี้ ในดานตางๆไมวาจะเปน การพยายามสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนใหชัดเจน การแสดงความเห็นใจ การ

พยายามยื่นมือเขาไปชวยเหลือ แตในทางกลับกัน คนไรบานเองกลับไมมีการนิยามตนเองอยางชัดเจน

วาเปนใคร ความไมชัดเจนนี้เอง อาจเปนการแทนความวา คนไรบานไมตองการถูกแบงออกไป เปนคน

อีกกลุมหนึ่งในสังคม แตตองการเปนสวนหนึ่งท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆเชนเดียวกับคนท่ัวไป 

ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นวา การพยายามนิยามความหมายและสรางคําเรียกกลุมคนท่ี

ใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นมีความหลากหลายปรากฏกอยูมาก เนื่องจากไมมีการนิยามตนเองจาก

คนกลุมนี้ อีกท้ังคําท่ีใชเรียกก็ไมสามารถอธิบายรูปแบบการใชชีวิตของเขาเอาไวไดท้ังหมด ความไม

ครอบคลุมนี้เอง ท่ีเปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการสรางคําท่ีจะอธิบายความเปนไปของคนกลุมนี้อยาง

ชัดเจนและตรงไปตรงมา สําหรับในงานศึกษาชิ้นนี้ ถึงแมวาผูศึกษาจะใชวาคนไรบาน แตในแงหนึ่งผู

ศึกษามองวา คําท่ีสามารถอธิบายไดอยางตรงไปตรงมาท่ีสุดคือคําวา “คนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ” 

เนื่องจากครอบคลุมทุกเง่ือนไขท่ีปรากฏข้ึนกับชีวิตของคนไรบานเอาไวไดมากท่ีสุด  

 

การปรากฏข้ึนของคนไรบานในสังคมไทย 

คนไรบานในสังคมไทยถือเปนกลุมคนท่ีไมไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญในสังคม ดวย

ภาพลักษณภายนอกและการกระทําจากรัฐ ท่ีสรางความเขาใจผิดใหกับคนไรบาน สิ่งหนึ่งท่ีเปนปญหา

สําคัญอันเปนผลพวงจากการปฏิบัติการโดยรัฐ ท่ีสงผลตอคนไรบานมาจนถึงปจจุบันคือ การพยายาม

สรางความเปนอ่ืนใหกับกลุมคนไรบาน (วัฒนา คุณประดิษฐ. 2558) เนื่องจากคนไรบานมีวิถีชีวิตท่ี

แตกตางออกไปจากคนสวนใหญในสังคม นั่นคือ การออกมาใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ ภาพลักษณ

ของคนไรบานนั้นเปนสิ่งท่ีรัฐไมตองการ เนื่องจากเปนภาพลักษณท่ีสวนทางกับนโยบายการพัฒนา ท่ี

ตองการใหสมาชิกในสังคมมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ท้ังนี้ปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานนั้น เปน

การสรางความเขาใจผิดใหกับกลุมคนเหลานี้ ซ่ึงชุดความคิดเชนนี้ไดแพรกระจายออกไปสูสมาชิกใน
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สังคม ผานการกระทําของรัฐท่ีแสดงถึงการพยายามควบคุม อาทิเชน การมีมาตรการกวาดลางคน

เรรอนไรบานอยูเรื่อยๆ ซ่ึงจากคําบอกเลาของหนึ่งในแกนนําเครือขายคนไรบาน ทําใหทราบวา ใน

วันท่ี 1 พ.ย. 2558 จะมีการลงพ้ืนท่ีจับคนเรรอนไรบานข้ึนอีกครั้ง โดยปญหาเหลานี้สาเหตุสวนใหญ

เกิดจากการไมเขาใจการใชชีวิตของคนไรบาน   

สําหรับในประเทศไทย ปรากฏการณคนไรบานมักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีเปนศูนยกลางทางดานการ

ปกครองและเศรษฐกิจ อาทิเชน เชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต รวมถึงกรุงเทพมหานคร เนื่องจากจังหวัด

ตางๆท่ีกลาวมานี้มีความเจริญมากกวาเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีขางเคียง จึงทําใหคนจากตางพ้ืนท่ีมักจะ

อพยพเขามาในพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือเขามาหางานทําแตคนท่ีเขามาก็ไมใชทุกคนท่ีจะประสบความสําเร็จ

ดั่งท่ีตนเองหวังไว หลายคนมีรายไดท่ีไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือรายกวานั้นคือไมสามารถหางานทํา

ได จึงสงผลใหไมมีเงินมากพอท่ีจะนํามาใชจายเพ่ือแลกกับท่ีอยูอาศัยท่ีเปนหลักแหลงและมีความเปน

สวนตัว สิ่งนี้จึงกลายเปนจุดเริ่มตนของการกาวเขามาเปนคนไรบาน แตปจจัยดังกลาวก็ไมใชปญหาท่ี

เกิดข้ึนกับคนไรบานทุกคน ยังมีคนไรบานบางสวนท่ีมีปญหากับครอบครัว จึงเลือกท่ีจะกาวออกมาจาก

บาน และหลีกเลี่ยงการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะไมได 

จุดเปลี่ยนสําคัญท่ีเพ่ิมจํานวนประชากรคนไรบานใหเพ่ิมมากข้ึนในสังคมคือ วิกฤติเศรษฐกิจ

ในปพ.ศ.2540 ชวงเวลาดังกลาวถือเปนจุดพลิกสําคัญในชีวิตของใครหลายตอหลายคน เหตุการณใน

ครั้งนั้นสงผลกระทบสําคัญตอประเทศไทย และกระจายตัวเปนวงกวางไปยังประเทศเขตเศรษฐกิจ

ตางๆ ซ่ึงนอกจากระบบเศรษฐกิจจะเปนปญหาแลว ยังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในขณะนั้น

ดวย หลายตอหลานคนตองตกงานหรือเผชิญกับภาวะลมละลาย ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงอยางฉันพลัน

ดังกลาว สงผลใหเกิดภาวะความยากจน และหลายคนเลือกท่ีจะออกมาใชชีวิตเปนคนไรบาน ใชชีวิต

ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีคิดวาจะเปนพ้ืนท่ีท่ีเปดกวางสําหรับทุกคน 

พ้ืนท่ีสาธารณะถือเปนพ้ืนท่ีท่ีไมวาใครก็สามารถเขามาใชประโยชนได ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับ

การใชเปนสถานท่ีในการพักผอนขามคืนของคนไรบาน พ้ืนท่ีท่ีคนกลุมนี้เลือกนั้นตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมี

ความปลอดภัย กลาวคือ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนพลุกพลาน มีแสงไฟสองตลอดท้ังคืน เพ่ือปองกันอันตรายท่ี

จะเกิดข้ึนกับตน เชน การลักขโมย การลอบทําราย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดข้ึนกับคนไรบานอยูเปน

ประจํา อาทิเชน คุณอาร (นามสมมติ) วัย 18 ป ท่ีมักจะใชพ้ืนท่ีบริเวณเสาชิงชาเปนสถานท่ีในการ

พักผอน เธอเลาใหกับผูศึกษาฟงถึงสาเหตุท่ีเลือกมานอนบริเวณนี้เพราะวา เปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนไรบานมา
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นอนรวมกันเยอะ ถาเกิดอันตรายก็สามารถตะโกนขอความชวยเหลือได (เอ นามสมมติ, สัมภาษณ: 12 

มกราคม 2559)  

การออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นเทากับวา การกระทําหลายๆอยางท่ีเราปฏิบัติในพ้ืนท่ี

สวนตัว จําเปนตองถูกนํามาเปดเผยสูสังคม เชน การกินขาว การอาบน้ํา รวมถึงการนอนหลับ การ

เปดเผยสิ่งนี้อาจเปนหนึ่งปจจัยท่ีสรางความแปลกแยกใหกับกลุมคนไรบาน และนํามาซ่ึงทัศนคติเชิง

ลบท่ีมีตอคนกลุมนี้ เนื่องจากเปนสิ่งท่ีผิดปกติออกไปจากคนหมูมาก แตในความเปนจริงแลว การ

ดําเนินชีวิตของในพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นถือเปนวิถีชีวิตรูปแบบหนึ่งท่ีมีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตัวใน

บาน ใหสอดคลองกับการออกมาใชชีวิตอยูนอกบาน หองตางๆท่ีมีอยูในบานยังคงสําคัญเชนเดิมถึงแม

จะอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ ดังนั้นการปรับตัวใหมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีจึงเปนสิ่งจําเปน  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคนไรบานจะเลือกการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะเปนท่ีพ่ึงของชีวิต แตก็

ใชวาทางเลือกดังกลาวจะเปนไปอยางราบรื่น เนื่องจากคนไรบานเองก็ยังถูกจับตามองจากสังคม

โดยรอบ และรัฐอยูตลอดเวลา การกระทําโดยรัฐท่ีเกิดข้ึนนั้นหลายอยางเปนอุปสรรคตอการดําเนิน

ชีวิตของคนกลุมนี้ เนื่องจากความตองการของรัฐท่ีแทจริงคือไมตองการใหคนกลุมนี้มีอยูในสังคม 

เนื่องจากเปนภาพของความเหลื่อมล้ําในสังคมท่ีชัดเจนท่ีสุด  

 

กระบวนการจัดการโดยรัฐตอคนไรบาน 

 คนไรบานถือเปนหนึ่งในกลุมคนชายขอบท่ีไดรับผลกระทบจากการพยายามจัดการโดยรัฐมา

อยูตลอดเวลา ไมวาจะอยูภายใตการปกครองในรูปแบบใดก็ตาม ซ่ึงสิ่งท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนท่ีสุด

คือ ขอบัญญัติท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย 

 จากการสืบคนของผูศึกษานั้น พบวา หลักฐานท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีสามารถสืบคนไดนั้นปรากฏอยู

ใน “พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนท่ีเคยตองโทษหลายครั้ง” ร.ศ. 127 ในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โดยภายในพระราชบัญญัติไดระบุเอาไวดังนี้ 

“ …มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา เวลานี้มีคนบางจําพวกท่ีปรากฏวา มิไดประกอบการทํามาหาเลี้ยง
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ชีพอยางใด และไมมีหลักแหลง เท่ียวอาศัยนอนตามศาลาวัดบาง ตามโรงบอนบาง โดยมากเปนคนท่ี

ประพฤติการชั่วฉกชิงวิ่งราว ลักทรัพยของสาธารณชน ตองรับพระราชอาญาคนละหลายๆ ครั้งก็มี 

คนจําพวกเหลานี้ สมควรท่ีจะมีท่ีดัดสันดานใหกลับเปนคนประพฤติดี ประกอบการทํามาหา

เลี้ยงชีพเปนประโยชนแกตนตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวสืบไป ดังนี้ 

1. ผูใดตองหาวากระทําผิดตอกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 30 และปรากฏแกศาลวาเปนคนจรจัด ไม

มีท่ีอยูเปนหลักแหลง และมิไดประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพดวยประการใด ถาแลผูนั้นไมสามารถท่ีจะ

หาประกันท่ีมีหลักฐานมาใหศาลไดฉะนี้ไซร ศาลจะสั่งใหเอาตัวผูนั้นสงออกไปอยูเสียตางหัวเมือง และ

ใหอยูในความปกครองและตรวจตราของเจาพนักงานฝายธุรการ มีกําหนดต้ังแต 1 ป ถึง 5 ป แทน

การลงโทษจําคุกก็ได 

2. ผูใดเคยไดรับโทษมาครั้งหนึ่ง และไตสวนไดความวาเปนคนจรจัดไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง และมิได

ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพดวยประการใดแลว ศาลจะสั่งใหเอาตัวผูนั้นสงออกไปอยูเสียหัวเมือง 

และใหอยูในความปกครองและตรวจตราของเจาพนักงานฝายธุรการ มีกําหนดตั้งแต 5 ป ถึง 7 ป ก็ได 

ถาแมศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกคนจรจัดนั้นดวย ตามกําหนดเวลาท่ีจะสงใหผูนั้นออกไปอยูตางหัว

เมือง ตองใหนับตั้งแตวันท่ีผูนั้นพนโทษแลวเปนตนไป 

3. ถาผูใดไดเคยรับโทษจําคุกตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไปในการกระทําผิด ซ่ึงมิใชเปนฐานลหุโทษหรือมิใช

ความผิดท่ีเกิดข้ึนดวยความประมาทแลว ศาลจะสั่งใหเอาตัวผูนั้นสงออกไปอยูเสียตางหัวเมือง และให

อยูในความปกครองและตรวจตราของเจาพนักงานฝายธุรการ มีกําหนดตั้งแต ๗ ป ถึง ๑๐ ป โดยไม

ตองไตสวนอยางใดอยางหนึ่งอีกตอไปก็ได แตกําหนดเวลาท่ีจะสงใหผูนั้นออกไปอยูตางหัวเมืองนั้น ให

นับตั้งแตวันท่ีผูนั้นพนโทษจําคุกครั้งสุดทายตามคําพิพากษาของศาลแลวเปนตนไป แตถาเปนหัวหนา

อ้ังยี่ถึงวาจะไมเคยตองโทษถึง ๓ ครั้ง ศาลจะสั่งใหออกไปเสียก็มีอํานาจทําได…” 

 จากพระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงการจับคูกันของการเปนคนใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ

กับการเปนมิจฉาชีพ ซ่ึงเม่ือปรากฏการสรางภาพลักษณเชนนี้ใหกับคนกลุมนี้อยูในกฎหมายท่ีถูกราง

ข้ึนโดยรัฐนั้น สิ่งนี้ก็ไดกลายเปนปจจัยสําคัญในการอคติใหเกิดข้ึนกับกลุมคนไรบาน แตสิ่งท่ีนาสนใจ

คือ ในชวงเวลาดังกลาวยังไมปรากฏการสรางคําท่ีใชเรียกแทน อยางคําวา คนจรจัด คนเรรอน หรือ

คนไรบาน พบเพียงแตการระบุลักษณะของคนกลุมนี้วามีรูปแบบชีวิตเชนไรเพียงเทานั้น  
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 หลังจากนั้นรัฐไดเริ่มพยายามบังคับใหทุกคนจําเปนตองมีงานทําเปนหลักแหลง โดยเชื่อวา

การทําเชนนั้นจะเปนการลดปญหาการเกิดข้ึนของอาชญากรรมตางๆได ซ่ึงกระทําการณผานการออก

พระราชบัญญัติเชนเดียวกัน โดยไดออกพระราชบัญญัติจัดหางานใหผูไรอาชีพข้ึน ในปพ.ศ. 2484 โดย

มีการบัญญัติเอาไววา 

“… มาตรา 4 ผูชายไทยท่ีบรรลุนิติภาวะทุกคนตองมีอาชีพหรือรายไดอยูเปนปกติ ซ่ึงเปน

อาชีพหรือรายไดท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความเจริญของ

ประเทศ แตบุคคลดังกลาวตอไปนี้ไมจําตองมีอาชีพประกอบอยูเปนปกติ คือ 

1.  ผูท่ีมีอายุเกินกวาหาสิบหาปบริบูรณ 

2. ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานการศึกษาของรัฐบาล เทศบาล หรือเอกชนอันไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธกิารใหใหการศึกษาได 

3. ภิกษุ หรือสามเณร ในพระพุทธศาสนา 

4. ผูท่ีมีรางกายพิการทุพลภาพ หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

5. ผูท่ีไดรับความอุปการะเลี้ยงดูเปนปกติจากผูมีหนาท่ีตามกฎหมาย หรือตามหนาท่ีศีลธรรม ซ่ึงตอง

ใหความอุปการะเลี้ยงดูเชนนั้น 

มาตรา 5 ผูใดไมมีอาชีพหรือรายไดและมิไดเปนบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา 4 วรรคสอง มี

หนาท่ีตองรายงานตนตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูภายในระยะเวลา ณ 

สถานท่ี และตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ….” 

 ดวยขอกําหนดดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐท่ีตองการแกปญหาการวางงาน 

ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการทําเชนนี้ยิ่งเปนการตอกย้ําวา การท่ีใครไมมีงานทําหรือวางงานนั้น ถือเปนสิ่งท่ีผิดไป

จากความคาดหวังของรัฐ หลังจากนั้นในป พ.ศ.2485 ไดมีการออก พระราชกฤษฎีกาควบคุมคนจรจัด

และผูไมประกอบอาชีพข้ึน โดยสิ่งท่ีนาสนใจในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือมีการใหความหมายของคํา

วาคนจรจัด และ ผูไมประกอบอาชีพเอาไวดังนี้ 

 “…"คนจรจัด" หมายความวา บุคคลท่ีไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง และไมปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพ

อยางไร "ผูไมประกอบอาชีพ" หมายความวา ผูท่ีไมมีอาชีพหรือรายไดเลี้ยงตัว และไมประสงคจะหา

อาชีพ....” 



52 

 

 นอกจากการใหความหมายดังกลาวแลว ก็มีการกําหนดวิธีการจัดการกับกลุมคนท่ีเปนคนจร

จัดหรือมีแนวโนมใกลเคียงกับการเปนผูไมประกอบอาชีพเอาไววา 

“… มาตรา 4 เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดเปนคนจรจัดหรือเปนผูไมประกอบอาชีพ ใหเจา

พนักงานตํารวจมีอํานาจเรียกตัวมาสอบสวน และถาผูนั้นขัดขืนก็ใหมีอํานาจจับตัวมาได 

มาตรา 5 บุคคลดังตอไปนี้ไมถือวาเปนคนจรจัดหรือผูไมประกอบอาชีพ 

1. ผูท่ีมีอายุเกินกวาหาสิบหาปบริบูรณ 

2. ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานการศึกษาของรัฐบาล เทศบาล หรือเอกชนอันไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธกิารใหใหการศึกษาได 

3. ภิกษุ หรือสามเณร ในพระพุทธศาสนา 

4. ผูท่ีมีรางกายพิการทุพลภาพ หรือสติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

5. ผูท่ีไดรับความอุปการะเลี้ยงดูเปนปกติจากผูมีหนาท่ีตามกฎหมาย หรือตามหนาท่ีศีลธรรม ซ่ึงตอง

ใหความอุปการะเลี้ยงดูเชนนั้น 

6.  ผูท่ีไดปฏิบัติตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานใหผูไรอาชีพ พ.ศ. 2484 แลว 

มาตรา 6 เม่ือพนักงานตํารวจสอบสวนไดความวาผูใดเปนคนจรจัดหรือเปนผูไมประกอบ

อาชีพ ใหมีคําสั่งใหสงตัวไปยังกรมประชาสงเคราะห และใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายพิจารณาจัดสงไปอยูในนิคมสรางตนเอง หรือในแหลงประกอบการงาน หรือสงไปทํางาน ณ 

ท่ีใดก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสามารถของผูนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูนั้นเอง…” 

 จากขอกําหนดดังกลาวพอจะแสดงใหเห็นวา รัฐมีทัศนคติตอคนท่ีไมประกอบอาชีพในแงท่ีไม

ดีโดยมักจะมองวา คนกลุมนี้คือตนเหตุแหงอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไมมีงานทํา และกลายเปน

ภาพลักษณท่ีติดตัวใหกับคนกลุมนี้มาจนกระท่ังปจจุบันท่ีถึงแมววาจะถูกเปลี่ยนจากคนจรจัดกลายมา

เปนคนไรบานแลวก็ตาม 

 หากยอนกลับมาดูในปจจุบัน รัฐไดมีการพยายามท่ีจะควบคุมคนกลุมนี้โดยเปลี่ยนเปาหมาย

หลักจากเดิมท่ีตองการใหมีงานทําเปลี่ยนเปนการพยายามควบคุมใหคนกลุมนี้อยูในพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดการ

โดยรัฐ โดยเนื้อความดังกลาวไดปรากฏอยูในพระราชบัญญัติคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2557 
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 พระราชบัญญัติดังกลาวหากพิจารณาตามชื่อแลวพบวา รัฐอาจจะมีมุมมองใหมๆท่ีเกิดข้ึนกับ

กลุมคนไรบาน (หรือคนไรท่ีพ่ึงตามคําเรียกของรัฐ) เนื่องจากปรากฏคําวา “คุมครอง” ซ่ึงแสดงใหเห็น

ถึงการท่ีรัฐเริ่มมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุมดังกลาว มากกวาท่ีจะมองวาคนกลุมนี้เปนปญหา 

โดยไดมีการาใหความหมายของการ “คุมครองคนไรท่ีพ่ึง” เอาไววา 

“…“การคุมครองคนไรท่ีพ่ึง” หมายความวา การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสราง

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การสงเสริมการศึกษาและอาชีพ การสงเสริม

และสนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนใหคนไรท่ีพ่ึงมีงานทํา

และมีท่ีพักอาศัยและการปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอคนไรท่ีพ่ึง…” 

จากความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวา รัฐเริ่มมีกระบวนการของการพยายามทําความเขาใจ

และเล็งเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการพยายามสรางระบบสวัสดิการท่ีเอ้ืออํานวยตอคนทุกกลุมใน

สังคม ซ่ึงฟงแลวดูจะเปนการพาสังคมกาวไปสูสังคมท่ีปราศจากปญหาความเหลื่อมล้ํา แตเม่ือพิจารณา

อยางละเอียดแลวพบวา การออก พ.ร.บ.ฉบับดังกลาวเปนการรางโดยท่ีรัฐยังขาดความเขาใจถึงความ

ซับซอนในการใชชีวิตของคนไรบานอยูมาก เห็นไดจากการพยายามจัดต้ังสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง

ข้ึนมาเพ่ือทดแทนบานของคนกลุมนี้ หรือหลักเกณฑการคุมครองท่ีพยายามจะควบคุมมากกวา

คุมครอง ดังเชน 

“… มาตรา 20 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงหรือพบเห็นคนไรท่ีพ่ึง ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยเหลือ ตลอดจนจัดสงคนไรท่ีพ่ึงไปยังสถานคุมครองคน

ไรท่ีพ่ึงหรือศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

มาตรา 21 ใหสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงหรือศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงใหการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพและปญหาของคนไรท่ีพ่ึง ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 22 ในกรณีท่ีบุคคลใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดเก่ียวกับการพักอาศัยในท่ี

สาธารณะตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ิน หากเจาหนาท่ีตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ินนั้น

เห็นวาบุคคลดังกลาวมีลักษณะเปนคนไรท่ีพ่ึงและสมควรไดรับการคุมครองในสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง 

ใหเจาหนาท่ีสงตัวคนไรท่ีพ่ึงนั้นไปยังสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงหรืออศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ท้ังนี้โดย
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ความยินยอมของคนไรท่ีพ่ึงเวนแตคนไรท่ีพ่ึงอยูในภาวะท่ีไมอาจใหความยินยอมไดและใหเจาหนาท่ี

ระงับการดําเนินคดีไวชั่วคราวจนกวาจะไดรับแจงตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีคนไรท่ีพ่ึงไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ใหสถานคุมครองคนไร

ท่ีพ่ึงแจงใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ินพิจารณาดําเนินคดีตอไป 

ในกรณีท่ีคนไรท่ีพ่ึงไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง ใหสถานคุมครองคนไร

ท่ีพ่ึงแจงใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ินนั้นยุติการดําเนินคดี และใหถือวาสิทธินํา

คดีอาญามาฟองระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา…” 

เนื้อความดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวา อยางไรก็ตามคนไรท่ีพ่ึงก็จําเปนจะตองมีท่ีอยูท่ีเปนหลัก

แหลง และหากไมมีบานท่ีตนจะกลับไปไดก็ตองเขามาอยูภายใตการควบคุมโดยรัฐโดยตรงผานการเขา

พักในศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง  

ถึงแมวารัฐจะมองเห็นถึงการเปนอยูของคนท่ีใชชีวิตมาในพ้ืนท่ีสาธารณะมาเปนระยะ

เวลานานมากแลวก็ตาม แตกระบวนการจัดการท่ีเกิดข้ึนก็ยังคงไมเขารูปเขารอย ซ่ึงนาจะเปนผลมา

จากการขาดความเขาใจในสาเหตุ รวมถึงรูปแบบวิถีชีวิตของคนท่ีออกมาใชชีวิตนอกบานวามีเง่ือนไข

เชนใด รัฐพยายามเขามาควบคุมคนกลุมนี้อยูตลอดเวลา โดยมักมองวาคนไรบานเปนกลุมคนท่ียากแก

การควบคุม เนื่องจากมีรูปแบบการใชชีวิตท่ีแตกตางออกไป ซ่ึงการท่ีรัฐมองวาคนกลุมนี้ยากแกการ

ควบคุมนั้นแสดงใหเห็นถึงการสรางขอจํากัดรวมถึงบทลงโทษข้ึนมามากมาย การไมอยูกับบาน

กลายเปนปจจัยสําคัญท่ีรัฐเพงเล็งและเห็นวาเปนสิ่งไมสมควรท่ีคนในสังคมจะยึดถือมาเปนหลักปฏิบัติ 

แตอยางไรก็ตามรัฐเองก็ไมสามารถท่ีจะเขามาควบคุมโดยปราศจากความเขาใจได ซ่ึงการไมเขาใจท่ี

สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนผานการสรางศูนยคุมครองตางๆ นี่เองถือเปนหนึ่งความไมเขาใจท่ีมักเชื่อวา

คนไรบานตองการบาน แตไมสามารถมีบานได จึงสรางบานใหอยู แตแทท่ีจริงแลว การไรบานนั้นมี

ความซับซอนของปญหาอยูหลายชั้น เม่ือเปนเชนนี้จึงทําใหการสรางศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงในปจจุบัน

นี้จึงไมตอบโจทยกับคนไรบานในปจจุบัน และยิ่งแสดงใหเห็นวา ถึงแมรัฐจะเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนอยู

ตรงหนาแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถแกไขไดตอเม่ือยังไมมีการพยายามทําความเขาใจ 
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ปญหาคนไรบาน ปญหาท่ีตองแกไข 

 ถึงแมวาปญหาคนไรบานจะเปนสิ่งท่ีรัฐตองเขามาจัดการ แตในอีกดานหนึ่งก็มีการรวมตัวกัน

ของกลุมคนท่ีพยายามทําความเขาใจ และขับเคลื่อนปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานใหกระจายออกไปสู

สาธารณะ โดยกระทําผานรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงเครือขายท่ีเขามาใหความชวยเหลือกลุมคน

ไรบานนั้นมีท้ังท่ีเปนองคกรของรัฐและเอกชน ดังนี้ 

องคกรรัฐ 

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงดังกลาวมีความพยายามท่ี

จะสรางระบบสวัสดิการเพ่ือใหประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต และเสริมสรางความรวมมือของ

ทุกภาคสวนในสังคม โดยมีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)อยูในความดูแล ซ่ึงมีหนาท่ี

หลักในการสรางความเขมแข็งของสังคม ดวยวิธีการสรางพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถ

อยูไดดวยตนเอง และสรางเครือขายกับสังคมอ่ืนๆ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

และยกระดับชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึนโดยไดใหการสนับสนุนเงินทุนใหกับเครือขายคนไรบาน

ในการจัดสรางศูนยพักคนไรบาน “สุวิทย วัดหนู” เพ่ือเปนท่ีพักชั่วคราวใหกับคนไรบาน 

องคกรเอกชน 

1. เครือขายสลัม 4ภาค เริ่มกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2541 กอตั้งข้ึนโดยมีเปาหมายท่ีจะเปน

ขบวนการประชาชนอิสระ   ท่ีขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิท่ีอยูอาศัย  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชาวสลัม  รวมไปถึง การแสวงหาความเปนธรรมทางสังคมรวมกับขบวนการประชาชน

และภาคประชาสังคมกลุมอ่ืนๆ    ปจจุบันเครือขายสลัม 4 ภาค มีองคกรสมาชิก 10 

เครือขาย  110 ชุมชน ประชากรราว 7,000 ครอบครัว โดยคนไรบานเองก็ถือเปนหนึ่งใน

กลุมคนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาเรื่องท่ีอยูอาศัย และปญหาคนไรบานก็ถือเปนหนึ่ง

เปาหมายท่ีเครือขายพยายามจะแกไข ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการขับเคลื่อนปญหาดังกลาวไดเปน

อยางดีคือการชุมนุมเรียกรอง โดยเครือขายสลัม 4 ภาคชุมนุมกันเปนประจําในวันท่ีอยูอาศัย

โลก ซ่ึงตรงกับวันจันทรแรกของเดือนตุลาคม 
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ภาพท่ี 1 การออกมาเรียกรองปญหาท่ีอยูอาศัยเนื่องในวันท่ีอยูอาศัยโลก  

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 5 ตุลาคม 2558 

 

 

ภาพท่ี 2 บรรยากาศการชุมนุมประทวงเนื่องในวันท่ีอยูอาศัยโลก ประจําป 2558 

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 5 ตุลาคม 2558 

2. มูลนิธิอิสรชน เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีดําเนินกิจกรรมกับผูใชชีวิตในท่ีสาธารณะใน

ประเทศไทย    มูลนิธิอิสรชน เริ่มจากการกอตั้งในรูปแบบของ กลุมอิสรชน ท่ีกอตั้งข้ึนจาก

การรวมตัวของนักพัฒนาท่ีทํางานในองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนดอยโอกาส

ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2539การทํางานของมูลนิธินี้จะเนนการมุงเขาไปฟนฟูสภาพจิตใจและ

ฟนฟูสภาพครอบครัว ชุมชน สังคม รอบขางไปพรอม ๆ กัน โดยใชกิจกรรมการพูดคุย การ

เยี่ยมบาน เยี่ยมครอบครัว ชุมชน ของ ผูท่ีอยูในท่ีสาธารณะ 
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3. มูลนิธิกระจกเงา จัดต้ังข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถือเปน องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานเก่ียวกับ

การพัฒนาสังคม หลายๆดานไดแก งานดานสิทธิมนุษยชน งานดานสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบงปนทรัพยากรโดยไดดําเนินโครงการท่ี

เก่ียวของกับคนไรบานคือ โครงการ Food for friends โดยมีเปาหมายเพ่ือเขามามีสวนรวม

ในการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของคนไรบาน ดวยวิธีการลงพ้ืนท่ีแจกอาหารและยารักษาโรค

ใหคนไรบานในพ้ืนท่ีลานคนเมืองทุกๆวันจันทร โดยการทํางานของมูลนิธินี้จะเนนการเขามามี

สวนรวมของอาสาสมัครเพ่ือใหคนอ่ืนๆในสังคมไดเขามารับรูและเห็นชีวิตอีกดานหนึ่งท่ีอยู

รวมกันในสังคม 

 

ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมโครการ food for friends ท่ีจัดข้ึนโดยมูลนิธิกระจกเงา  

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 12 ตุลาคม 2558 

4. เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม เครือขายนี้เกิดข้ึนเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ําท่ี

เกิดข้ึนในสังคม โดยตองการสรางนักวิชาการดานความเปนธรรมให มีจํานวนและ

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมุงเนนไปท่ีกลุมคนชายขอบซ่ึงถือเปนกลุมคนท่ีไดรับ

ผลกระทบมากท่ีสุด ไมวาจะเปนกลุมแรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุมคนไรบานดวย โดยในป 

พ.ศ.2558 เครือขายนี้ไดดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจสถานการณคนไรบาน และ

การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอยางเปนระบบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” เพ่ือทํา

การสํารวจจํานวนรวมถึงวิถีชีวิตของคนไรบาน เพ่ือนําไปสูพัฒนาและใหความชวยเหลือใน

ลําดับถัดไป 
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ศูนยพักฯ ทางออกของปญหาคนไรบาน? 

 ในข้ันตอนของการดําเนินการใหความชวยเหลือนั้นปรากฏออกมาอยูหลายวิธีการ ไมวาจะ

เปน การทําการสํารวจชีวิตความเปนอยู การแจกขาวของเครื่องใชท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต แตมีอีกสิ่ง

หนึ่งท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแกไขปญหาคนไรบานคือ “ศูนยพัก” 

ศูนยพักคนไรบาน ถือเปนศูนยพักท่ีเกิดจากผลพวงของการปดทองสนามหลวงในปพ.ศ.2544 

จึงทําใหคนไรบานขาดแคลนพ้ืนท่ีในการพักผอน จึงเกิดการรวมกลุมกันเพ่ือเรียกรองกับรัฐในเรื่องท่ีอยู

อาศัย โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย กลุมปฎิบัติงานคนจนเมือง และเครือขาย

สลัม 4 ภาค จึงเกิดการผลักดันใหเกิดศูนยพักคนไรบานข้ึนบริเวณริมทางรถไฟตลิ่งชัน โดยศูนยพัก

ดังกลาวสามารถรองรับคนท่ีเขามาอยูไดวันละ 30– 40 วัน ซ่ึงถือเปนศูนยพักท่ีคนไรบานไดเขามามี

บทบาทในการบริหารจัดการดูแล และไดขยายไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ซ่ึงในปจจุบันมีศูนยพักคนไรบาน

จํานวนท้ังสิ้น 3 แหง คือ ศูนยพักคนไรบานเขตตลิ่งชัน สรางข้ึนในป พ.ศ.2546 ศูนยพักคนไรบาน “สุ

วิทย วัดหนู” เขตบางกอกนอย สรางข้ึนในป พ.ศ.2551 โดยไดรับการสนับสนุนจากคุณ สุวิทย วัดหนู 

สามารถรองรับคนไรบานไดประมาณ 30 คน และศูนยพักคนไรบานเขตหมดชิต เพ่ือเปนท่ีพักพิง

สําหรับคนไรบานในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น (ชลลดา สุนทรพลิน :2552 .55-56)  

“บานอ่ิมใจ” ถูกสรางข้ึนจากการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครเพ่ือใหเปนศูนยคัดกรอง 

ชวยเหลือ แกไขปญหาคนไรบานและบุคคลหรือครอบครัวท่ีประสบความเดือดรอน ไรท่ีพ่ึง หรือมี

รายไดนอย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังท่ีมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพ่ือใหความ

ชวยเหลือดานสวัสดิการและการสงเคราะหแกผูรับบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมเสียคาใช กอตั้งข้ึน

เม่ือป พ.ศ. 2555 ตั้งอยูเลขท่ี 2/22 สี่แยกแมนศรี เขตปอมปราบศัตรูพาย บริเวณสํานักงานการ

ประปา สาขาแมนศรี โดยสามารถรองรับผูเขาพักไดท้ังสิ้น 200 คน แบงออกเปนชาย 100 คน และ 

หญิง 100 คน โดยใครท่ีตองการเขาพักในบานอ่ิมใจนั้นตองมาลงทะเบียนทุกวันในเวลา 15.00 น. 

เพ่ือขอเขาพัก โดยสมาชิกแตละคนนั้นจะไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกไว เพ่ือรับสวัสดิการท่ีจัดให ไมวา

จะเปนอาหารเชาและอาหารเย็น หรือการเขารับการฝกอบรมอาชีพ เปนตน โดยคนไรบานมักจะเรียก

บานอ่ิมใจวา “บานเอเจ” 
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การสรางศูนยพักสําหรับคนไรบานนั้นเปนไปเพ่ือสรางพ้ืนท่ีท่ีคลายคลึงกับบานใหแกคนไร

บาน ซ่ึงในความเปนจริงแลว ศูนยพักดังกลาวก็ไมสามารถทําหนาท่ีทดแทนบานไดอยางแทจริง อีกท้ัง

การไรบานนั้นไมใชเพียงการไรบานในฐานะของสิ่งปลูกสรางเทานั้น แตหมายรวมไปถึงการไรบานท่ี

เปนท่ีพักของจิตใจอีกดวย ดังนั้นแลวศูนยพักจึงไมสามารถทําหนาท่ีทดแทนบานใหกับคนไรบานได 

คนไรบานหลายคนเลือกท่ีจะใชชีวิตขางนอกมากกวาท่ีจะเขาไปใชชีวิตในศูนยพัก ซ่ึงสาเหตุนั้นมีดังนี้ 

1. ขอกําหนดในการเขาพัก ขอบังคับท่ีจําเปนตองมีเพ่ือใหการอยูรวมกันเปนไปอยางเรียบรอย

นั้น ในอีกแงหนึ่งก็ไดทําหนาท่ีในการกีดกันคนไรบานท่ีมีชีวิตไมสอดคลองกับขอกําหนด

เหลานั้นออกไป เชน บานอ่ิมใจไมอนุญาตใหคนไรบานท่ีดื่มเหลาเขาพัก เนื่องจากจะสราง

ความวุนวายใหเกิดข้ึนในศูนยพัก ดังนั้นคนไรบานท่ีมีปญหา เชน ติดเหลา หรือดื่มเหลามาก็

ไมสามารถเขามาใชพ้ืนท่ีดังกลาวไดหรือท่ีศูนยพักคนไรบานก็มีขอกําหนดใหสมาชิกท่ีเขาพัก

จําเปนตองชวยกันจายคาสวนกลาง ท่ีตองนําไปเปนคาน้ําคาไฟ จึงทําใหคนไรบานหลายคนท่ี

ไมมีรายได หรือมีรายไดไมแนนอนไมสามารถเขาพักในพ้ืนท่ีดังกลาวได 

2. การทะเลาะเบาะแวง เนื่องจากกลุมคนในพ้ืนท่ีดังกลาวมีท่ีมาท่ีไปท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิด

การทะเลาะเบาะแวงกันไดงาย สาเหตุนี้จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนไรบานหลายคนถูกหาม

ไมใหเขาพักในศูนยพัก 

3. ศูนยพักไกลจากแหลงทํามาหากิน คนไรบานหลายคนนั้นมีอาชีพหรือแหลงรายไดเปนของ

ตัวเอง ซ่ึงหางไกลจากศูนยพัก จึงทําใหการเดินทางไปศูนยพักจําเปนตองเสียคาใชจาย หลาย

คนจึงเลือกท่ีจะใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะแทนท่ีจะอยูในศูนยพัก 

ดังนั้นแลวจะเห็นไดวา การพยายามสรางศูนยพักข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีทดแทนบานในเชิงกายภาพ

นั้นอาจไมไดตอบโจทยความตองการของคนไรบานเทาไหรนัก ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหศูนยพักไม

กลายเปนทางเลือกของคนไรบานนาจะมาจากการท่ีตองมีขอจํากัดมากมายในการชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน 

ขอกําหนดในพ้ืนท่ีศูนยพักนั้นมีผลบังคับใชท่ีชัดเจนกวาการออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ จึงทําให

การอยูในศูนยพักไมมีอิสระเทาการใชชีวิตอยูขางนอก คนไรบานหลายคนจึงเลือกท่ีจะออกมาใชชีวิต

นอกศูนย แทนท่ีจะเขาไปอยูในศูนยจามความตองการของรัฐ 

จากท้ังหมดท่ีกลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณคนไรบานในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาจากภาวะ

ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การพยายามควบคุมคนไรบานเปนสิ่งท่ีรัฐพยายามกระทําเพ่ือแสดงถึง
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ความสามารถในการจัดการสมาชิกของรัฐ แตเม่ือการกระทําดังกลาวขาดความเขาใจอยางลึกซ้ึงก็ทํา

ใหการพยายามจัดการดังกลาวไมประสิทธิผล การเกิดข้ึนขององคกรตางๆท่ีพยายามใหความชวยเหลือ

และแกไขปญหาดังกลาวถือเปนความกาวหนาท่ีสําคัญในการทําความเขาใจความเปนคนไรบานใหมาก

ยิ่งข้ึน หากแตการดําเนินงานขององคกรตางๆยงขาดการเขามามีบทบาทโดยรัฐ จึงทําใหปญหาคนไร

บานกลายเปนสิ่งท่ียากจะแกไข และดูเหมือนวาเม่ือรัฐพยายามจะเขามาแกไข ก็ยิ่งทําใหปญหา

ดังกลาวคงอยูคูกับสังคมตอไป 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 

คนไรบานในพ้ืนท่ีการศึกษา 

 เนื้อหาท่ีปรากฏอยูในบทนี้จะเปนการกลาวถึงสิ่งท่ีผูศึกษาพบจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใน

พ้ืนท่ีสนามหลวง คลองหลอด และลานคนเมืองสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนบานในทางกายภาพท่ีคนไรบาน 

ซ่ึงสิ่งท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของกลุมคนคนไรบานอยางชัดเจน ไมวาจะเปน 

รูปแบบความสัมพันธ ระบบเศรษฐกิจ หรือปฏิสัมพันธกับคนกลุมอ่ืนและเม่ือไดเขาไปพูดคุยแลว ทําให

พบวา ความจริงเก่ียวกับคนไรบานท่ีเราเคยรับรูนั้น แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิงกับสิ่งท่ีผูศึกษาไดลงไป

สัมผัส แตอยางไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นนี้ก็ไมสามารถสรางภาพแทนใหมใหกับคนไรบานในสังคมไทยได

อยางครอบคลุม เนื่องจากสิ่งท่ีปรากฏอยูในงานศึกษาชิ้นนี้เปนเพียงบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนระหวางผู

ศึกษากับคนไรบานในสนามเทานั้น ซ่ึงขอมูลชิ้นนี้เปนเพียงบางสวนของวิถีชีวิตท้ังหมดของคนไรบาน

ในสังคมไทย 

 

สนามของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกพ้ืนท่ี สนามหลวง คลองหลอด และลานคนเมือง เปนสนาม

ในการศึกษา อยางท่ีทราบกันดีวา คนไรบานมักจะอาศัยพ้ืนท่ีสาธารณะในการเปนสถานท่ีพักผอน

นอนหลับ สําหรับในพ้ืนท่ีเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จะพบคนไรบานไดท่ัวไปเนื่องจากมีพ้ืนท่ี

สาธารณะท่ีเหมาะสําหรับการใชเปนสถานท่ีพักผอนอยูหลายแหงดวยกัน อาทิเชน สนามหลวง เสา

ชิงชา ถนนขาวสาร หรือตามปายรถเมลตางๆ พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนผานไปผานมา รวมถึงมี

แสงไฟสองสวางตลอดท้ังคืน จึงเหมาะแกการใชพักผอนในแตละวัน คุณเอ(นามสมมติ วัย 42 ป) หนึ่ง

ในผูใหสัมภาษณไดอธิบายถึงสถานท่ีท่ีตนเลือกไวใชพักผอนอยูเปนประจําเอาไววา “ลุงนอนหนา

ธนาคารธนชาต เคาเปดไฟท้ังคืน มีกลองวงจรปดดวย มันปลอดภัยดี” ผูศึกษาจึงเลือกสถานท่ีในเขต

พระนครเปนสนามในการศึกษาครั้งนี้ 

 

 



62 

 

สนามหลวง จากพ้ืนท่ีหลวงสูพ้ืนท่ีราษฎร 

สนามหลวง ถือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไมวาใครก็ตามสามารถเขาไปใชได สนามหลวงถูกสราง

ข้ึนพรอมกับการสถาปนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองหลวง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ซ่ึงจุดท่ีสนามหลวงตั้งอยูนั้นใกลกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระ

แกว) ท่ีในอดีตเคยเปนพระราชวังหลวงของพระมหากษัตริยในราชวงศจักรี บริเวณดังกลาวถือเปนจุด

ศูนยกลางของเมืองหลวง ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา พ้ืนท่ีดังกลาวนั้นถูกให

ความสําคัญเปนอยางมาก อีกท้ังสนามหลวงยัง ต้ังอยูระหวางสถานท่ีสําคัญ 2 แหง ไดแก 

พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล  

พ้ืนท่ีสนามหลวงนั้นมักถูกใชในการประกอบพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง ในชวงแรกจึงถูกเรียกวา “ทองพระเมรุ” หรือ ทุงพระเมรุ แตในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคทรงเปลี่ยนชื่อมาเปนสนามหลวง

เนื่องจากคําวา “เมรุ” นั้นฟงดูไมเปนมงคล พ้ืนท่ีดังกลาวจึงถูกเรียกวา “สนามหลวง” ตั้งแตนั้นเปน

ตนมา ซ่ึงสนามหลวงในระยะแรกนั้นมีพ้ืนท่ีเล็กกวาในปจจุบัน เพราะตองใชพ้ืนท่ีวางในการสราง

สถานท่ีสําคัญ แตพอถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองค

ก็ไดขยายขนาดของสนามหลวงเพ่ิมจากเดิมอีกเทาตัวตามแบบอยางสนามหลวงของเมืองกัลกัตตา 

ประเทศอินเดีย ท่ีเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษในสมัยนั้น จนกลายเปนรูปแบบของสนามหลวง

มาจนถึงปจจุบัน (ดวงเดน แสงสิทธิ์, 2544) 

ถึงแมวาสนามหลวงจะดูเหมือนเปนพ้ืนท่ีสําคัญสําหรับสถาบันกษัตริย ในฐานะของการเปน

พ้ืนท่ีสําคัญในการประกอบพิธีหลัก แตสนามหลวงก็ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนไรบานอยู

เปนจํานวนมาก จากการลงพ้ืนท่ีทําการสํารวจรวมกับโครงการ“สํารวจสถานการณคนไรบานและการ

สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอยางเปนระบบ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” พบวามีคนไรบานอยู

บริเวณโดยรอบของสนามหลวงจํานวนท้ังสิ้น 117 คน ซ่ึงสาเหตุท่ีมีคนไรบานอยูเปนจํานวนมาก อาจ

เนื่องมาจากสนามหลวงเปนพ้ืนท่ีเปด โดยไมมีการกําหนดบุคคลท่ีมีสิทธิจะเขามาใชงาน โดยไมวาใครก็

สามารถเขามาใชพ้ืนท่ีได ไมเก็บเงินจากผูท่ีเขามาภายในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เนื่องจาก

มีไฟสวางและมีเจาหนาท่ีคอยดูแลตลอดท้ังคืน สนามหลวงจึงเปรียบเสมือนบานสําหรับคนไรบาน แต

ในปจจุบันสนามหลวงไดมีขอจํากัดสําหรับการเขาไปใชพ้ืนท่ีมากข้ึนเนื่องจากสนามหลวงจะปดในเวลา 
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22.00 น. โดยกรุงเทพมหานครไดออกระเบียบเวลาเปด-ปด สําหรับสนามหลวง คือ 05.00 – 22.00 

น. ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตชวยปลายป 2548 โดยใชพระราชบัญญัติโบราณสถานในการออกขอบังคับดังกลาว 

ซ่ึงสนามหลวงไดรับการข้ึนทะเบียน และมีพระราชบัญญัติโบราณสถานคุมครอง โดยใครท่ีฝาฝนจะมี

โทษจําคุก 10 ป หรือปรับเปนเงิน 1 ลานบาท ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีทําหนาท่ีไลคนท่ีอยูในสนามหลวง

ออกมาจนหมด และมีการติดตั้งกลองเพ่ือคอยสอดสองอีกดวย (ไทยรัฐออนไลน, 2554) โดย

จุดประสงคของการปดสนามหลวงก็เพ่ือแกไขปญหาคนเรรอนและการขายบริการ จึงทําใหคนไรบาน

ไมสามารถเขามาใชพ้ืนท่ีดังกลาวไดในชวงเวลาท่ีกําหนด แตถึงอยางไรก็ตาม คนไรบานก็ยังคงจับจอง

พ้ืนท่ีบริเวณรอบนอกของสนามหลวงเพ่ือใชในการพักผอนแตปริมาณอาจนอยลงไปเพราะพ้ืนท่ีไม

เหมาะตอการนอนหลับ จากการสอบถามคุณหมวย หนึ่งในคนไรบานท่ีเคยเขามาใชพ้ืนท่ีสนามหลวง

ในการพักผอนยามคํ่าคืนในสมัยท่ียังไมมีกําหนดเวลาเปด – ปดท่ีชัดเจน คุณหมวยไดเลาใหฟงวา มีคน

มานอนท่ีสนามหลวงเยอะมาก เยอะจนไมรูวาใครเปนใคร ปาชอบนอนท่ีนั่นเพราะลมเย็นตลอดท้ังคืน 

และมีไฟสวางไมตองกลัวอันตราย  

ถึงแมสนามหลวงจะถูกลดบทบาทในฐานะของการเปนสถานท่ีพักผอนในชวงกลางคืนสําหรับ

คนไรบานแลว แตสนามหลวงก็ยังเปนพ้ืนท่ีสําคัญตอคนไรบานในละแวกนี้ เนื่องจากเปนจุดท่ีมีบริการ

น้ํากอกดื่มไดอยู 1 จุด บริเวณสนามหลวงฝงติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในครั้งท่ีผูศึกษาลงพ้ืนท่ี

เพ่ือจัดทําแผนท่ีเดินดิน พบวา มีกลุมคนไรบานยืนรอกรอกน้ําจากบริเวณนี้อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงน้ํา

ดื่มถือเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต และหาไดงายกวาเม่ือเทียบกับขาว ดังนั้นจึงมักมีคนมากรอกน้ําใส

ขวดลิตรพกติดตัวไวดวยเสมอ 

นอกจากในพ้ืนท่ีสนามหลวงแลว บริเวณสถานท่ีใกลเคียงกันนั้นยังมีกลุมคนไรบานใชเปนท่ี

พักผอนในชวงเวลากลางคืน ไมวาจะเปนบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริเวณลาน

โดยรอบอนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยบริเวณดังกลาวจะปรากฏคนไรบานในชวงเวลา

กลางคืน โดยอาศัยพ้ืนท่ีเหลานั้นเปนท่ีพักผอนชั่วคราว แตผูศึกษาคิดวา ในพ้ืนท่ีดังกลาวนั้นมีความ

อันตราย เนื่องจากไมมีไฟสองสวาง อาจถูกทําอันตรายไดงาย 
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คลองหลอด พ้ืนท่ีทางอาชีพของคนไรบาน 

คลองหลอด เปนคลองท่ีขุดข้ึนเพ่ือใชเชื่อมตอกับคลองคูเมืองเดิมท่ีขุดข้ันในสมัยธนบุรี โดยมี

ท้ังสิ้น 2 คลอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดโปรดเกลาฯใหขุดคลองนี้ข้ึน 

ภายหลังจากท่ีขุดคลองรอบกรุงเสร็จสิ้น (ศันสนีย วีระศิลปชัย, 2551) ซ่ึงก็มีการตั้งถ่ินฐานอาศัยของ

คนอยูในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความสําคัญท้ังในดานการคมนาคมและการอุปโภคบริโภค 

(ส.พลายนอย, 2532) 

แตอยางไรก็ตาม เม่ือเวลาผานไป วิถีชีวิตของคนในกรุงเทพฯก็เปลี่ยนแปลงไป สิ่งนี้เปนผลมา

จากการอพยพเขามาของกลุมคน รวมถึงการพัฒนาบานเมืองใหมีความทันสมัยทัดเทียมกับนานา

ประเทศ จึงทําใหการตั้งบานเรือนริมแหลงน้ําไมเปนท่ีนิยม ประกอบกับการขยายตัวของเมือง จึงทําให

ความสัมพันธระหวางคนกับแหลงน้ําเปลี่ยนแปลงไป แหลงน้ําทรุดโทรมลง จงทําใหคนสรางบานหาง

จากแมน้ําลําคลองมากข้ึน แตถึงอยางไรก็ตาม คลองหลอดก็ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีสําคัญสําหรับกลุมคนไรบาน 

คลองหลอดในปจจุบันถูกรูจักกันในฐานะของตลาดขายของมือสองท่ีมีของใหเลือกมากมาย 

ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเปา รองเทา กลองถายรูป และของใชอ่ืนๆ พ้ืนท่ีแหงนี้จึงกลายเปนตลาดท่ี

สําคัญสําหรับคนไรบานท่ีทําอาชีพเก็บของเกา พวกเขาจะนําของท่ีตนเองหามาไดมาวางขายในราคา

ยอมเยา ซ่ึงสรางรายไดสําหรับการใชชีวิตในแตละวัน แตคลองหลอดก็ตองปดตัวลงเม่ือวันท่ี 20 ก.ค. 

2557 เนื่องจากตองการใหเกิดการจัดระเบียบพ้ืนท่ีบริเวณรอบศาลฎีกา เนื่องจากศาลฎีกากําลังอยู

ในชวงการปรับปรุง จึงตองขอใชพ้ืนท่ีดังกลาว และยังมีผูคาบางสวนท้ิงขยะ รวมถึงขับถายสิ่งปฏิกูลลง

ในคลอง ซ่ึงสงผลเสียตอสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังเปนแหลงม่ัวสุมของผูหญิงขายบริการ และกลุม

คนท่ีมักจะมาดื่มสังสรรคกันบริเวณริมคลอง โดยไดมีการจัดพ้ืนท่ีรองรับเอาไวท้ังสิ้น 4 แหง คือ ตลาด

ประชานิเวศน เขตจตุจักรตลาดนัดมีนบุรี เขตมีนบุรีตลาดนัดสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา และ ตลาด

ราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ (ผูจัดการออนไลน, 2557) 

จากการปดคลองหลอดในครั้งนี้ก็สงผลโดยตรงตอกลุมคนไรบานท่ีประกอบอาชีพหาของเกา 

ซ่ึงถึงแมวาจะมีพ้ืนท่ีรองรับสําหรับพอคาแมคา แตพ้ืนท่ีเหลานั้นก็ไกลเกินกวาท่ีจะสามารถเดินทางไป

ได จึงทําใหคนไรบานกลุมนี้ขาดรายได แตถึงอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ ภายหลังจากท่ีผูศึกษาไดลง

พ้ืนท่ีสํารวจ ก็พบวา ไดมีการวางของขายแบบแบบกะดิน อยูบริเวณทางเทาขางคลองหลอด หนา
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โรงแรมรัตนโกสินทรอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงในกลุมพอคาแมคาเหลานั้นก็มีคนไรบานปะปนกันไปดวย 

ซ่ึงจะขายจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. และพ้ืนท่ีดังกลาวก็จะแปรสภาพจากตลาดเปนท่ีนอนสําหรับ

คนไรบานซ่ึงมักจะนอนบนพ้ืนท่ีท่ีตนขายของเลย  

 

ภาพท่ี 4 ภาพบรรยากาศการคาขายสินคาในยามคํ่าคืน บริเวณริมคลองหลอด  

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 14 มกราคม 2559 

ลานคนเมือง พ้ืนท่ีแหงการให 

ลานคนเมืองเปนพ้ืนท่ีลานโลงบริเวณหนาศาลาวาการกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีแหงนี้ถือเปน

ลานอเนกประสงคท่ีเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมกลางแจง ซ่ึงมักจะมีผูคนแวะเวียนกันเขามาใชสอย

พ้ืนท่ีดังกลาวอยูสมํ่าเสมอ โดยในชวงเย็นจะมีกิจกรรมการเตนแอโรบิคเปนประจํา และบางครั้งจะมี

นักเรียนนักศึกษามาซอมเชียรในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีกวางขวางและเขาถึงไดงาย 

นอกจากรูปแบบการใชงานดังกลาวแลว ลานคนเมืองยังเปนพ้ืนท่ีรวมตัวของกลุมคนไรบาน

ในชวงเย็นอีกดวย เนื่องจากทุกๆเย็นจะมีการแจกอาหารใหกับคนไรบานในพ้ืนท่ีนี้ โดยจะเปน

หนวยงานหรือองคกรตางๆ รวมถึงคนท่ีมีความประสงค แวะเวียนกันมาสมํ่าเสมอ ซ่ึงกลุมท่ีมาประจํา

คือ มูลนิธิกระจกเงา และ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ท่ีจะแจกอาหารและยารักษาโรคในทุกวันจันทร และ

เครือขายคนไรบานท่ีจะมาแจกอาหารทุกๆวันพฤหัสบดี 
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แตในปจจุบันตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา ไดเกิดปญหาหามแจกอาหารบริเวณพ้ืนท่ี

ดังกลาว โดยเริ่มตั้งแตชวงเดือนมกราคม ท่ีมีการจัดแสดงไฟท่ัวท้ังบริเวณลานคนเมือง จึงทําให

หนวยงานตางๆไมสามารถเขามาแจกอาหารได อีกท้ังยังหามไมใหคนไรบานเขามาในพ้ืนท่ีบริเวณงาน

อีกดวย และตอมาไดมีคําสั่งจากกรุงเทพมหานครหามไมใหมีการแจกอาหารในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยให

เหตุผลวา มีการรองเรียนมาจากชาวบานท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีโดยรอบวา เม่ือกินแลวก็ท้ิงขยะไวแถวตนไม

บริเวณหนาวัด และสรางความสกปรกบริเวณหนาบาน อีกท้ังยังมีการทะเลาะกันระหวางการรับแจก

อาหาร จึงเกรงวาจะสรางความอันตรายใหกับคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลาว ผูศึกษาจึงไดสอบถาม

คนไรบานในวันท่ีไมมีอาหารมาแจกวา รูถึงปญหาดังกลาวหรือไม และรูสึกยังไง ซ่ึงคําตอบท่ีไดรับนั้น

คือ จริงตามท่ีเปนขาววา มีการสรางความสกปรกข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ และบางครั้งก็ทะเลาะกัน

เพราะเมา แตนั้นก็เปนเพียงบางสวน และเปนเพียงสวนนอยเทานั้น อีกท้ังคนท่ีมารับแจกขาวก็ไมใช

เพียงแคคนไรบาน แตยังมีคนกลุมอ่ืนมารับแจกดวยเชนกัน  

การหามแจกขาวในพ้ืนท่ีดังกลาวนํามาซ่ึงการพยายามแกไขปญหาโดยหนวยงานตางๆ อาทิ

เชน มูลนิธิกระจกเงา ท่ีไดเขาไปหารือแนวทางรวมกับกรุงเทพมหานคร โดยไดขอสรุปวา ไดรับ

อนุญาตใหเขามาแจกอาหารในพ้ืนท่ีดังกลาวตอ แตตองมีการเสนอแผนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวอยาง

ยั่งยืน หรือเครือขายคนไรบาน ท่ีเปลี่ยนสถานท่ีแจกอาหารไปเปนท่ีบานอ่ิมใจ บริเวณแยกแมนศรี โดย

ไดมีการชี้แจงกับกลุมคนไรบานท่ีมารอรับแจกอาหารไปเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 
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ภาพท่ี 5 ภาพบรรยากาศการตอแถวรับแจกอาหาร ซ่ึงมีกลุมคนหลายหลายท่ีมาคอยโดยหนึ่งในนั้นมี

กลุมคนไรบานรวมอยูดวย 

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 12 ตุลาคม 2559 

 

ภาพท่ี 6 ภาพการเตรียมอาหารเพ่ือแจกจายโดยกลุมเครือขายคนไรบาน 

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 24 กันยายน 2558 
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คนไรบานในสนามศึกษา 

สําหรับคนไรบานท่ีเปนแหลงขอมูลของผูศึกษาในข้ันตน มาจากคนไรบานท่ีมารอรับอาหาร

แจกท่ีบริเวณลานคนเมือง เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคนไรบานมารวมกันเปนจํานวน โดยในข้ันแรกของ

การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลนั้น ผูศึกษาไดเขาไปรวมกิจกรรมกับเครือขายคนไรบาน ในการชวยตักอาหาร

แจก ซ่ึงทําใหผูศึกษาพอจะจําหนาตาของคนไรบานไดบางสวน และเลือกท่ีจะเขาไปคุยกับคนไรบานท่ี

คุนหนา และสะดวกท่ีจะใหขอมูล และเม่ือเดินทางลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือจัดทําแผนท่ีเดินดินท่ีแสดง

รูปแบบการใชชีวิตของคนไรบาน ตั้งแตสนามหลวง คลองหลอด ไปจนถึงลานคนเมือง ก็ไดทราบวิธี

ชีวิตของคนไรบานเพ่ิมเติมมากข้ึน รวมถึงตลอดระยะเวลาการลงเก็บขอมูลก็ทําใหผูศึกษาไดเห็นการ

เปลี่ยนแปลง ท้ังในดานของพ้ืนท่ี และวิถีชีวิตจากการสัมภาษณและพูดคุยกับคนไรบานท่ีเจอระหวาง

การลงเดินสํารวจ 

ภูมิหลังคนไรบาน 

 การกลายมาเปนคนไรบานนั้น ประกอบดวยปจจัยตางๆ ซ่ึงกอนหนาท่ีจะมาใชชีวิต กิน อยู 

หลับ นอน ในพ้ืนท่ีสาธารณะนั้น แตละคนก็มีท่ีมาท่ีไปท่ีแตกตางกัน จากเดิมท่ีเรามักจะคิดวาคนไร

บานมักเปนคนท่ีมีพ้ืนเพเปนคนตางจังหวัด ท่ีเขามาทํางานหาเงินในจากเมืองหลวง ดวยคานิยมท่ีฉาบ

ทับความเปนศูนยกลางของประเทศเอาไว แตจากการพูดคุยนั้นไมใชท้ังหมด มีคนไรบานหลายคนท่ีมี

บานอยูในกรุงเทพมหานคร เปนคนกรุงเทพฯตั้งแตกําเนิด หรือแมแตอาศัยอยูไมไกลจากสนามใน

การศึกษาครั้งนี้ ทุกคนลวนแลวแตมีรายละเอียดเบื้องหลังท่ีแตกตางกัน โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

จากคนมีบานสูคนไรบาน 

คนไรบานหลายตอหลายคนมีท้ังบานในลักษณะของครอบครัว และบานในเชิงกายภาพท่ีเปนสิ่ง

ปลูกสราง แตเม่ือมาพบกับจุดเปลี่ยนบางอยางในชีวิต ก็ทําใหตองออกมาใชชีวิตอยูนอกบาน โดยผู

ศึกษาเลือกอธิบายโดยแบงออกเปนกลุมคนมีบานในกรุงเทพมหานคร และ คนมีบานตางจังหวัด 

เนื่องจากปจจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความยากงายในการกลับบานไดชัดเจน 
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คนไรบานท่ีมีบานในกรุงเทพมหานคร 

“บานปาอยูในกรุงเทพฯนี่แหละ” ประโยคดังกลาวเปนคําตอบจากปากของคุณหมวย (นาม

สมมติ) วัย 58 ป เม่ือผูศึกษาไดสอบถามถึงท่ีมาท่ีไปของเขากอนท่ีจะออกมาอยูนอกบาน หากดูจาก

ภาพลักษณภายนอกแลว อาจจะตัดสินไดยากวาเธอเปนคนไรบานหรือไม เนื่องเสื้อผาเครื่องแตงกายท่ี

เธอใสอยูนั้นดูสะอาดสะอาน แตเม่ือเห็นวาเธอมารอรับขาวท่ีลานคนเมืองอยูหลายตอหลายครั้ง ผู

ศึกษาจึงตัดสินใจเขาไปพูดคุยดวย เธออัธยาศัยดี ยิ้มแยมตลอดการใหสัมภาษณ เม่ือถามถึงชีวิตของ

เธออยางเปนจริงเปนจัง ก็ทําใหผูศึกษาทราบวา เธอเปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด และออกมาใช

ชีวิตเปนคนไรบานมาไดประมาณ 10 ปแลว โดยบานของเธอนั้นเปนครอบครัวคนจีน มีพ่ีนองท้ังหมด 

9 คนท่ีบานมีธุรกิจรับซ้ือของเกาเปนของตัวเองอยูท่ีซอยอุดมสุข เธอแตงงานแลวและมีลูกสาวท้ังหมด 

4 คน จากนั้นไมนานสามีก็ไดเสียชีวิตลง ถึงแมวาเธอจะออกมาจากท่ีบานแลว แตก็ยังคงกลับไปหาแม

และลูกท่ีบานบางเปนบางครั้งบางคราว ซ่ึงท่ีบานก็รูกันวาเธอออกมาใชชีวิตอยางคนไรบาน และมี

บางครั้งท่ีเธอก็นําขาวสารท่ีตนไปรับแจกมาแบงใหท่ีบานเอาไวกิน 

ไมใชเพียงคุณหมวย (นามสมมติ) เทานั้น ท่ีมีพ้ืนเพเปนคนกรุงเทพฯคุณบอล (นามสมมมติ) วัย 

47 ปก็เชนกัน ครอบครัวของเธออยูในกรุงเทพมหานคร เธอเลาวาครอบครัวของปานั้นถือเปน

ครอบครัวท่ีอบอุน แตไมไดมีทรัพยสมบัติอะไรมากมาย บานท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวก็เปนบานเชา 

เม่ือพอและแมเสียชีวิตลง เธอจึงไมไดรับมรดกอะไรจากท้ังสอง ตองทํางานหาเลี้ยงตนเอง จนเม่ือต้ัง

ตัวไดก็นําเงินท่ีมีมาเปดธุรกิจทําหนากากแฟนซี โดยเชาตึกแถวอยูบนถนนสุขุมวิทแตเม่ือเกิด

เหตุการณรัฐประการปพ.ศ. 2549 เธอก็ตองยายออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว เนื่องจากมีแนวคิดทาง

การเมืองท่ีไมตรงกันกับเจาของตึกหลังนั้น จุดเปลี่ยนท่ีทําใหเธอตองออกมาใชชีวิตนอกบานคือ

เหตุการณท่ีเธอปวยหนัก ทรัพยสินท่ีเก็บหอมรอมริบไปหายไปกับการรักษาตัว จึงตองออกมาใชชีวิต

อยางคนไรบาน เนื่องจากตนเองก็อยูตัวคนเดียวอยูแลว จึงไมมีอะไรท่ีตองหวง 

นอกจากท้ัง 2 คนท่ีกลาวมาแลว ยังมีคุณแนน (นามสมมติ) วัย 45 ปท่ีมีบานอยูในเมืองหลวงแหง

นี้เชนกัน และไมไกลจากจุดท่ีผูศึกษาเจอกับเธอ ผูศึกษาไดเจอกับคุณแนนท่ีลานคนเมือง หนาศาลาวา

การกรุงเทพมหานคร รูปแบบการเปนคนไรบานของเธอนั้นแปลกออกไปจากคนอ่ืน กลาวคือ เธอจะ

เปนคนไรบานเฉพาะวันจันทร – เสาร สวนวันอาทิตยเธอจะกลับไปบานท่ีซอยวัดดาวดึงส บริเวณ

สะพานปนเกลา เพ่ือไปซักผา และพักผอน กอนท่ีจะออกมาทํางานในเชาวันถัดมา  
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คนไรบานท่ีมาจากตางจังหวัด 

ถึงแมวาจะมีคนไรบานท่ีมีพ้ืนเพจากกรุงเทพมหานคร ปรากฏข้ึนในพ้ืนท่ีการศึกษา แตจากการลง

พ้ืนท่ีก็ยังคงพบคนไรบานท่ีมาจากตางจังหวัดมากกวา โดยสวนมากตองการเขามาหางานทํา อยางเชน 

คุณเค (นามสมมติ) วัย 47 ป ชายผูนี้มีชีวิตผูกติดกับการเดินทางตั้งแตยังเด็ก พ้ืนเพคุณเค (นามสมมติ) 

เปนคนจังหวัดเพชรบูรณ ใชชีวิตวัยรุนท่ีพิษณุโลก และเริ่มหางานทําท่ีรอยเอ็ด ดวยความท่ีเขาเปนคน

ท่ีมีความสามารถทางดานงานชางท่ีเลาเรียนมาจากการครูพักลักจํา เขาจึงเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ

เปนชาง และอยูกับงานรับเหมากอสราง จึงทําใหตองเดินทางไปไหนมาไหนตลอดตามคําสั่งงานของ

หัวหนา เม่ือเริ่มมีเงินเก็บของตัวเอง เขาหันมาคุมงานรับเหมากอสรางเอง โดยหุนเงินลงทุนกับเพ่ือน 

แตก็โดนเพ่ือนโกงเงินในสวนท่ีตนควรจะไดรับ จึงหมดตัว และเขามาในกรุงเทพดวยหวังวาจะมีงานทํา

มากกวาการเปนชางกอสรางอยูตางจังหวัด ในชวงแรกท่ีเขามาในกรุงเทพฯก็มาอยูท่ีหองเชากับเพ่ือน 

แตนานวันเขาก็เกรงใจ เลยออกมาใชชีวิตอยูขางนอก นอนตามบริเวณเสาชิงชาบาง สนามหลวงบาง 

บางครั้งก็เขาไปอยูในศูนยพัก เชน บานอ่ิมใจ และศูนยพักคนไรบาน (สุวิทย วัดหนู) แตก็ไมไดอยู

ประจํา  

นอกจากคุณเค (นามสมมติ) แลวยังมีคุณเอ (นามสมมติ) วัย 42 ป ท่ีระหกระเหินเดินทางมาจาก

จังหวัดเชียงใหมเนื่องจากประสบกับปญหาความยากจน และหวังวาจะมากอรางสรางตัวไดจากการ

เขามาหางานทําเมืองหลวงแหงนี้  

จากครอบครัวใตทางดวน สูคนไรบาน  

 นองอาร วัย 18 ป ถือเปนคนไรบานท่ีผูศึกษาเห็นหนาอยูบอยๆบริเวณลานคนเมือง จึงทําให

ไดพูดคุยกับเธออยูหลายครั้ง เธอเลาถึงตนเองตอนเด็กๆวา เม่ือกอนอาศัยอยูแถวหัวลําโพง บานเปน

เพิงสังกะสีอยูใตทางดวน โดยอาศัยอยูกับแม แตมีครอบครัวท่ีเปนญาติฝายแมอยูท่ีลําปาง นานๆทีเธอ

จะเดินทางกลับไปหา แตวาไมคุนชินกับการตองอยูกับบานท่ีตองอยูในสายตาของผูใหญอยูตลอดเวลา 

จึงทําใหกลับไปอยูกับญาติไดครั้งละไมนาน ก็ตองกลับมาและมาใชชีวิตอยูบนทองถนนเชนเดิม 

ประสบการณในชีวิตวัยเด็กของเธอ แตกตางจากเด็กคนอ่ืนๆ เธอเคยถูกลอลวงไปขมขืนตอน

อายุ 5 ขวบ แตมีคนเห็นและชวยไวได กอนท่ีคนรายจะลงมือ เหตุการณในครั้งนั้นไดสรางบาดแผลใน

ความทรงจําใหกับเธอ จนเธอไมกลาท่ีจะใสกระโปรงอีกเลยตั้งแตนั้นเปนตนมา ถึงอยางไรก็ตาม เธอก็
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ยังคงใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงกับแมอยู 2 คน จนกระท่ังไดมารูจักกับเครือขายคนไรบาน เม่ือประมาณป 

พ.ศ.2552 แมของเธอก็ไดรับการชักชวนใหเขาไปอาศัยท่ีศูนยคนไรบาน (สุวิทย วัดหนู) สวนเธอเองก็

เขาไปชวยงานบางเปนบางครั้งบางคราว เนื่องจากชอบใชชีวิตอิสระอยูนอกบานมากกวา 

“หนูชอบอยูขางนอกมากกวา มันเปนอิสระ จะไปไหนมาไหนก็ได ไมมีใครวา ไมเหมือนตอนอยูกับ

ปาที่ลําปาง จะออกไปเที่ยวไหนก็ไมได ปาเคาเปนหวง ข้ีระแวง เคาไมอยากใหหนูกลับมาใชชีวิตแบบนี้” 

   (อาร (นามสมมติ), สัมภาษณ 18 กุมภาพันธ 2559) 

สาเหตุของการเปนคนไรบาน 

การกลายมาเปนคนไรบานนั้น ประกอบดวยปจจัยหลายๆดาน และปจจัยดังกลาวก็ซอนทับ

กัน คนไรบานหลายคนไมสามารถบอกสาเหตุท่ีตนเองตองออกมาใชชีวิตนอกบานไดอยางชัดเจน 

เนื่องจากไมแนใจวาอะไรคือสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหตนตัดสินใจออกมาจากบาน แตสามารถจัดกลุม

สาเหตุของการเปนคนไรบานเอาไวกวางๆไดดังนี้ 

ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ  

สิ่งนี้เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหหลายคนกลายมาเปนคนไรบาน ผูท่ีประสบปญหาเหลานี้สวน

ใหญมักมีมูลเหตุมาจาก 2 ปจจัยหลักๆ คือ ปญหาท่ีดินทํากิน และ ปญหาจากระบบเศรษฐกิจท่ีย่ําแย

ลงเรื่อยๆ 

ผูท่ีประสบปญหาจากท่ีดินทํากินสวนมากคือกลุมเกษตรกรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือ ท่ีสูญเสียท่ีดินทํากินของตนใหกับกลุมนายทุนท่ีเขามากวาดซ้ือไรนาของชาวบาน จนตอง

เชาท่ีดินท่ีเคยเปนของตัวเองเพ่ือยังชีพ แตหากรายไดทีไดรับมาไมเพียงพอท่ีจะสงคาเชา ก็จําเปนท่ี

จะตองเลิกประกอบอาชีพดังกลาว และเขามาเปนแรงงานในเมือง คุณอร วัย 56 ป คือคนไรบานท่ีมี

ประสบการณชีวิตใกลเคียงกับท่ีกลาวมา เธอเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากขายท่ีดินทํา

กินใหกับนายทุน จนเธอตองยายมาอยูกับหลาน แตก็อยูไดไมนานก็ตองออกมา เนื่องจากมีปญหากับ

หลายเขยของตนเอง เลยตัดสินใจเขามาใชชีวิตในกรุงเทพฯ หางานรับจางทํา แตก็มีอุปสรรคคือปญหา

ทางสุขภาพ จึงทําใหเธอมีขอจํากัดในการทํางานปาอรไดเลาถึงงานแรกท่ีปาอรเขามาทําใหผูศึกษาฟง

วา 
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“ปาเขามากรุงเทพฯไดสองอาทิตยแลว ไปทํางานลางจานอยูที่จุฬาฯ แตตาปาเปนตอ ขางขวาก็

บอดตั้งแตเด็กๆแลว ตอนแรกพยาบาลเคาวาปาตาเข แตไมใช ปามองไมเห็นเลย ตอนนี้ก็เห็นแบบลางๆ ก็

เลยออกมา กลัวลางจานใหเคาไมเลี่ยม เคายังติดคาแรงปาอยูนะ ปาวาจะเขาไปเอา แตมีเงินติดตัวอยูแค 8 

บาทเอง กําลังคิดอยูวาจะไปเอายังไง เอามาแลวจะคุมไหม” 

     (อร (นามสมมติ), สัมภาษณ11 ตุลาคม 2558) 

นอกจากปญหาเรื่องท่ีดินทํากินแลว ระยะเวลาในการทําการเกษตรก็สงผลใหเกิดการ

เคลื่อนยายแรงงานจากถ่ินฐานบานเกิดมาสูเมืองหลวง หรือศูนยกลางความเจริญ เนื่องจากในการทํา

การเกษตรจะมีชวงเวลาท่ีนอกฤดูกาลเก็บเก่ียว อาทิเชน เกษตรกรท่ีทํานาจะมีชวงระยะเวลาในการทํา

นาประมาณท้ังสิ้น 10 เดือน จึงมีชวงเวลากอนการทํานาอีกครั้งหนึ่งประมาณ 2 เดือนท่ีเปนชวงเวลา

วาง จึงมีบางคนท่ีเดินทางมากรุงเทพมหานครเพ่ือหางานรับจางชั่วคราว และไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี

เปนหลักเปนแหลงอยางชัดเจน 

การประสบปญหาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ก็เปนอีกหนึ่งปญหาท่ีทําใหเกิดการกลายเปน

คนไรบาน อาทิเชน เหตุการณวิกฤติตมยํากุง เม่ือป พ.ศ. 2540 ท่ีเปนภาวะวิกฤติทางการเงินท่ีสงผล

ไปยังกลุมคนท้ังในและนอกประเทศ กลุมคนแรงงานก็ถือเปนหนึ่งกลุมคนสําคัญท่ีไดรับผลกระทบจาก

วิกฤตินี้ หลายบริษัทลมละลาย และเลิกจางงาน จนทําใหเกิดคนตกงานเปนจํานวนมาก  คุณเอ (นาม

สมมติ)วัย 42 ป เปนอีกหนึ่งคนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณในครั้งนั้น จากท่ีกลาวไปแลวขางตน

วาเขามีพ้ืนเพเปนคนเชียงใหม เขาเปนคนตางจังหวัดท่ีเขามาในกรุงเทพฯดวยความหวังท่ีวาจะมีงาน

ทําเหมือนอยางท่ีคนอ่ืนๆทํากัน แตก็ไมสามารถทําตามอยางท่ีหวังได เพราะเขามาในชวงวิกฤติ

เศรษฐกิจป 2540 จึงไมสามารถหางานทําท่ีเปนหลักแหลงได ทําใหตองกลายมาเปนคนไรบานอยาง

ทุกวันนี้  

“ผมมาจากเชียงใหม เพราะที่บานยากจนมาก เราไมอยากอยูใหเปนภาระ เลยออกมา วาจะมาหา

งานทําในกรุงเทพฯ แตก็เปนอยางที่เห็นนี่แหละ” 

     (เอ (นามสมมติ), สัมภาษณ 24 กันยายน 2558) 
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ประสบปญหาภายในครอบครัว 

 ถึงแมวาจะมีบางสวนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจเปนปจจัยขับเคลื่อนท่ีผลักใหออกมาใชชีวิตนอก

บาน แตหลายคนก็มีปญหาครอบครัวควบคูมาดวย และดูวาท้ังสองปญหานี้จะมีพ้ืนท่ีของการเกิด

ปญหาท่ีทับซอนกันอยู บางครั้งปญหาทางเศรษฐกิจก็นํามาซ่ึงปญหาระหวางคนในครอบครัว เหมือน

ดังท่ีปาอรตองออกมาจากบานของหลานเนื่องจากขัดแยงกับหลานเขยเพราะทํางานไมได เปนตน ซ่ึง

จากการสัมภาษณทําใหทราบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวของแตละคนมีรายละเอียดท่ี

แตกตางกัน 

การแบงมรดกถือเปนปญหาท่ีเก่ียวของกับปญหาเชิงเศรษฐกิจ และปญหาเชิงครอบครัว 

เนื่องจากเก่ียวของกับการแบงผลประโยชนระหวางกัน คุณหมวย (นามสมมติ) วัย 58 ป เปนหนึ่งคนท่ี

ประสบกับปญหาดังกลาวครอบครัวของเธอเปนครอบครัวชาวจีน และอยูกันเปนครอบครัวใหญ โดย

เธอมีพ่ีนองท้ังหมด 9 คน เม่ือพอเสียชีวิตลงก็เกิดการแบงมรดกกัน จึงทําใหเกิดปญหาข้ึนภายในพ่ี

นองกันเอง สวนเธอเองก็ไมไดอะไรจากการแบงมรดกในครั้งนี้ 

“ตอนปาเกิดพอเคาอยากไดลูกผูชาย เพราะลูกคนแรกก็เปนลูกสาวไปแลว ปาเปนลูกคนที่สองเคาก็

อยากใหเปนผูชาย เพราะที่บานทํางานรับซื้อของเกา จะไดชวยเคายกของขนของได งานพวกนี้ตองเปนผูชาย

ถึงจะเจริญ ถาเกิดปาเปนผูชายนะ พอปาก็จะไดขยายกิจการไปแลว เพราะแถวบานที่อยูมันขยายไมไดแลว 

ตองยายไปอยูที่อ่ืนที่มันเปลี่ยวกวา แตพอก็ไมกลายายเพราะมีแตลูกสาว” 

     (หมวย (นามสมมติ), สัมภาษณ 18 กุมภาพันธ 2559) 

 เชนเดียวกันกับคุณอํานวย (นามสมมติ) วัย 47 ป ชายหนุมท่ีเปนเพ่ือนรวมวงสนทนา

ระหวางท่ีผูศึกษากําลังพูดคุยกับคุณหมวย(นามสมมติ) ท้ังสองรูจักกันมานาน เนื่องจากลุงอํานวยเคย

อาศัยอยูแถวบานของเธอยานอุดมสุขต้ังแตเขายังเด็ก กอนท่ีพอแมจะยายไปอยูท่ีจังหวัดนนทบุรี เขา

ออกมาใชชีวิตนอกบานไดนานประมาณ 4 – 5 แลวและสาเหตุหลักท่ีทําใหเขาเลือกท่ีจะออกมาจาก

บานคือ เบื่อการแยงมรดกกันระหวางพ่ีนอง โดยเขามักพูดถึงปญหาดังกลาวใหผูศึกษาฟงตลอด

ระยะเวลาในการสัมภาษณ  

“ครอบครัวไหนคนเยอะมันก็วุนวาย แยงกันอยูนั้นแหละ เราเลยเลือกที่จะออกมา ออกมาใชชีวิต

แบบนี้ อิสระกวากันเยอะ สบายใจดี” 
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    (อํานวย (นามสมมติ), สัมภาษณ18 กุมภาพันธ 2559) 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับลักษณะครอบครัวไทย ก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหคน

ออกมาใชชีวิตนอกบาน จากเดิมท่ีเปนครอบครัวขยาย สมาชิกในครอบครัวอยูกันแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึง

กันและกัน กลายเปนแบบครอบครัวเดี่ยว ท่ีอยูแบบตัวใครตัวมัน ปจจัยขอนี้สงผลใหเกิดคนไรบาน

สูงอายุข้ึนในสังคมไทย คุณยู (นามสมมติ)วัย 56 ป ก็เปนคนหนึ่งท่ีตองกลายมาเปนคนไรบานเพราะ

ปญหานี้ ลุงออกจากบานท่ีจังหวัดนครราชสีมา และเขามาในกรุงเทพฯเพราะตองอยูตัวคนเดียว อยาก

เขามาเยี่ยมลูกท่ีมาสรางครอบครัวอยูในกรุงเทพฯ ลูกชายท้ังสองของคุณลุงประกอบอาชีพเปนแพทย

อยูในโรงพยาบาลชือ่ดังใจกลางเมืองหลวงแหงนี้ โดยการเปนคนไรบานของลุงอุทิศนั้นจะเปนเพียงแค

ชั่วคราว คือ จะมาใชชีวิตเชนนี้เฉพาะชวงท่ีลงมาหาลูกเทานั้น 

“ลุงลงมาหาลูก คร้ังนี้ลงมาไดเดือนนึงแลวที่บานไมมีใครอยูแลว เพราะลุงแยกทางกับแมของเขามา

นานแลว เขาก็อยูกับแมของเขา ลุงเลยไมอยากไปรบกวน มันไมสนิทใจ เราก็แวะไปหาลูกบาง เพราะรูวาลูก

ทํางานอยูที่โรงพยาบาลอะไร แตเขาก็ไมรูนะวาลุงมาอยูอยางนี้ บางคร้ังลุงก็มานอนแถวเสาชิงชา แต

สวนมากจะไปนอนอยูที่บานอ่ิมใจ เพราะเราไมไดทําตัวมีปญหา” 

     (ยู (นามสมมติ), สัมภาษณ24 กันยายน 2559) 

ปญหาครอบครัวดังกลาวถือเปนปญหารวมของคนในสังคมสมัยใหมหลายตอหลายคน  ใกล

เชนเดียวกับคุณเอ วัย 56 ปปญหาท่ีเกิดกับเธอไมไดมีแคในแงของเศรษฐกิจเทานั้น หากแตยังคาบ

เก่ียวมาถึงปญหาการลมสลายของครอบครัวขยายท่ีนํามาซ่ึงการปลอยปละละเลยปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

สมาชิกในครอบครัว  

อีกหนึ่งปจจัยท่ีทําใหเกิดกลุมคนไรบานคือความตองการสวนตัว สิ่งนี้เปนปจจัยท่ีผูศึกษาไม

คาดคิดวาจะเจอจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ เนื่องจากผูศึกษามองวาการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะนั้น

เต็มไปดวยขอจํากัดตางๆ ท่ีทําใหการใชชีวิตเปนไปดวยความลําบาก แตความคิดเชนนี้ใชไมไดกับคุณ

เชน (นามสมมติ)วัย 24 ปเขาทํางานเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย พรอมๆไปกับใชชีวิตแบบคนไร

บาน คุณเชน (นามสมมติ) กลาววา ตนไมตองการพ่ึงพาใคร อยากใชชีวิตไดดวยตนเอง และการ

ออกมาใชชีวิตแบบนี้ก็ไมใชเรื่องรายแรงอะไรนอกจากคุณเชน (นามสมมติ) แลว ยังมีลุงเอ็กซ (นาม

สมมติ อายุ 45 ป) เขาเพ่ิงมาเปนคนไรบานได 2 เดือน เพราะอยากรูวาการใชชีวิตแบบคนไรบานนั้น
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ลําบากแคไหน ซ่ึงเขารูแลววามันลําบากมาก การจะอาบน้ํา หรือจะหาขาวกินนั้นไมใชเรื่องงาย จึงจะ

กลับไปใชชีวิตปกติในเร็วๆนี้ 

 

ภาพลักษณคนไรบาน 

 สิ่งท่ีชวยใหผูศึกษาสามารถแยกแยะคนไรบานออกจากคนกลุมอ่ืนไดในข้ันตนคือ ภาพลักษณ

ภายนอก คือคนไรบานสวนใหญมักจะหอบหิ้วขาวของพะรุงพะรัง โดยบรรจุอยูในถุงพลาสติกใบใหญ 

ถุงกระสอบ หรือกระเปาเปสะพายหลังใบใหญ แทท่ีจริงแลวถุงพลาสติกใบนั้นอาจเปนบานท้ังหลังของ

คนไรบานก็เปนได เนื่องจากภายในถุงใบดังกลาวเต็มไปดวยขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน อาทิ

เชน สบู ยาสระผม แปรงสีฟน ยาสีฟน เสื้อผา หรือบางคนท่ีประกอบอาชีพเก็บขวดพลาสติกหรือเก็บ

ของเกาขาย ก็จะมีถุงอีกใบท่ีเอาไวใสของเหลานั้น  

 เสื้อผาท่ีคนไรบานสวมใส มีท้ังท่ีหาซ้ือมาเอง และไดรับบริจาคจากคนใจบุญ ท่ีมักจะเอา

เสื้อผา หรือขาวของเครื่องใชมาบริจาคให โดยสวนมากมักจะใสเสื้อผาซํ้าๆ เพ่ือใหงายตอการพกพาไป

ไหนมาไหน และมักจะนําเสื้อผาไปซักตามแหลงน้ํา อยางแมน้ําลําคลอง หรือไมก็ซักพรอมกับตอน

อาบน้ํา และใสท้ังท่ียังเปยก ปลอยใหแหงเองตามธรรมชาติบนรางกาย แตในปจจุบันก็มีการพยายาม

ใหความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ เชน สภาสังคมสงเคราะห อนุญาตใหคนไรบานเขาไปซัก

เสื้อผา หรืออาบน้ําไดเชนกัน ซ่ึงการท่ีคนไรบานตองใสเสื้อผาชุดเดิมซํ้าๆก็ทําใหเสื้อผาท่ีคนไรบานสวม

ใสนั้นมีสีท่ีหมอง ประกอบกับการท่ีบางคนซักผากับน้ําคลอง ก็ทําใหเสื้อผามีสีมอซอเชนเดียวกันกับสี

ของน้ําแตก็ใชวาคนไรบานทุกคนจะไดสวมใสเสื้อผาท่ีไดรับจากการบริจาค เนื่องจากเม่ือข้ึนชื่อวาเปน

ของบริจาคแลว เรายอมไมรูวาของท่ีถูกนํามาใหนั้นจะตรงกับความตองการหรือไม ซ่ึงความตองการใน

ท่ีนี้นั้น ไมใชความตองการท่ีจะไดเสื้อผาท่ีใหม หรือวามีดีไซนท่ีทันสมัย หากแตตองการเสื้อผาท่ี

สามารถใสแลวปกปดรางกายได สิ่งนี้เปนปญหากับคนไรบานท่ีตัวใหญ เนื่องจากเสื้อผาท่ีถูกนํามาให

มักจะมีแตตัวเล็กๆ หรือเปนไซสปกติ หาตัวใหญๆไดยาก ในการลงพ้ืนท่ีบริเวณสนามหลวง ผูศึกษาได

เขาไปพูดคุยกับคุณบี วัย 50 ป แลวพบวาเขามีปญหาเรื่องเสื้อผา เนื่องจากเปนคนตัวใหญ จึงหา

เสื้อผาตัวใหญใสไดยาก จึงทําใหมีเสื้อผาเพียงแคชุดเดียวคือชุดท่ีใสอยู และทําใหเขาไมไดอาบน้ํามา
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เปนเวลา 1 อาทิตยแลว เนื่องจากไมมีชุดเปลี่ยน หากจะอาบก็จะซักเสื้อผาชุดท่ีใสไปพรอมกับตอน

อาบน้ําเลย และใชรางกายแทนไมแขวนเสื้อเพ่ือผึ่งเสื้อผาชุดนั้นใหแหงบนรางของตัวเอง 

 “ตอนดึกๆจะมีคนขับรถเกงมาจอด แลวเอาเสื้อผามาแจก แตไมคอยมีไซสลุง ถาหนูมีก็เอามาใหลุง

บางนะ”  

  (บี (นามสมมติ), สัมภาษณ 8 มีนาคม 2559) 

 ปญหาการไมไดอาบน้ําเปนประจํา หรือการตองใชชีวิตอยูขางนอกท่ีมีอากาศท่ีรอนอบอาว

สงผลใหคนไรบานมีกลิ่นตัว ซ่ึงกลิ่นของคนไรบานก็ถือเปนสิ่งหนึ่งท่ีเปนเอกลักษณของคนกลุมนี้ 

เนื่องจากการจะอาบน้ําแตละครั้งไมใชเรื่องท่ีงายดายนัก เพราะไมมีหองน้ําสวนตัว ตองพ่ึงพิงหองน้ํา

สาธารณะ เกือบทุกครั้งตองเสียเงินแลกกับการไดอาบน้ํา 5 บาทบาง 10 บาทบาง จึงเปนเรื่องท่ียาก

มากสําหรับคนไรบานท่ีไมมีรายไดแนนอน อีกท้ังยังไมสามารถใชจายฟุมเฟอยเพ่ือซ้ือเครื่องประทินผิว 

จึงทําใหคนไรบานหลายคนมีกลิ่นตัว ซ่ึงนอกจากกลิ่นตัวแลว อีกหนึ่งกลิ่นท่ีผูศึกษาสัมผัสไดจากการ

พูดคุยกับคนไรบานคือ กลิ่นยาเสนและกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยคนไรบานหลายตอหลายคนท่ีผู

ศึกษาไดสัมภาษณก็ใหคําตอบถึงสาเหตุท่ีตองพ่ึงพิงสิ่งเหลานี้วา “กินๆไปมันจะไดหลับๆ” ซ่ึงกลิ่น

ดังกลาวก็ทําใหคนกลุมนี้กลายเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

 

วิถีชีวิตคนไรบาน 

 การดําเนินชีวิตของคนไรบานนั้น มีรูปแบบเฉพาะตัว เนื่องจากเปนการปรับการดําเนินชีวิตให

สอดคลองกับการใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงผูศึกษาไดแบงประเด็นเพ่ืออธิบายวิถีชีวิตของคนไร

บานเอาไวดังตอไปนี้ ระบบความสัมพันธของคนไรบาน ระบบเศรษฐกิจของคนไรบาน สาธารณูปโภค

สําหรับคนไรบาน และ รูปแบบการพักผอนของคนไรบาน โดยจะอธิบายขยายความแตละประเด็น

เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
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ระบบความสัมพันธของคนไรบาน  

ความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกภายในสังคม ถือเปนองคประกอบสําคัญของ

การเปนชุมชน รูปแบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนมักตามมาดวยสถานภาพหรือบทบาท ท่ีตองปฏิบัติให

สอดคลองกับความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง  

สําหรับคนไรบานนั้น ลักษณะความเปนชุมชนจะไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ไมมีการสราง

ขอตกลงรวมกันท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม ซ่ึงความเบาบางของการเปนชุมชนดังกลาวนั้น มักปรากฏให

เห็นไดอยางเดนชัดเม่ือมีการรวมกลุมตามสถานการณ ซ่ึงคนไรบานมักมีการรวมตัวกันในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

แจกอาหาร หรือขาวของเครื่องใช ตามโอกาสตางๆ โดยสถานท่ีแจกนั้นมักจะเปนสถานท่ีสําคัญทาง

ศาสนา เชน วัด โรงทาน โรงเจ เปนตน การไปรับแจกของของคนไรบานนั้น มีท้ังนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน และนําไปขายตอเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเอง ในดานของการปฏิสัมพันธระหวางกันนั้น

พบวา มีการพูดคุยกันบาง แตไมมีปฏิสัมพันธระหวางกันเทาไหรนัก เชน การลอมวงกินขาวรวมกัน 

หรือ การไถถามสารทุกขสุขดิบ จากการท่ีผูสัมภาษณ ไดพูดคุยกับคุณที (นามสมมติ) วัย 62 ป หนึ่งใน

คนไรบานท่ีมารับแจกขาวบริเวณลานคนเมืองอยูเปนประจํา ก็ทําใหทราบวา ถึงแมวาคุณที (นาม

สมมติ) จะจําหนาคนท่ีมารับขาวดวยกันได แตเขาก็ไมรูเลยวาแตละคนนั้นชื่ออะไร ซ่ึงจากการ

สังเกตการณก็ทําใหเห็นวา เม่ือใครไดรับแจกขาวแลว ก็จะแยกไปนั่งกินตัวใครตัวมัน หรือใครท่ีมีคูชีวิต 

ก็จะนั่งรับประทานอาหารกับเพียงสองคนเทานั้น หากตองการทราบวาคนไรบานคนไหนสนิทกับคน

ไหนตองสังเกตตอนตั้งวงสังสรรค ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ี ผูศึกษาพบการตั้งวงดังกลาวบาง โดยเปนวง

เล็กๆ มีสมาชิก 3 คน และของท่ีนํามากินในวงนั้นมีความหลากหลายมาก เนื่องจากเปนของท่ีไดรับ

แจกมาอีกที แตมีหนึ่งสิ่งท่ีไมมีทางไดรับแจกจากใครคือ “เหลาขาว” สิ่งนี้จะถือเปนรางวัลใหกับตัวเอง 

ในวันท่ีพวกเขาสามารถทํางานหาเงินมาไดโดยระหวางท่ีตั้งวง หากเจอใครท่ีสนิทสนมกันเปนพิเศษก็

จะเรียกเขามารวมวงดวย 

ถึงแมวาปฏิสัมพันธระหวางกันของคนไรบานจะปรากฏอยางไมชัดเจน แตในทางกลับกัน 

ปฏิสัมพันธระหวางคนไรบานกับคนกลุมอ่ืนกลับปรากฏข้ึนมาอยางเดนชัด และยิ่งชัดข้ึนมากเม่ือมีการ

นําของมาแจก โดยพ้ืนท่ีท่ีใชเปนจุดสังเกตการณไดดีคือ ลานคนเมือง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวมักมีการ

เขามาทํากิจกรรม และแจกอาหารรวมถึงขาวของเครื่องใชแกคนไรบานอยูเปนประจํา รูปแบบ

ความสัมพันธระหวางคนไรบานและกลุมคนภายนอกมักจะเปนในรูปแบบของการควบคุม กลาวคือ มี
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การใชกฎระเบียบ หรือขอบังคับมาเปนเครื่องมือตอรองในการรับขาว เชน การดําเนินการแจกอาหาร

ใหกับคนไรบานของมูลนิธิกระจกเงานั้น กอนท่ีคนไรบานจะเขาแถวรับขาวไดนั้นตองมารับบัตรคิว 

เพ่ือนําไปแลกกับอาหาร และจะแจกอาหารเม่ือถึงเวลา 19.00 น. เทานั้น ถึงแมวาจะมีคนไรบานมารอ

ตอแถวอยูแลวก็ตาม หรือการดําเนินงานของเครือขายคนไรบานก็เชนกัน กอนการแจกอาหาร คนไร

บานตองลงทะเบียนกอนถึงจะตอแถวรับอาหารได โดยเหตุผลท่ีผูศึกษาไดรับภายหลังจากท่ีได

สอบถามถึงสาเหตุของการจัดการในรูปแบบดังกลาวคือ เพ่ือปองกันการทะเลาะเบาะแวงแยงอาหาร

กัน และเพ่ือเปนการตรวจสอบจํานวนคนไรบานในแตละครั้งเพ่ือเปนการคาดคะเนปริมาณอาหารท่ีจะ

จัดทํามาในครั้งตอๆไป 

ระบบเศรษฐกจิของคนไรบาน  

ถึงแมวาคนไรบานจะไมไดรับโอกาสจากสังคมเทาท่ีควร แตก็มีอาชีพท่ีสามารถสรางรายได

ใหกับตนเองได ท้ังแบบชั่วคราวและถาวร ซ่ึงตัวแปรสําคัญในการเขาทํางานของคนไรบานคือ “บัตร

ประชาชน” หากมีบัตรประชาชนติดตัว ก็ทําใหการเขาทํางานงายข้ึน แตคนไรบานบางสวนมักไมมี

บัตรประชาชนติดตัว เนื่องจากสูญหายไปบาง หรือโดนลักขโมยไปบาง หรือแมกระท่ังไมเคยมีบัตร

ประชาชนมากอนเลย เนื่องจากโตมากับครอบครัวท่ีไรบาน สิ่งนี้ไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการ

เขาถึงแหลงงานของคนไรบาน สําหรับอาชีพท่ีคนไรบานทํานั้น มีดังตอไปนี้ 

1. เก็บขวดพลาสติก-ขายของเกา อาชีพนี้ถือเปนอาชีพท่ีพบเห็นไดท่ัวไปตามทองถนน ซ่ึง

มีคนไรบานหลายคน ท้ังท่ีผูศึกษาไดเห็นและไดเขาไปพูดคุยท่ีประกอบอาชีพดังกลาว ผู

ท่ีประกอบอาชีพนี้มักจะมีถุงกระสอบหรือถุงพลาสติกใบใหญ หรือใครท่ีพอจะมีเงินอยู

บาง ก็จะมีรถซาเลงเปนของตนเอง ภายในบรรจุขวดน้ําหรือของท่ีหาไดจากถังขยะ

เอาไว ดวยภาพดังกลาวจึงทําใหคนท่ีทําอาชีพนี้เปนท่ีรังเกียจในสังคม เนื่องจากตอง

คลุกคลีกับสิ่งของสกปรก แตสิ่งของท่ีเราวาสกปรกเหลานั้น ถือเปนแหลงรายไดท่ี

สําคัญของเขา โดยสถานท่ีท่ีคนขายของเกามักจะเอาของตัวเองไปขาย จากคําบอกเลา

ของคุณที (นามสมมติ) นั้นทําใหทราบวา อยูบริเวณคลองหลอด 

2. ขายของ ของท่ีนํามาขายนั้น สวนมากจะเปนของมือสอง หรือของใชท่ีไปรับแจกมา 

จําพวก สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก หรือแมแตขาวสาร เปนตน จะมีท้ังท่ีนําไปขายตามราน

โชหวย และขายเองบริเวณริมคลองหลอดฝงติดกับโรงแรมรัตนโกสินทร ซ่ึงรายไดจาก
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การขายของดังกลาวเปนรายไดท่ีไมแนนอน เนื่องจากของท่ีนํามาขายนั้นไมไดมีตลอด 

รายไดจากการขายตอครั้งไมมากนัก คุณนี (นามสมมติ) วัย 44 ป คูชีวิตของคุณเอ 

(นามสมมติ) หนึ่งในผูใหสัมภาษณ มักจะนําของท่ีไดจากการแจกมาขาย โดยแตละครั้ง

มักจะขายไดครั้งละประมาณ 200 – 300 บาท และเงินท่ีไดจากการขายก็จะนํามาซ้ือ

ขาวของเครื่องใชสําหรับตนเอง  

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย คนไรบานท่ีผูศึกษาไดเขาไปพูดคุย มีอยูไมนอยท่ี

ประกอบอาชีพดังกลาว และเปนอาชีพท่ีคนไรบานหลายคนอยากทํา เนื่องจากมีรายได

แนนอน ซ่ึงอาจสงผลใหสามารถมีท่ีอยูท่ีม่ันคงกวาเดิม โดยคุณเชน (นามสมมติ) คนไร

บานท่ีเคยประกอบอาชีพเปนพนักงานรักษาปลอดภัยตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ได

กลาวถึงขอดีของการเปนทําอาชีพนี้เอาไววา “เวลาเราจะอาบน้ําเขาหองน้ํา ก็เขาท่ี

โรงเรียนเลย เขาไมวา แลวถาวันไหนเขากะดึกนะ ก็สบายเลย ไมตองไปหาท่ีนอนอขาง

นอก ปลอดภัย”(เชน (นามสมมติ), สัมภาษณ 24 สิงหาคม 2558) นี้จึงอาจเปนสาเหตุ

ท่ีหนึ่งท่ีทําใหคนไรบานตองการท่ีจะประกอบอาชีพนี้ 

4. สารพัดชาง ลักษณะงานของอาชีพนี้จะเปนลักษณะของการจางเหมาเปนงานๆ เม่ือ

ทํางานเสร็จคนท่ีประกอบอาชีพดังกลาวก็จะวางงาน โดยมักเดินทางไปไหนมาไหนอยู

ตลอดเวลา ตามพ้ืนท่ีท่ีผูรับเหมากอสรางรับงาน คุณเคถือเปนคนไรบานท่ีประกอบ

อาชีพดังกลาว เขาเดินทางไปมาแลวหลายพ้ืนท่ี หลายจังหวัด แตตอนนี้มารับเหมาอยู

ในกรุงเทพมหานคร หลังจากท่ีงานหมดก็เปนชวงวางงาน และขาดรายได  

5. ขับมอเตอรไซตรับจาง อาชีพดังกลาวถือเปนอาชีพท่ีมีคนไรบานทํานอย เนื่องจากตองมี

มอเตอรไซตเปนของตนเอง แตก็สรางรายไดประจําใหกับเขาเชนกัน โดยพ่ีนุ (นาม

สมมติ) วัย 47 ป คนไรบานท่ีทํางานกับเครือขายคนไรบานไดเริ่มทําอาชีพมอเตอรไซต

รับจางมาตั้งแตตนป 2559 โดยผูศึกษามักเจอพ่ีนุอยูท่ีวินรถบริเวณทาชางเปนประจํา 

และเม่ือขับมอเตอรไซตรับจางเสร็จก็จะมาชวยเครือขายคนไรบานแจกขาวตอในวัน

พฤหัสบดี   

6. ขายพระ การขายพระก็ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางรายไดใหกับตนเอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนไรบานท่ีอยูในสนามศึกษา เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวใกลกับ

แหลงขายพระเครื่องอยางทาพระจันทร จึงทําใหงายตอการซ้ือหา โดยมักจะนําไปขาย
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ตอบริเวณทาชาง หรือ บริเวณคลองหลอด เปนตน แตก็ไมไดสรางรายไดใหมากเทาไหร

นัก เนื่องจากจะคิดกําไรมากเกินไปไมได กําไรท่ีไดตอพระเครื่อง 1 องค ตกอยูท่ี 5 – 

10 บาท 

7. ขอทาน ถึงแมวาอาชีพนี้จะไมไดรับการยอมรับจากสังคมสวนใหญนัก และมักไมถูกนับ

ใหเปนอาชีพ เนื่องจากถูกมองวาเปนอาชีพท่ีไมไดใชความสามารถอะไร และถูกผูกกับ

กระบวนการคามนุษย แตจากการลงพ้ืนท่ีนั้นพบวา มีคนไรบานท่ีประกอบอาชีพ

ดังกลาว และเปลี่ยนจากการประกอบอาชีพรับจางรายวัน มาเปนขอทานในชวงเวลาท่ี

ผูศึกษาไดทํางานศึกษาชิ้นนี้ ซ่ึงเขาก็ไดใหเหตุผลวา รายไดมีกวาเดิม และบางวันก็ได

เงินมากถึง 1,000 บาท โดยเขามักจะนั่งขอทานอยูบริเวณทาน้ํานนท และนั่งรถเมล

กลับมานอนบริเวณเสาชิงชา 

“ตอนนี้ผมทํางานเปนขอทาน อยูที่ทาน้ํานนท เพิ่งไปวันนี้วันแรกเอง เราก็เอาแขนขวา

สอดเขาไปในเสื้อ ทําเปนแขนกุด ก็มีคนใหเงินแลว บางทีก็มีคนเอาขาวเอาขนมมาใหกิน” 

    (เอ (นามสมมติ), สัมภาษณ 27 มกราคม 2559)

    

จากอาชีพท้ังหลายท่ีกลาวมานี้ สิ่งท่ีคนไรบานประสบและทําใหไมสามารถสรางรายไดท่ีม่ันคง

ใหกับตนเอง เนื่องจากวา อาชีพท่ีเขาสามารถทําไดนั้นไมมีความม่ันคง รายไดท่ีไดรับนั้นไมแนนอน มี

เพียงอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยและขับมอเตอรไซตรับจางเทานั้น ท่ีพอจะสรางรายไดท่ี

แนนอนไดบาง แตการจะประกอบอาชีพดังกลาวไดก็ตองมีบัตรประชาชนท่ียืนยันตนเองไดเชนกันและ

อีกหนึ่งสิ่งท่ีนาสนใจระหวางการลงเก็บขอมูลในเรื่องการประกอบอาชีพนั้น มีคนไรบานบางคนท่ีบอก

วาตนเองไมไดประกอบอาชีพอะไร แตมีรายไดมาจากการขายพระ สิ่งนี้เองนาจะเปนขอสําคัญท่ีแสดง

มโนทัศนในเรื่องของอาชีพไดวา การประกอบอาชีพนั้น ไมใชเพียงแคการสามารถสรางรายไดใหกับ

ตนเองได แตจําเปนตองสรางความม่ันคงใหกับบุคคลดวยเชนกัน 

การพ่ึงโพย  

นอกจากการหารายไดและเลี้ยงดูชีวิตของตนเองโดยการประกอบอาชีพแลว คนไรบานก็ยังคง

ตองพ่ึงพาสถานท่ีท่ีมีการแจกของในการดํารงชีวิต เพราะนอกจากจะมีการแจกอาหารม้ือตอม้ือแลว 

ยังมีการแจกขาวของเครื่องใชท่ีสามารถนําไปเปลี่ยนเปนเงิน ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตไดอีกดวย 
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และสิ่งท่ีเปนตัวชวยในการเขาถึงแหลงแจกของนอกจากการบอกกันแบบปากตอปากในกลุมแลว ยังมี

ใบรายการระบุตําแหนงสถานท่ี หรือท่ีคนไรบานเรียกกันวา “โพย” เพ่ือชวยในการเขาถึงแหลงท่ีให

ความชวยเหลือ 

จากท่ีกลาวไปแลววา คนไรบานนั้นจะอาศัย “โพย” เพ่ือใชหาสถานท่ีท่ีจะแจกของ โดยโพยท่ีวานี้

คุณเอ (นามสมมติ) บอกวา อปพร.ท่ีอยูท่ีคลองเตย เปนคนรวบรวมและนํามาขายใหกับคนไรบาน 5 

บาทบาง 10 บาทบาง ซ่ึงจะออกมาทุกๆสามเดือน รายละเอียดท่ีปรากฏอยูในโพยนั้น จะบอกถึง

สถานท่ีท่ีแจกของซ่ึงรวบรวมมาจากท่ัวประเทศ พรอมท้ังของท่ีแจกและวิธีการไปอยางละเอียด เชนถา

อยูในกรุงเทพฯก็จะบอกชื่อสถานท่ี ของท่ีจะแจก และรถเมลท่ีผาน ซ่ึงผูศึกษายังไมเคยเห็นโพยของ

จริง เนื่องจากผูใหสัมภาษณมักจะทําหายไปพรอมกับของท่ีถูกขโมย ซ่ึงสถานท่ีท่ีมักจะแจกอาหารและ

ของใชเปนประจํามีดังตอไปนี้ 

• สภาสังคมสงเคราะหตรงขามโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่ีนั่นจะแจกขาวกลางวันในวันจันทร – 

ศุกร และมีบริการหองอาบน้ํา เครื่องซักผา เครื่องอบผา และตัดผมใหกับคนไรบานดวย 

• วัดเจาอาม บางขุนนนท  

• วัดไตรมิตร เยาวราช 

• โบสถซิกข พาหุรัด ท่ีนี้จะมีโรงทานท่ีแจกอาหารทุกวัน เพ่ือเปนไปตามหลักคําสอนขององค

ศาสดา แตอาหารท่ีนํามาแจกจะเปนอาหารมังสวิรัติ 

• ลานคนเมือง หนาศาลาวาการกรุงเทพมหานคร บริเวณนี้จะมีกลุมคนท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมาแจกอาหารเย็นเกือบท้ังอาทิตย แตกลุมท่ีมาแจกประจําจะมี 2 กลุมคือ 

o มูลนิธิกระจกเงา จะมาพรอมรถหมูแดงและแจกขาวกลองใหกับคนไรบานในวัน

จันทรโดยจะเริ่มแจกเวลาหนึ่งทุมตรงเปนตนไป  

o ครือขายคนไรบาน จะมีการแจกขาวและฉายหนังใหดูตามความเหมาะสมของสภาพ

ลม ฟา อากาศ ในวันพฤหัสบดี โดยจะเปนลักษณะของการตักอาหารแจกใสชาม 
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นอกจากนี้จะมีกิจกรรมเดินกาแฟ1

2 ซ่ึงเปนการเดินแจกอาหารใหกับคนไรบานบริเวณ

สนามหลวง – คลองหลอด – ลานคนเมือง 

ศาสนสถานกับคนไรบาน 

จากท่ีกลาวไปแลวขางตนถึงสถานท่ีท่ีใหความชวยเหลือกลุมคนไรบานในดานตางๆนั้น พบวา 

มีบางสวนและอาจเรียกไดวาเปนสวนใหญ ท่ีเปนศาสนสถาน หรือพ้ืนท่ีทางศาสนาและความเชื่อ ซ่ึง

สถานท่ีดังกลาวถือเปนแหลงพักพิงแหลงแรกๆของคนท่ีเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร หรือ คนท่ีเริ่ม

ออกมาใชชีวิตนอกบาน 

ศาสนสถานในสังคมไทยท่ีมักพบเห็นไดโดยงายคงหนีไมพน “วัด” มีคนไรบานหลายคนท่ี

เริ่มตนการใชชีวิตในเมืองหลวงโดยไปอาศัยอยูท่ีวัด กิน อยู หลับ นอน ในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยแลกกับ

การเปนลูกวัด ชวยกิจสงฆเวลาประกอบกิจกรรมตางๆ ดังเชน คุณซี (นามสมมติ) วัย 57 ป ท่ีมาอาศัย

อยูกับหลวงพ่ีท่ีวัดมหาธาตุ เขาชวยงานตางๆของวัด เพ่ือแลกกับท่ีอยูท่ีนอนท่ีกิน อาหารก็มักจะเปน

ของท่ีพระสงฆออกไปบิณฑบาตมา  

นอกจากวัดแลว ศาสนสถานประจําศาสนาอ่ืนๆก็มีการชวยเหลือกลุมคนไรบานในลักษณะ

ของการเปนโรงทาน บริจาคอาหารใหกับทุกคน ซ่ึงการบริจาคอาหารดังกลาวไมไดมีจุดประสงคเพ่ือ

แจกใหกับคนไรบานเพียงเทานั้น แตเปนการแจกสําหรับทุกคน โดยไมแบงแยกวาใครเปนใคร อาทิเชน 

โบสถซิกขท่ีแจกอาหารใหกับทุกคนท่ีเขามาภายในโบสถโดยไมแบงแยก เพ่ือใหสอดคลองกับหลักคํา

สอนท่ีตองการลดความเหลื่อมล้ําระหวางคนท่ีมีวรรณะตางกัน 

ท้ังนี้จะเห็นไดวา คนไรบานสามารถเขาไปใชประโยชนจากศาสนสถานไดไมวาจะเปนในแง

ของการชวยเยียวยาจิตใจ หรือบาดแผลท่ีเกิดจากวิกฤติในชีวิต รวมถึงชวยเยียวยารางกาย ทําหนาท่ี

แทนหองตางๆในบานได กลาวคือ เปนหองน้ําเม่ือยามท่ีคนไรบานตองอาบน้ํา หรือ ปลดทุกข เปน

หองนอนในยามท่ีตองการพักผอน และเปนหองครัวในยามท่ีตองการใหทองอ่ิม แตก็ใชวาศาสนสถาน

2
กิจกรรมเดินกาแฟ คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือขายคนไรบาน โดยนํารูปแบบมาจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุน ซ่ึงประเทศญี่ปุนไดมีการ

แจกน้ําชาสําหรับคนไรบานเพ่ือคลายความหนาว เครือขายคนไรบานจึงนํารูปแบบดังกลาวมาประยุกตใชกับประเทศไทย โดยเริ่มแรกใชวิธีการแจก

กาแฟและบุหรี่ เพ่ือใหเขาถึงไดงาย แตตอมาไดมีการปรับเปล่ียนเปนแจกอาหาร และยารักษาโรคแทน โดยวิธีการดังกลาวจะชวยใหเครือขายรับรูถึง

ปญหาที่เกิดขึ้นกับคนไรบานไดอีกทางหนึ่ง 
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ทุกแหงจะเปดรับและเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยใหกับคนไรบานได มีเพียงบางแหงเทานั้นท่ียินดีใหคนกลุมนี้เขา

ไปใชงานภายในพ้ืนท่ีของตนเอง  

ระบบสาธารณูปโภคของคนไรบาน 

เปนท่ีทราบกันดีวา คนไรบานนั้นใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะ และไมมีพ้ืนท่ีสวนตัวในการ

ดําเนินชีวิต ดังนั้นในการทําธุระสวนตัวของคนไรบานจึงมักจะเปนพ้ืนท่ีสวนรวมดวยเชนกัน ธุระ

สวนตัวดังกลาวนี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต การอาบน้ํา การขับถาย รวมถึงการซักเสื้อผา ดวย

เชนกัน  

 พ้ืนท่ีท่ีคนไรบานเลือกในการทําธุระสวนตัวนั้นมีดวยกันหลายแหง ตามความสะดวกและ

สบายใจ ดังตอไปนี้ 

• หองน้ําสาธารณะ ในการใชบริการหองน้ําสาธารณะจําเปนตองเสียคาใชจาย ซ่ึงมีท้ังหองน้ํา

และหองอาบน้ํา ราคาในการเขาตอครั้งอยูท่ี 5-10 บาท โดยหองน้ําสาธารณะนั้นมักจะอยูใน

สวนสาธารณะ อาทิเชน สวนรมมณีนาถ หรือตามวัดตางๆ เปนตน โดยนอกจากจะใชหองน้ํา

สาธารณะในการอาบน้ําแลว ยังใชในการซักเสื้อผาอีกดวย ซ่ึงเสื้อผาท่ีคนไรบานมี มักจะมี

เพียง 1 – 2 ชุดเทานั้น เพ่ือใหงายตอการพกพา และหากใครท่ีมีเพียงชุดเดียว ก็ตองอาศัย

รางกายตนเองเปนราวตากเสื้อตากใหผาแหง  

• สภาสังคมสงเคราะห สถานท่ีนี้มีการบริการท้ังอาหาร การตัดผม หองน้ํา สถานท่ีซักผา และ

ตากผา สําหรับคนไรบาน โดยจะเปดใหบริการตั้งแตวันจันทร – ศุกร  

ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีและเวลา 

 ในข้ันตอนของการลงพ้ืนท่ีนั้น ผูศึกษาไดแบงวัตถุประสงคในการลงพ้ืนท่ีออกเปน 2 ขอ นั่น

คือ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณและพูดคุยกับคนไรบาน ผลท่ีไดจะออกมาในรูปแบบของงานเขียนเชิง

บรรยาย และ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ ผลท่ีไดจะออกมาในรูปแบบของแผนท่ีเดินดิน ท่ีแสดง

วิธีการใชพ้ืนท่ีตามแตละชวงเวลา 
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 ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณนั้น ผูศึกษาตองการเห็นภาพของการใชชีวิตของกลุมคนไรบาน

ในแตละชวงเวลาวา มีรูปแบบท่ีคลายคลึงหรือแตกตางออกไปหรือไม ซ่ึงจากการสํารวจนั้น ผูศึกษาได

แบงเวลาออกเปนชวงๆ ชวงละประมาณ 3 ชั่วโมง ซ่ึงขอมูลท่ีไดมีดังนี้ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีผูศึกษาไมคาดคิดวาจะพบคนไรบานปรากฏตัวอยูอยางชัดเจน 

เนื่องจากเปนเวลาเชา และอยูในชวงเวลาทํางาน แตเม่ือลงพ้ืนท่ีแลว กลับพบวา ชวงเวลาดังกลาวเปน

เวลาท่ีสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใครเปนคนไรบาน  

 สําหรับพ้ืนท่ีสนามหลวงนั้น ในชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาท่ีไมนาออกมานั่งเลนหรือรับลม

เทาไหรนัก เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเปดโลงและไมมีตนไมใหญท่ีจะใหรมเงาเทาท่ีควร จึงทําใหสนามหลวง

เปนพ้ืนท่ีท่ีอากาศรอนมาก จึงไมเหมาะกับการออกมานั่งเลน ดังนั้นคนท่ีปรากกอยูในพ้ืนท่ีจึงมักจะมี

ความนาจะเปนท่ีจะเปนคนไรบานมาก และเม่ือพิจารณารวมกับลักษณะภายนอกท่ีมีขาวของสวนตัว

ติดตัวมาดวยแลว ยิ่งชัดเจนวาคนสวนใหญท่ีปรากฏตัวในสนามหลวงในชวงเวลา 09.00 – 12.00 น.

จะเปนคนไรบาน โดยมักจะนั่งเฉยๆอยูบนมานั่ง ในสนาม หรือนอนหลับอยูตามปอมสีเขียวภายใน

สนามหลวง และมีมานั่งหนึ่งตัวท่ีถูกจับจองโดยการวางขาวของไวเต็มเกาอ้ี ซ่ึงคาดวาเจาของมานั่งตัว

นี้นาจะเปนคนไรบานเชนกัน 

 เม่ือเดินไปถึงบริเวณคลองหลอดพบวาบริเวณพระแมธรณีบีบมวยผม มีการนําอาหารมาขาย

ในราคาถูก โดยจัดชุดไวในลักษณะท่ีคลายคลึงกับอาหารท่ีซ่ึงเพ่ือนําไปใสบาตร โดยใน1 ชุด จะมี ขาว 

1 ถุง แกงกะทิ 1 ถุง และขนมถวยฟู 3 ชิ้น บริเวณทางเทาฝงท่ีติดกับคลองนั้นมีรองรอยของการถูกใช

เปนท่ีนอนมากอน เนื่องจากพบวามีผาใบปูนอนวางกระจายอยูโดยรอบ และเม่ือเดินไปถึงบริเวณริมรั้ว

วัดบุรณศิริอมาตยารามพบวา มีการวางขายของมือสองกับพ้ืน ซ่ึงของท่ีนํามาขายมีความหลากหลาย

มาก ไมวาจะเปนของใชจําพวกยาสีฟน ผงซักฟอก รวมไปถึง กระเปา และ เสื้อผาเล็กนอย และของท่ี

นํามาขายก็มีจํานวนไมมากนัก ระหวางทางท่ีผูศึกษาเดินจากคลองหลอดไปยังลานคนเมือง พบวา

บริเวณขางรานคาสะดวกใกลกับศาลเจาพอเสือมีคนนอนหลับอยู 2 คน โดยมีขาวของสวนตัววางอยู

ดวย  
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 สําหรับลานคนเมือง ในชวงเวลาดังกลาวไมพบใครมาใชพ้ืนท่ีเลย เนื่องจากเปนลานโลง และ

ไมมีมานั่งใหนั่งพักผอน จึงไมพบใครนอกจากเจาหนาท่ีของกองบริการการทองเท่ียวท่ีมาคอยใหขอมูล

กับนักทองเท่ียวตางชาติ 

 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

 ในชวงเวลานี้ผูศึกษาพบวากลุมคนท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีความหลากหลายมาก จึงเปน

อุปสรรคในการสังเกตวาใครเปนคนไรบาน หรือใครเปนเพียงคนท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีชั่วคราว 

 สนามหลวงในชวงเย็นถือเปนชวงเวลาท่ีเหมาะกับการพักผอนของคนทุกกลุม เนื่องจาก

บรรยากาศดี แดดไมรอน และสามารถประกอบกิจกรรมอะไรก็ได โดยจะมีการรวมกุลมของคนท่ีมี

ความสนใจเดียวกัน เชน กลุมคนท่ีนํานกสวยงามของตนมารวมกัน กลุมวัยรุนท่ีมาเลนสเกตบอรด 

รวมถึงกลุมคนท่ีมาออกกําลังกาย ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวก็ถือเปนชวงเวลาของการนั่งพักผอนของคนไร

บานเชนกัน บางคนนั่งจับกลุมพูดคุยกัน บางคนนั่งคนเดียว หรือบางคนก็เตรียมตัวไปรับแจกขาว

บริเวณลานคนเมือง 

 เม่ือขามฝงไปยังบริเวณหนาศาลฎีกาเพ่ือเดินไปคลองหลอดพบวาเริ่มมีการปูพ้ืนขายของ

จําพวกเสื้อผามือสอง ของใชตางๆ พระเครื่อง และแผนซีดี ซ่ึงมีประปราย และเริ่มมีหนาแนนบริเวณ

ทางเทาขางคลองหลอด และผูศึกษาก็ยังคงพบลุงคนไรบานท่ีนอนอยูบริเวณรานสะดวกซ้ือแถวศาล

เจาพอเสือ แตครั้งนี้ลุงนั่งอยูเฉยๆ และไมมีใครมานั่งอยูกับลุง  

 ในสวนพ้ืนท่ีบริเวณลานคนเมืองจากตอนเชาท่ีแทบจะไมมีคน กลับเริ่มคึกคักข้ึนเม่ือถึง

ชวงเวลาประมาณ 17.00 น. เนื่องจากเริ่มมีกลุมคนมาออกกําลังกาย มีการเตนแอโรบิค และมีคนไร

บานท่ีทยอยออกมารวมตัวกัน เพ่ือรอรับแจกอาหารจากหนวยงานหรือองคกรตางๆท่ีสับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันมา โดยกลุมคนท่ีมาก็มาจากหลายท่ี ไมใชเฉพาะคนไรบานท่ีนอนบริเวณเสาชิงชาเทานั้น 

มีคนไรบานจากท้ังสนามหลวง ขาวสาร หรือแมกระท่ังหมอชิต ก็มารวมตัวกันท่ีแหงนี้เพ่ือรับแจกขาว 

 เวลา 19.00 – 21.00 น.  
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 ชวงเวลานี้ เปนชวงเวลาท่ีคนไรบานเริ่มจับจองสถานท่ีเพ่ือนอนหลับพักผอน บริเวณ

สนามหลวงนั้นจะเริ่มมีคนออกไปปูผาจองท่ีนอนเรียงรายอยูบริเวณทางเทาโดยรอบสนามหลวง และ

บริเวณหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

 เชนเดียวกับคนไรบานบริเวณเสาชิงชา เม่ือรับแจกขาวและรับประทานเสร็จเรียบรอยแลว ก็

จะเตรียมปูท่ีนอน โดยสวนมากจะนอนบริเวณลานเสาชิงชา และเกาะกลางถนน มีบางสวนท่ีแอบงีบ

หลับบนลานคนเมือง รอจนกวาเจาหนาท่ีจะมาไล และยายไปนอนยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณคลองหลอดนั้นแตกตางจากท้ัง 2 พ้ืนท่ี เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปน

ชวงท่ีมีความคึกคัก เนื่องจากมีคนมาเดินเลือกซ้ือของ แตก็มีบางชวงท่ีเวนไวเนื่องจากมีคนนอนอยู 

พ้ืนท่ีสําคัญสําหรับการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ระหวางการลงภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา ผูศึกษาพบวา มีพ้ืนท่ีหลายพ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะของคนไรบาน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวควรจะเปนปจจัยท่ีชวยใหการดํารงชีวิต

ของคนไรบานดีข้ึนกวาเดิม แตในความเปนจริง ถึงแมวาจะมีพ้ืนท่ีท่ีรองรับวิถีชีวิตของคนกลุมนี้อยูบาง 

แตผูศึกษาพิจารณาวามันไมเพียงพอตอความตองการของคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคนไร

บาน ท่ีจําเปนตองพ่ึงพาพ้ืนท่ีเหลานั้นในการดํารงชีวิต   

 หองน้ําสาธารณะ 

 หองน้ําสาธารณะถือเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของคนไรบาน โดยจะเปนสถานท่ีปลด

ทุกข ท่ีอาบน้ํา รวมถึงท่ีซักเสื้อผา และตากผา แตหองน้ําสาธารณะท่ีปรากฏอยูในพ้ืนท่ีการศึกษากลับ

มีไมมากนักท่ีถูกบริหารจัดการโดยหนวยงานของรัฐ เทาท่ีผูศึกษาพบเห็นมีเพียงหองน้ําบริเวณลานคน

เมือง และ หองน้ําภายในสวนรมมนีนาถเทานั้นท่ีตกอยูภายใตการดูแลโดยหนวยงานของรัฐ สวนมาก

มักเปนหองน้ําท่ีดูแลโดยเอกชน เชน หองน้ําบริเวณรานสะดวกซ้ือบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร หรือ

หองน้ําตามวัดตางๆ เชน วัดมหาธาตุ หรือ ศาลหลักเมือง เปนตน ซ่ึงผูท่ีเขาไปใชบริการจําเปนตอง

เสียเงินเพ่ือเขาไปใชพ้ืนท่ีดังกลาว  

 นอกจากพ้ืนท่ีดังกลาวจะนํามาซ่ึงความสะอาดของรางกายแลว ยังเปนสถานท่ีทําความ

สะอาดเสื้อผาอีกดวย ซ่ึงมักจะซักเสื้อผาไปพรอมกับตอนอาบน้ํา ถาใครมีเสื้อผามากกวา 1 ชุด ก็อาศัย
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พ้ืนท่ีใกลเคียงตากเสื้อผา แตถาใครมีเพียงชุดเดียวก็จําเปนตองใสท้ังท่ียังเปยกและปลอยใหแหงตาม

เวลา  

 จุดบริการน้ําดื่ม 

 น้ําดื่มท่ีสะอาดถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย สําหรับในประเทศไทยน้ําดื่มถือ

เปนทรัพยากรท่ีหาไดงาย โดยพิจารณาจากราคาน้ําดื่มท่ีไมสูงมากนัก แตกับคนไรบานนั้น ไมใชทุกคน

ท่ีจะมีรายไดเพียงพอตอการซ้ือน้ําดื่มแบบบรรจุขวด จึงทําใหจําเปนตองหาน้ําดื่มจากแหลงอ่ืนๆเพ่ือใช

ในการดํารงชีวิต และบรรเทาความหิว 

 กอกน้ําดื่มไดถือเปนจุดใหบริการสําคัญท่ีคนไรบานมักจะไปกรอกน้ําเพ่ือนํามารับประทาน 

บริเวณสนามหลวงนั้นถูกติดตั้งไวดวยกันท้ังสิ้น 2 แหง คือ บริเวณสนามหลวงฝงธรรมศาสตร และ

สนามหลวงฝงศาลฎีกา ซ่ึงพบวากอกน้ําดื่มบริเวณฝงศาลฎีกานั้นใชงานไมไดแลว และนอกจากพ้ืนท่ี

บริเวณดังกลาว ก็ไมปรากฏจุดกอกน้ําดื่มเลยในพ้ืนท่ีศึกษา  

 ท่ีนอนพักผอน 

 สถานท่ีท่ีถูกใชเปนท่ีพักผอนนั้นจําเปนจะตองมีรูปแบบดังนี้ 

1. ควรมีแสดงไฟสองสวางในยามกลางคืน 

2. ตองเปนสถานท่ีท่ีมีผูคนพลุกพลาน 

ซ่ึงสาเหตุท่ีจําเปนตองเลือกสถานท่ีท่ีมีลักษณะดังกลาวนั้นก็คือเพ่ือเปนการปองกันอันตรายใน

ระดับหนึ่ง เนื่องจากการนอนอนพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นมีอันตรายอยูรอบตัว ไมวาจะเปนจากกลุมวัยรุนคึก

คะนอง หรือกลุมโจรท่ีเขามาปลนทรัพย ซ่ึงหากเกิดอันตรายข้ึนในพ้ืนท่ีดังกลาวก็จะไดรับความสนใจ

และการชวยเหลือไดทันทวงที 

สําหรับในพ้ืนท่ีการศึกษา สถานท่ีท่ีคนไรบานมักเลือกใชเปนสถานท่ีพักผอนคือ 

 สนามหลวง 

 สําหรับพ้ืนท่ีสนามหลวงนั้นแบงออกเปนภายในสนามหลวง และ ภายนอกสนามหลวง ซ่ึง

พ้ืนท่ีบริเวณภายในนามหลวงนั้นจะจํากัดชวงเวลาการใชงาน คือ สามารถเขาไปใชงานไดระหวางเวลา 
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05.00 – 22.00 น. ดังนั้นคนไรบานจะสามารถเขามาใชงานไดเฉพาะในชวงเวลาดังกลาว หากหลังจาก

นั้นจะมีเจาหนาท่ีออกมาไล พ้ืนท่ีท่ีคนไรบานมักใชงานนั้นคือ บริเวณมานั่ง ซ่ึงมักจะนั่งกันชวงเชาถึง

บาย และถึงแมวาชวงเวลาดังกลาวจะมีอากาศรอน แตก็พบวามีคนไรบานบางสวนท่ีเขามานอนหลับ

ในสนามหลวงเชนกัน สวนบริเวณสนามหญามักจะนั่งกันในชวงเย็น เนื่องจากอากาศดีไมมีแดด สวน

ชวงเวลาหลังจากสี่ทุมเปนตนไปนั้นจะออกมาใชพ้ืนท่ีบริเวณทางเทารอบสนามหลวง และบริเวณหนา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวในชวงกลางคืนถือวาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงเชนกัน ดังนั้นจึงตองนอน

รวมกันกับคนไรบานคนอ่ืนๆ  

 

ภาพท่ี 7 เม่ือเลยเวลา 22.00 น. เจาหนาท่ีภายในสนามหลวงจะตรวจตราไมใหมีผูคนหลงเหลืออยูใน

สนามหลวง คนไรบานบางสวนจึงออกมานอนบริเวณรอบนอก โดยตองจับจองท่ีนอนกอนเวลาเพ่ือให

ไดทําเลท่ีเหมาะสม 

ภาพถายโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 14 มกราคม 2559 

 คลองหลอด 

พ้ืนท่ีบริเวณคลองหลอดนั้นถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของกิจกรรม ไมวาจะเปน 

การคาขาย การพักผอน รวมไปถึงการทําความสะอาดรางกาย สําหรับใครท่ีคาขายสินคาก็จะปู

แผนกระดาษรองพ้ืน และวางขายของกันบนพ้ืนเลย ไมมีโตะหรือชั้นวางใหเกะกะ ซ่ึงจะเริ่มวางกัน

ในชวงเย็น เนื่องจากฝงท่ีวางขายนั้นไมมีอะไรปองกันแสงแดด จึงตองรอใหแดดรมจึงจะเริ่มตั้งรานโดย
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จะขายเปนประจําทุกวัน สิ่งหนึ่งท่ีนํามาขายและเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนไรบานคือขาวแกงราคาถูก 

รวมไปถึงอาหารจากรานสะดวกซ้ือท่ีใกลหมดอายุ ซ่ึงถือเปนแหลงอาหารอีกหนึ่งแหลงสําหรับคนไร

บานท่ีพอจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพ  

นอกจากการทําหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจแลว ยังเปรียบเสมือนบานของคนไรบานอีกดวย 

โดยผูศึกษาไดสังเกตเห็นลุงคนหนึ่งท่ีใชพ้ืนท่ีบริเวณขางรานสะดวกซ้ือบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทรเปน

ท่ีพักอาศัยก่ึงถาวร เนื่องจากมีขาวของของคุณลุงวางเรียงรายไวรอบตัว ไมวาจะเปนท่ีนอนและของใช

สวนตัว  

พ้ืนท่ีดังกลาวถือเปนแหลงทํามาหากินของคนไรบานท่ีประกอบอาชีพคาขาย สวนในชวงเวลา

กลางคืนจะถูกแปรสภาพจากรานคาเปนท่ีนอน โดยมักจะนอนบนรานท่ีตนขายของอยูนั้น อีกท้ังยังมี

การใชน้ําจากคลองมาชําระรางทําความสะอาดรางกายอีกดวย ซ่ึงคงไมใชเรื่องแปลกหากน้ํานั้นเปนน้ํา

ท่ีสะอาดเหมาะแกการอุปโภคบริโภค แตน้ําในลําคลองของกรุงเทพมหานครก็เปนท่ีข้ึนชื่อในเรื่องวาม

สกปรก ดังนั้นการใชน้ําดังกลาวในการนํามาอุปโภคบริโภคจึงอาจจะกอใหเกิดอันตรายได 

 

ภาพท่ี 8 บรรยากาศบริเวณริมคลองหลอด ท่ีเปนท้ังพ้ืนท่ีเชิงเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีในการพักผอน

สําหรับคนไรบาน 

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 14 มกราคม 2559 
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ลานคนเมือง 

 สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณลานคนเมืองจะมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับสนามหลวง คือ มีเวลาเปด – ปด

ท่ีแนนอนคือเปดใหบริการระหวางเวลา 05.00 – 23.00 น. ดังนั้นคนไรบานจะสามารถเขามาใชงานได

เฉพาะเวลาดังกลาวเทานั้น  

 ชวงเวลาท่ีคนไรบานจะเริ่มเขามาใชงานในพ้ืนท่ีดังกลาวคือเวลาตั้งแต 16.00 น. เปนตนไป 

โดยมักจะนั่งรวมตัวกันบริเวณฝงท่ีติดกับเสาชิงชา เนื่องจากมักจะมีคนนําของมาแจกบริเวณนั้น และ

เม่ือรับแจกอาหารเสร็จก็จะทยอยออกไปจับจองพ้ืนท่ีนอนหลับ บริเวณเกาะกลางถนน หนาโรงเรียน

ภารตวิทยาลัย หรือไมก็เลือกท่ีจะนอนหนารานสังฆภัณฑท่ีตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง 

 เง่ือนไขการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 ท้ังนี้พบวาการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะในประเทศไทยนั้น มีเง่ือนไขหลายดานท่ีสงผลใหคน

กลุมนี้ตองปรับตัวใหเขากับความไมเอ้ืออํานวยของพ้ืนท่ีสาธารณะ ไมวาจะเปน พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไม

เปดในชวงเวลากลางคืนท่ีถือวาเปนเวลาพักผอน การไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือการไมมีจุดบริการน้ําดื่ม

ท่ีมากพอกับความตองการ ซ่ึงปญหาดังกลาวหากมองจากมุมมองของคนภายนอก หรือคนท่ัวไปใน

สังคมอาจมองวาเปนปญหาเล็กนอยท่ีไมสงผลกระทบกับการดําเนินชีวิตเทาไหรนัก แตสําหรับกลุมคน

ท่ีมีเง่ือนไขในชีวิตแตกตางออกไปถือวาเปนปญหาสําคัญ  

การท่ีพ้ืนท่ีสาธารณะไมเปดในชวงเวลากลางคืนนั้นสงผลตอความปลอดภัยในรางกายและ

ทรัพยสินของคนไรบาน เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีสามารถไปนอนไดก็กระจัดกระจายออกไป เม่ือผูศึกษา

สอบถามคนไรบานอยางคุณหมวย (นามสมมติ) ท่ีเคยนอนในสนามหลวงมากอน ต้ังแตสมัยท่ี

สนามหลวงยังไมมีเวลาเปด – ปดนั้น วารูสึกยังไงกับการนอนท่ีสนามหลวง เธอก็ไดตอบกลับมาวา  

“ปาชอบนะ นอนตรงนั้นลมเย็นสบาย นอนรวมกันหลายคนก็ปลอดภัยดี เขาไมนามีเวลาเปด

ปดเลย ออกมานอนขางนอกเราก็กลัวอันตราย” 

    (หมวย (นามสมมติ), สัมภาษณ 18 กุมภาพันธ 2559) 
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คําตอบของคุณหมวย (นามสมมติ) นั้นก็สอดคลองกับคําตอบของคนไรบานอีกหลายตอหลาย

คน ท่ีตองการใหมีการอนุญาตใหเขาไปนอนในสนามหลวงได และเม่ือนอนตอนกลางคืนไมได ก็สงผล

ใหบางคนตองปรับรูปแบบการดําเนินชีวิต และออกมานอนในตอนกลางวันแทน  

การไมมีหองน้ําสาธารณะท่ีเพียงพอก็เชนกัน สิ่งนี้ทําใหคนไรบานหลายคนตองปรับตัว เชน 

ไมอาบน้ําทุกวัน หรือซักผาพรอมๆกับอาบน้ําไปดวย นอกจากนี้แลวการเก็บคาเขาหองน้ําก็เปนสวน

หนึ่งท่ีทําใหคนไรบานหลายคนไมไดอาบน้ําอยางถูกสุขลักษณะ เนื่องจากไมมีเงินท่ีจะนําไปจาย หลาย

คนไมไดอาบน้ําตอเนื่องกันเปนเวลานานเปนอาทิตย 

ดังนั้นจะเห็นไดวา พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีอยูนั้นไมรองรับการมีอยูของคนท่ีออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลใหคุณภาพชีวิตของคนกลุมนี้ต่ําลง และเปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญท่ี

ทําใหคนไรบาน เปนอีกหนึ่งกลุมคนท่ีไมไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญในสังคม 

พ้ืนท่ีปลอดภัย 

การเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีพักอาศัยอยูตลอดเวลาดูเหมือนจะเปนลักษณะเฉพาะของ

คนไรบานตามท่ีเราเขาใจกัน เนื่องจากสถานท่ีตางๆท่ีเปรียบเสมือนหองแตละหองในบานนั้น กระจาย

กันอยูตามจุดตางๆ หองน้ํากระจายตัวอยูตามวัดหรือสวนสาธารณะ หองนั่งเลนของเขาคือลาน

กิจกรรมขนาดใหญ รวมถึงหองครัวก็มักปรากฏตัวอยูในรูปแบบของโรงเจหรือโรงทานตามชวงเทศกาล 

นี่เองจึงทําใหเรามองวาคนไรบานอยูไมติดท่ี 
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ภาพท่ี 9 ภาพคนไรบานท่ีใชพ้ืนท่ีบริเวณหนาอาคารพาณิชยเปนท่ีพักผอน ซ่ึงผูศึกษาพบระหวางการ

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเขียนแผนท่ีเดินดิน  

ถายภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด ถายภาพเม่ือ 14 มกราคม 2559 

ถึงกระนั้นก็ตาม จากการลงภาคสนามของผูศึกษากลับพบขอสังเกตท่ีนาสนใจวา ในความไม

ติดท่ีท่ีฉาบทับคนกลุมนี้เอาไว กลับปรากฏรูปแบบของการเคลื่อนยายไปยังสถานท่ีเดิมๆซํ้าๆ เนื่องจาก

ผูศึกษามักพบคนไรบานคนเดิม ในสถานท่ีเดิมเกือบทุกครั้งท่ีลงพ้ืนท่ี เชน คุณเอ (นามสมมติ) และ 

คุณนี (นามสมมติ) คูชีวิตท่ีมักจะไปไหนมาไหนดวยกันอยูเปนประจํา ก็มีรูปแบบการเดินทางในหนึ่งวัน

คือ ตื่นแตเชาและนั่งรถเมลฟรีไปยังทาน้ํานนทเพ่ือไปนั่งขอทาน และกลับมาท่ีลานคนเมืองเพ่ือรอรับ

ขาว และนอนในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ หรือลุงบุญมีท่ีนั่งประจําอยูท่ีทองสนามหลวงกับผืนผาใบคูใจสี

น้ําเงินท่ีลุงใชปูนั่ง และเม่ือสนามหลวงปดก็จะออกมานอนบริเวณทางเทาหนาสนามหลวง เปนเชนนี้

ประจํา   

ดังนั้นแลวพ้ืนท่ีดังกลาวจึงอาจจะเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยสําหรับคนไรบาน ซ่ึงแตละคนก็มีพ้ืนท่ี

ปลอดภัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยู กับรูปแบบการดําเนินชีวิต คนท่ีตองประกอบอาชีพก็อาจมีการ

เคลื่อนยายไปยังสถานท่ีตางๆมากกวาคนท่ีไมมีงานทํา แตพ้ืนท่ีท่ีเลือกไปนั้นก็ไดรับการพิจารณา
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มาแลววาจะเปนพ้ืนท่ีท่ีสรางประโยชนใหกับตนเอง หรืออยางนอยก็ไมสรางความอันตรายใหเกิด

ข้ึนกับชีวิตและทรัพยสินท่ีตนตองพกติดตัวอยูตลอดเวลา 
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ภาพท่ี 10 ภาพแผนท่ีเดินดินแสดงการใชพ้ืนท่ีของคนไรบานในพ้ืนท่ีการศึกษา 1 

วาดโดย นางสาวธันยชนก สายรอด 
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ภาพท่ี 11 ภาพแผนท่ีเดินดินแสดงการใชพ้ืนท่ีของคนไรบานในพ้ืนท่ีศึกษา 2 

วาดโดย  นางสาวธันยชนก สายรอด 
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ภาพท่ี 12 ภาพแผนท่ีเดินดินแสดงการใชงานพ้ืนท่ีของคนไรบานในพ้ืนท่ีการศึกษา 3 

วาดภาพโดย นางสาวธันยชนก สายรอด 
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เปาหมายในชีวิต 

 เม่ือพูดถึงอนาคต สิ่งท่ีเรามักจะนึกถึงมักจะเก่ียวของกับความม่ันคงในชีวิต เชน การเขาเรียน

ตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน การมีหนาท่ีการงานท่ีดี หรือมีครอบครัวท่ีอบอุน เปนตน ปจจัยในการสราง

อนาคตท้ังหลายเหลานี้นอกจากความทะเยอทะยานแลว เราปฏิเสธไมไดวาจําเปนตองมีตนทุนทาง

สังคมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่งในการเขาถึงเปาหมายท่ีวาดไว  

 เม่ือเรายอนมามอง “คนไรบาน” แลว กลับพบวา มีทัศนคติบางอยางท่ีทาทับคนกลุมนี้เอาไว 

นั่นคือ การเปนคนไมมีอนาคต ดังนั้นแลวจึงหาความม่ันคงในชีวิตของคนไรบานไมได แตนั่นคือการ

ตัดสินอนาคตของคนไรบานผานมุมมองของคนสวนใหญในสังคม ท่ีแนนอนวายอมมีตนทุนทางสังคม

สูงกวาคนไรบาน ไมวาจะเปน การไดรับการศึกษา การเขาถึงระบบสวัสดิการของรัฐไดอยางไม

ยากลําบาก การไดรับการดูแลจากเจาหนาท่ีของรัฐอยางเต็มใจ รวมถึงการมีสิทธิมีเสียงอยางเต็มท่ีใน

สังคม ตนทุนท้ังหลายท่ีกลาวมานี้เปนสิ่งท่ีคนไรบานมีอยูนอยมากหรือบางคนแทบไมมีเลย จึงทําใหเรา

มักมองวาคนไรบานไมมีอนาคต และใชชีวิตอยูไปวันๆรอเวลาท่ีจะมีคนเขามาใหความชวยเหลือ 

 แตจากขอมูลท่ีผูศึกษาท่ีกลาวมานั้นก็พอจะทําใหเห็นภาพวา ในการดําเนินชีวิตของคนไรบาน

นั้น จําเปนตองมีการวางแผนอยูตลอดเวลา เนื่องดวยในการใชชีวิตทามกลางปจจัยท่ีควบคุมไมได

อยางสภาพแวดลอมในสังคมไทย ซ่ึงในงานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาไดแบงอนาคตของคนไรบานออกเปน

ดังนี้ 

1.  การวางแผนกิจวัตรประจําวัน ในการประกอบกิจวัตรประจําวันของคนไรบานนั้น 

จําเปนตองมีการวางแผนลวงหนา เนื่องจากการดําเนินชีวิตของคนไรบานนั้นสวนใหญตอง

พ่ึงพาพ้ืนท่ีสาธารณะ และการแจกจายขาวของเปนหลัก ดังนั้นแลวการท่ีคนไรบานตอง

วางแผนชีวิตตนเองในแตละวันจึงเปนเรื่องจําเปน การตองรูลวงหนาวาในวันถัดไปตนตองทํา

อะไร และตองเดินทางไปท่ีไหนจะเปนตัวชวยสําคัญในการชวยการตัดสินใจ แตสิ่งนี้อาจถูก

มองวาเปนความเคยชินจนไมจําเปนตองคิดวาในวันถัดไปจะตองใชชีวิตเชนไร หรือเดินทางไป

ท่ีไหน แตเม่ือไดสอบถามกับคนไรบานแลว พบวาในการใชชีวิตแตละวันนั้น สิ่งท่ีคนไรบาน

ตองตัดสินใจในแตละวันประกอบไปดวย สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีอาบน้ํา รวมถึง

รูปแบบการเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงการวางแผนท่ีรอบคอบจะชวยลดคาใชจายของคนไร
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บานในแตละวันได ซ่ึงหากประเมินแลววาสิ่งท่ีไดในแตละวันนั้นไมคุมกับท่ีเสียไปก็จะเลือก

วิธีการอ่ืน เชน คุณนี (นามสมมติ) ท่ีมีตารางการแจกอาหาร หรือท่ีเรียกกันวา “โพย” สิ่งนี้

อาจเปรียบไดกับตัวชวยในการวางแผนชีวิตใหกับเธอ โดยเธอจะทราบวาวันไหนท่ีไหนมีของ

อะไรแจก แตถาพิจารณาดูแลวเห็นวาไดไมคุมกันเธอก็จะไมเดินทางไปรับของแจกดังกลาว

“วันนี้ที่หนูเห็นวามีคนนอยๆเนี่ย เขาไปหัวหินกันหมด ไปรับแจกของ แตพี่ไมไปหรอก มันไดไมคุม

เสีย สูไปที่ที่เราไดแนๆแลวมันใกลๆดีกวา”(นี (นามสมมติ), สัมภาษณ11 กุมภาพันธ2559) 

 

2. การกลับบาน มีคนไรบานหลายคนท่ีตองการกลับไปยังบานเกิดของตนเอง โดยคนไรบาน

ดังกลาวมักเปนกลุมคนท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจ การไมมีเงินกลับไปบานเปนสาเหตุ

สําคัญท่ีทําใหไมอยากกลับไปบาน แตหากมีเงินเก็บสวนหนึ่งคนกลุมนี้ก็คาดหวังและพรอมท่ี

จะกลับบานเนื่องจากไมไดประสบปญหาทะเลาะเบาะแวงกับคนในครอบครัว ดังเชน คุณเค 

(นามสมมติ) ท่ีออกจากบานมาเพ่ือมาทํางานกอสราง เขาไดกลาวกับผูศึกษาวา หากเก็บเงิน

ได 30,000 บาทแลวจะกลับบานแนนอน  

“ผมอยากกลับอยูแลว แตถากลับไปตอนนี้เราก็ไมมีเงิน ไมมีเงินกลับบานไปก็อาย

เคานะ ถาหลานขอเงินไปซ้ือขนมแตเราไมมีใหมัน จะทําหนายังไง เพราะฉะนั้นเรา

ตองมีเงินเก็บซักกอน กลับไปจะไดใหหลานยืมเงินได” 

                                     (เค (นามสมมติ), สัมภาษณ11 พฤศจกิายน 2558) 

3. การมีอาชีพการงานท่ีม่ันคง อนาคตดังกลาวถือเปนอนาคตท่ีพิจารณาจากฐานความสามารถ

ของตน แลวพบวาสามารถเขาไปประกอบอาชีพตางๆได แตยังขาดโอกาสในการเขาถึงงาน

ดังกลาว จากการสัมภาษณพบวา มีคนไรบานหลายคนท่ีมีทักษะฝมือติดตัวมา เชน ลุงเคราท่ี

สามารถทํางานชางไดทุกชนิด หรือ ลุงบุญมีท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีท้ังรถสิบลอ รถหกลอ และ

รถยนตท่ัวไป ดวยความสามารถดังกลาวจึงถือเปนตนทุนสวนหนึ่งท่ีชวยใหเขาใกลแหลงงาน

ไดมากข้ึน “ลุงขับไดหมด เดี๋ยวลุงจะเอาใบใหดู ลุงเก็บไวอยางดี ลุงเคยขับรถเมลดวยนะ ตอนนี้ถา

มีคนใหโอกาสลุงก็อยากกลับไปทํางานเปนคนขับรถเมล เพราะเราทําได”(คุณบี (นามสมมติ), 

สัมภาษณ 8 มีนาคม 2559) 

เชนเดียวกับนองอาร (นามสมมติ) ท่ีตองการมีรายไดท่ีม่ันคงดวยการประกอบอาชีพ

คาขาย แตแมของเธอยังไมใหการสนับสนุนดวยเหตุท่ีวาเธออายุยังนอย แมจึงยังไมไวใจวาเธอ
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จะทําไดดีอยางท่ีตั้งใจไว อีกท้ังแมของเธอก็ไมมีเงินทุนมากพอในการลงทุนใหเธอท้ังหมด 

เนื่องจากยังตองอาศัยอยูในศูนยพักคนไรบาน (สุวิทย วัดหนู) อยู 

 “หนูอยากใหแมลงทุนใหหนู หนูอยากทํางาน หนูจะขายทอดมันรถเข็น แตแมเขาก็

ยังไมตกลงอะไรซักที ” 

(อาร (นามสมมติ), สัมภาษณ14 ธันวาคม 2558) 

4. การเขาอยูในสถานสงเคราะหคนชรา ถึงแมวาการเขาศูนยฯหรือการอยูในสถานสงเคราะหดู

จะไมใชสิ่งท่ีคนไรบานตองการนัก เนื่องจากเต็มไปดวยขอกําหนดหรือกฏเกณฑตางๆ ท่ีบังคับ

รูปแบบการใชชีวิต แตก็พบวามีคนไรบานบางสวนท่ีตองการเขาไปอยูในสถานสงเคราะห

คนชรา เนื่องจากไมมีคนคอยดูแลในยามเจ็บไข เชนเดียวกับคุณบอล (นามสมมติ) ท่ีมีการ

วางแผนชีวิตไวเชนนั้น เธอถือเปนคนไรบานท่ีมีอาชีพการงานท่ีสามารถหลอเลี้ยงชีวิตในแต

ละวัน และพอจะมีเงินเก็บเปนของตนเอง เธอจึงคิดท่ีจะเก็บเงินกอนนี้เอาไว เพ่ือเปนเงินติด

ตัวไปเม่ือถึงอายุท่ีสามารถเขาอยูสถานสงเคราะหคนชราได 

“ปามีเงินเก็บของปาอยู วาจะเอาไวเขาสถานฯคนชรา เราอยูตัวคนเดียวถาแกตัวไป

ใครจะดูแล ไปอยูสถานสงเคราะหแหละดีแลว ถาเรามีเงินติดตัวเขาไปเยอะหนอย 

เขาก็ดูแลเราดี เรื่องนี้ปาไมคอยกังวลหรอก” 

                                       (บอล(นามสมมติ), สัมภาษณ15 กันยายน 2558) 

ปจจัยชวยตั้งเปาหมาย 

 ท้ังนี้เราจะพบวา ในชีวิตของคนไรบานนั้นก็มีการวางแผนอนาคตของตนเองเอาไววาจะมี

ลักษณะเชนไร โดยการวางแผนนั้นมีท่ีมาจากการพิจารณาตนทุนของตนท่ีมีอยู ซ่ึงตนทุนดังกลาวแยก

ออกมาไดเปน ปจจัยภายใน ท่ีหมายถึงสิ่งท่ีคนไรบานสามารถสรางข้ึนเองได อันไดแก ความสามารถ

หรือทักษะติดตัว เงินทุน และ การมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และในสวนของปจจัยภายนอกนั้นคือ 

การเปดโอกาสและใหพ้ืนท่ีกับคนกลุมนี้ในสังคม 

 ในสวนของปจจัยภายในนั้นถือเปนตนทุนท่ีติดตัวใหกับคนไรบานเพ่ือเปนแตมตอในการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงในกลุมของคนไรบานกันเองก็ถือวามีตนทุนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูศึกษาจะแยกพิจารณาเปน

แตละปจจัย ดังนี้ 
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1. ความสามารถหรือทักษะติดตัว ปจจัยดังกลาวถือเปนตัวท่ีชวยในการเขาถึงแหลงงานใหกับ

คนไรบานได เชนการมีทักษะในงานชาง หรือทักษะในการขับรถ สิ่งนี้จะชวยใหคนไรบานมี

งานทํา และสามารถหารายไดมาหลอเลี้ยงตนเองได 

2. เงินทุน การจะมีเงินทุนไดนั้น เปนผลมาจากการมีงานทํา ซ่ึงการมีเงินทุนนั้นจะชวยในการ

เพ่ิมชองทางหรือเปาหมายของชีวิตท่ีวาดไวในอนาคต ซ่ึงการมีเงินนั้นจะชวยยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนท่ีอยูในสังคมไทยได ดังเชนท่ีปาบอลเชื่อวา ถามีเงินเก็บและนําติดตัวเขาไปใน

สถานสงเคราะหคนชราดวย จะไดรับจากปฏิบัติดูแลท่ีดีจากเจาหนาท่ีภายใน 

3. การมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ถึงแมวาเราจะมีท้ังทักษะติดตัว หรือมีเงินทุน แตหาก

รางกายไมเอ้ืออํานวย ก็ดูจะเปนการปดชองทางการเขาถึงอนาคตไปอีกชองหนึ่ง ซ่ึงการมี

สุขภาพท่ีดีนั้นสอดคลองกับภาวะการมีงานทํา คนไรบานหลายคนตองการทํางาน ประกอบ

อาชีพท่ีสรางรายไดใหตนเอง แตไมสามารถทําไดเนื่องจากติดปญหาทางสุขภาพ เชน ปาอรท่ี

ไมสามารถทํางานได เนื่องจากตาเปนตอรวมถึงอายุมากแลว หรือลุงอุทิศท่ีหางานท่ีเหมาะกับ

ตนเองไดยาก เนื่องจากแขนซายมีอาการกลามเนื้อออนแรง ท่ีเปนผลจากการประสบอุบัติเหตุ

แลวเขารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง แตถูกใหออกมานอนรักษาตัวเอง

ท้ังท่ียังไมหายสนิท เนื่องจากโรงพยาบาลไมสามารถรองรับผูปวยได เปนตน 

สําหรับปจจัยภายนอกเองก็ถือเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีจะชวยผลักดันใหคนไรบานสามารถวางแผน

อนาคต และตั้งเปาหมายในชีวิตได หากแตในปจจุบันการสนับสนุนจากปจจัยดังกลาวยังมีอยูนอย 

สวนมากอยูในรูปแบบของการพยายามสรางศูนยพักพิง ซ่ึงนั้นก็ไมไดสอดคลองกับความตองการของ

คนไรบานมากนัก สิ่งท่ีคนไรบานตองการใหภาครัฐทํามากท่ีสุดคือ การเปดโอกาสใหคนกลุมนี้เขาถึง

แหลงงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือคนไรบานมีงานทําแลว ความม่ันคงในชีวิตก็จะเกิดข้ึน อยาไรก็ตาม 

เปาหมายดังกลาวก็ไมแตกตางอะไรจากเปาหมายกระแสหลักในสังคม ในอีกแงหนึ่งเปาหมายของคน

ไรบาน 
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บทท่ี 6 

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 เนื้อหาภายในบทนี้จะเปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนามประกอบกับแนวคิดท่ี

ผูศึกษาเลือกนํามาอธิบายในงานศึกษาชิ้นนี้ นั่นคือ “ความแปลกแยก” โดยจะแบงการวิเคราะห

ออกเปน 4 สวนหลัก ตามระดับของความแปลกแยกท่ีปรากฏอยูในแนวคิด 

คนไรบานแปลกแยกจากตนเอง 

 ในกระบวนการแปลกแยกจากตนเองของคนไรบานนั้น จากการวิเคราะหของผูศึกษาแลวมอง

วา ภาพลักษณภายนอกของคนไรบานนั้น เปนกระบวนการท่ีสรางภาวะดังกลาวข้ึนมา กลาวคือ สิ่ง

หนึ่งท่ีทําหนาท่ีแบงแยกความแตกตางของกลุมคนไรบานออกจากคนอ่ืนๆในสังคมคือลักษณะ

ภายนอก อันไดแก ขาวของเครื่องใช การแตงกาย รวมไปถึงกลิ่นตัว ในแงหนึ่งรูปลักษณภายนอกไดทํา

หนาท่ีในการเผยใหเห็นถึงขอจํากัดของการตองออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะ อาทิเชน การตองพก

ขาวของไวติดตัวตลอดเวลาเพ่ือปองกันการสูญหาย คนไรบานบางคนจึงมีรถเข็น หรือรถซาเลงท่ี

บรรทุกขาวของท้ังของใชสวนตัว และของท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิเชน ขวดพลาสติก เปนตน หรือ

การใสเสื้อผาซํ้าเดิม ก็เปนการแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดของสาธารณูปโภคท่ีมีในพ้ืนท่ีสาธารณะวาไม

รองรับการดํารงอยูของคนไรบาน เนื่องจากไมมีอุปกรณอํานวยความสะดวก อาทิเชน พ้ืนท่ีซักผา 

พ้ืนท่ีตากผา เปนตน 

 หากในทางกลับกัน ภาพลักษณภายนอกดังกลาวอาจเปนภาพของการแปลกแยกจากตนเอง

ของคนไรบาน ตามแนวคิดเรื่องความแปลกแยก ในแงของการพยายามแสวงหาสิ่งอ่ืนๆมาเพ่ือ

ประกอบและสรางเปนตนเอง เนื่องจากในการลงภาคสนามนั้น ผูศึกษาพบวา มีคนไรบานจํานวนไม

นอยท่ีมักพกขาวของท่ีไมใชสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต อาทิเชน ตุกตา และมักมีการเก็บสะสมขาว

ของท่ีไดจากการหาของเกา หรือเก็บขยะขาย ซ่ึงพบเห็นไดในบริเวณทองสนามหลวง ซ่ึงการสะสมขาว

ของบางอยางของคนไรบานนั้น ก็อาจแสดงใหเห็นถึงลักษณะของมนุษยท่ีอยูในสังคมแบบทุนนิยม ท่ีมี

ความเปน “วัตถุนิยม” เชนกัน หากแตของท่ีคนไรบานนิยมนั้นอาจมีลักษณะท่ีแตกตางออกไปหรือไม
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ตรงกับรสนิยมของคนในสังคม การนิยมวัตถุของคนไรบานจึงเปนหนึ่งตัวแปรท่ีสรางความแปลกแยก

ใหเกิดข้ึนกับกลุมคนไรบาน 

คนไรบานแปลกแยกจากการงาน 

 หนึ่งในความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานคือ “คนไรบานข้ีเกียจ ไมยอมทํางาน” ซ่ึงความ

เขาใจดังกลาวนําไปใชไมไดเลยับคนไรบานทุกคนท่ีผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ เนื่องจากทุกคน

ประกอบอาชีพ เอาแรงแลกเงินเพ่ือนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน หากแตรูปแบบงานท่ีคนไรบาน

มักจะเลือกทํากันนั้นมักเปนงานท่ีมีรายไดไมแนนอน เปนงานท่ีทําไดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว และตอง

เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ 

 การทํางานของคนไรบานนั้นจะถูกจํากัดอยูเฉพาะในสวนของการเปนแรงงาน หลายคนใฝฝน

อยากเปนเจาของกิจการหากแตไมสามารถไปถึงจุดนั้นได เนื่องจากไมมีเงินทุน และไมมีวิถีทางในการ

สะสมเงินทุน เหตุเพราะรายไดท่ีไดมาในแตละวัน ก็มีใหใชอยางพอดิบพอดี ประกอบกับขอจํากัดของ

การใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเสี่ยงตอการถูกขโมยทรัพยสมบัติไดงาย จึงไมมีคนไรบานคนไหนท่ีมีเงิน

เก็ยหากยังเลือกท่ีจะใชชีวิตอยูนอกบานเชนนี้ 

 เม่ือสามารถเปนไดเพียงแรงงาน การถูกเอารัดเอาเปรียบจึงเกิดข้ึนกับคนกลุมนี้ดวยเชนกัน 

คนไรบานท่ีผูศึกษาไดเขาไปทําการพูดคุยสวนมากมักโดนโกงคาแรง ไมวาจะเปน โดนหลอกใหไปเปน

พนักงานรักษาความปลอดภัย แตเม่ือถึงกําหนดตองจายเงินเดือนกลับไมได และไมสามารถรองเรียน

ไดเนื่องจากนายหนาท่ีเปนคนหางานมาใหหนีหายไป หรือบางคนท่ีเคยโบกรถอยูบริเวณหนาสวนรม

มณีนาถก็ตองเลิกทํา เนื่องจากโดนเจาถ่ินหักคาคุมครองไป จนเงินท่ีไดในแตละวันแทบไมพอกับการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงเม่ือพบกับปญหาดังกลาว ก็ทําใหตองเปลี่ยนงานใหม แตก็ยังคงสามารถทําไดงานใช

แรงงานหรืองานรับจางรายวัน ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหคนไรบานไมสามารถประกอบอาชีพท่ีดีกวาท่ีเปนอยูใน

ปจจุบันนั้น ก็เปนปญหาท่ีคาบเก่ียวไปถึงการจัดการของรัฐ ท่ีจะถูกอธิบานในลําดับถัดไป 

คนไรบานแปลกแยกจากสังคมและวัฒนธรรม 

 ในประเด็นนี้ผูศึกษาเห็นวาเปนประเด็นท่ีสรางความแปลกแยกใหกับคนไรบานไดมากท่ีสุด 

เนื่องจากการพูดถึงความแปลกแยกจากสังคมและวัฒนธรรมนั้นเขาไปสัมพันธกับรูปแบบปฏิสัมพันธ
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ของมนุษยในทุกๆรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงระดับสถาบันเชนกัน ซ่ึงมีปจจัยสําคัญในการสรางความแปลกแยก 

นั่นคือ การท่ีมนุษยสรางความสัมพันธกันโดยมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยผูศึกษาแบงการอธิบายออกเปน

ประเด็นท่ีสอดคลองกับลักษณะปฏิสัมพันธเอาไวดังนี้ 

1. ความสัมพันธในระดับครอบครัว  

หนึ่งในสาเหตุสําคัญท่ีเปนตัวแปรในการเพ่ิมปริมาณคนไรบาน คือ ครอบครัว โดยปญหาใน

ระดับครอบครัวนั้นมักจะสงผลใหเกิดปญหาคนไรบานสูงวัย โดยคนไรบานท่ีมีอายุมากกวา 60 ป

ข้ึนไปสวนมากแลวมักเปนกลุมคนท่ีประสบปญหาภายในครอบครัว โดยปญหาภายในครอบครัว

ดังกลาวผูศึกษาไดจําแนกออกเปนดังนี้ 

1.1. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะครอบครัว : การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายกลายเปน

ครอบครัวเดี่ยวนั้นกลายเปนปจจัยท่ีดันใหผูสูงอายุหลายคนออกมาใชชีวิตนอกบาน 

เนื่องจากไมมีคนมาคอยดูแล 

1.2. การหลั่งไหลเขามาทํางานในเมือง : ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาในระดับครอบครัว ใน

เรื่องของการท่ีเด็กจากตางจังหวัดเขามาทํางานและตั้งรกรากท่ีเมืองหลวง และปลอยใหพอ

แมอาศัยอยูท่ีบาน ซ่ึงผูศึกษาพบวา มีคนไรบานบางสวนท่ีเขามากรุงเทพเนื่องจากคิดถึงลูก 

และมาอยูไมนานก็จะกลับไปท่ีบานเกิดของตน จึงเปนลักษณะของคนไรบานแบบชั่วคราว 

1.3. มรดก : ทรัพยสินสวนกลางเม่ือแปลงรางเปนทรัพยสินสวนตัวยอมนํามาซ่ึงการแยงชิง ซ่ึง

ปจจัยดังกลาวก็กลายเปนอีกหนึ่งสาเหตุท่ีทําใหคนกลายมาเปนคนไรบาน  

2. ความสัมพันธในระบบเศรษฐกิจ 

สําหรับคนไรบานแลว แนนอนวาในระดับของปจเจกบุคคลนั้น มีการสรางกลไกทางเศรษฐกิจให

เกิดข้ึนโดยเปนไปเพ่ือการดํารงชีพ กลาวคือ คนไรบานนั้นมีการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับ

ตนเอง โดยมีเง่ือนไขสําคัญวาจําเปนตองเพียงพอตอการดํารงชีวิตในแตละวัน ดังนั้นแลว การประกอบ

อาชีพของคนไรบานเม่ือมองโดยมุมของคนสวนใหญในสังคมแลวจึงมองวาไมมีความม่ันคง อาทิเชน 

อาชีพรับจางรายวัน แรงงานกอสราง หรือขายของเกา เปนตน การประกอบอาชีพเหลานี้ ท่ีไม

สอดคลองกับเปาหมายของคนในสังคมท่ีตางก็แสวงหาความม่ันคงของชีวิต ดังนั้นแลว คนไรบานจึงถูก
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แปลกแยกออกจากระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงยังผลมาใหคนไรบานนั้นไมสามารถขยับตัวข้ึนมา และเขาใช

เปาหมายรวมกับคนอ่ืนๆในสังคมได 

3. ความสัมพันธในฐานะของการเปนสวนหนึ่งของรัฐ 

ถึงแมวาคนไรบานจะถูกจัดอยูในกลุมคนชายขอบท่ีอยูหางจากระบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีรัฐจัดหา

ใหกับสมาชิกในการปกครอง แตคนไรบานเองก็ยังถือวาเปนสวนหนึ่งของรัฐในแงของการเปนสมาชิก

ภายใตการปกครอง เม่ือพิจารณาดูถึงระบบการจัดการของรัฐท่ีมีตอคนไรบานแลว พบวา มีหลายสิ่งท่ี

ไมสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนไรบาน ดังนี้ 

3.1. การใหคําจํากัดความคนไรบานวาเปนคนไรท่ีพ่ึง : หากพิจารณาในเชิงรูปธรรมแลว คนไร

บานเองก็ถือเปนกลุมคนไรท่ีพ่ึงไดตามคําบอกเลาของรัฐ เนื่องจากคนไรบานนั้นถือเปนกลุม

คนท่ีประสบปญหาท้ังในระดับของครอบครัว และในระดับเฉพาะบุคคล ไดการจํากัดวาเปน

คนไรท่ีพ่ึงนั้นไดสงผลตอการจัดการท่ีรัฐกระทําตอคนไรบาน ซ่ึงเปนปดวยความไมเขาใจ 

อาทิเชน การออกพระราชบัญญัติคุมครองคนไรท่ีพ่ึงประจําป พ.ศ. 2558 ข้ึนมานั้น แทนท่ี

จะทําหนาท่ีปกปอง คุมครอง และใหความชวยเหลือกลุมคนดังกลาว แตกลับทําเพียงการ

สรางศูนยพักฯข้ึน แตไมใชคนไรบานทุกคนท่ีอยากเขาไปอยูภายในศูนยฯ ในเม่ือคนไรบานมี

อิสระในการใชชีวิตในพ้ืนท่ีสาธารณะแลว คงไมอยากท่ีจะกลับไปอยูภายใตระเบียบขอบังคับ

ของศูนยฯท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับบานท่ีเขาเลือกออกมา 

3.2. พ้ืนท่ีสาธารณะไมสาธารณะ : คนไรบานนั้นใชพ้ืนท่ีสาธารณะเปนพ้ืนท่ีเทียบเคียงกับพ้ืนท่ี

สวนตัวของตนเอง ซ่ึงจากการท่ีผู ศึกษาลงภาคสนามแลว พบวา พ้ืนท่ีสาธารณะใน

กรุงเทพมหานครนั้น ไมเอ้ืออํานวยตอการมีอยูของคนท่ีเลือกจะออกมาใชชีวิตในพ้ืนท่ี

สาธารณะ กลาวคือ พ้ืนท่ีสาธารณะมีการกําหนดเวลาเปด – ปด โดยเปนไปเพ่ือลดปญหาคน

เรรอน หรือระบบสาธารณูปโภคท่ีไมเอ้ืออํานวย หองน้ําสาธารณะมีไมเพียงพอ มีการเก็บ

คาบริการ รวมไปถึงการก้ันคนบางกลุมไมใหเขามาใชพ้ืนท่ีรวมกับคนอ่ืนในสังคม จากกรณี

เม่ือครั้งท่ีลานคนเมืองหนาศาลาวาการกรุงเทพมหานครไดถูกแปลงสภาพเปนลานจัดแสดง

ไฟ ในงานดังกลาวหากใครแตงตัวมอมแมม มีวี่แวววาจะเปนคนไรบานจะไมรับอนุญาตใน

เขาไปภายในงาน โดยจะถูกตรวจตั้งแตบริเวณทางเขางาน แลละหากพบวาเขาไปภายในงาน
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และมีเจาหนาท่ีเห็น จะถูกเชิญออก เนื่องจากเกรงวาจะสรางการรบกวนใหกับคนอ่ืนๆใน

งาน 

3.3. บัตรประชาชนของคนไรบาน : คนไรบานหลายคนคอนไปทางสวนมากนั้นไมมีบัตรประชาชน

เปนของตนเอง เนื่องจากมักโดยขโมยกระเปาสตางคไประหวางท่ีพักผอนในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

หรือแมกระท่ังไมเคยมีบัตรประชาชนเลยก็ตาม ซ่ึงบัตรประชาชนนั้นถือเปนสิ่งสําคัญมากใน

การระบตุัวตนเพ่ือใหสามารถเขาถึงระบบสวัสดิการท่ีรัฐไทยไดจัดสรรใหสําหรับสมาชิกท่ีอยู

ภายใตการดูแล เม่ือไมมีสิ่งท่ียืนยันความเปนคนไทยแลว จึงทําใหคนไรบานใชชีวิตลําบากข้ึน 

ไมสามารถเขาถึงสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานได อาทิเชน การรักษาพยาบาล การไดรับการศึกษา 

หรือการมีอาชีพท่ีม่ันคง เปนตน ซ่ึงประเด็นดังกลาวเปนสิ่งท่ีเครือขายองคกรไมแสวงหาผล

กําไรหลายแหงหยิบยกเปนประเดนสําคัญในการตอสู  เรียกรอง และออกมาเปน

กระบอกเสียงแทนกลุมคนไรบาน  

เม่ือพิจารณาถึงขอมูลดังกลาวแลว พบวา การปฏิบัติของรัฐท่ีมีตอคนไรบานนั้นไดเปนอีกหนึ่งตัว

แปรท่ีสรางความแตกตาง แปลกแยก ใหเกิดข้ึนกับคนไรบาน อีกท้ังการจัดการท่ีเกิดข้ึนภายใตการ

กํากับของรัฐนั้นสรางอิทธิพลตอสมาชิกสวนใหญในสังคม เนื่องดวยรัฐถือเปนกลุมกอนท่ีมีอํานาจมาก

ท่ีสุดนั้นเอง  

คนไรบานแปลกแยกจากธรรมชาติแวดลอม 

 ธรรมชาติแวดลอมในท่ีนี้ผูศึกษาตีพิจารณาในบริบทท่ีคนไรบานใชชีวิตอยูในสังคมเมือง คนไร

บานไมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมคน ซ่ึงในท่ีนี้คือ กลุมคนไรบาน ดวยกัน สังเกตเห็นไดจาก

การท่ีความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางคนไรบานนั้นเปนลักษณะแบบหลวมๆ คนไรบานหลายคนเลือกท่ี

จะอยูอยางโดดเดี่ยว นอยครั้งท่ีผูศึกษาจะพบคนไรบานท่ีอยูกันเปนคู และไปไหนมาไหนดวยกันอยู

ตลอดเวลา  

 อยางไรก็ตามในแงของความสัมพันธของคนกับพ้ืนท่ี กลับพบวา คนไรบานนั้นมีความผูกพัน

กับพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งอยูในระดับหนึ่ง ซ่ึงเปนการสรางความเขาใจใหมใหกับผูศึกษาจากเดิมท่ีเชื่อวา 

คนไรบานจะเปนกลุมคนท่ีเคลื่นยายไปมาอยูตลอดเวลา และการจะเขาไปพูดคุยเพ่ือซอมขอมูลจะ

เปนไปไดยาก แตผูศึกษาพบวา เกิดภาวะ “ติดท่ี” เกิดข้ึนกับคนไรบานเชนกัน แตพ้ืนท่ีดังกลาวจะมี
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อยูหลากหลายแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีการใชงาน เชนหองน้ําในสวนรมมณีนาถจะเปนหองน้ําประจํา 

หรือมักจะพบคนไรบานคนเดิมในจุดเดิมท่ีสนามหลวงทุกครั้งท่ีผานไปเปนตน 

 ดังนั้นแลว ในแงของการท่ีคนไรบานแปลกแยกออกจากธรรมชาติแวดลอมนั้น ผูศึกษาไม

สามารถฟนธงลงไปอยางชัดเจนวาเกิดภาวะความแปลกแยกดังกลวเกิดึนกับคนไรบาน เนื่องจากพบ

ความผูกพันในเชิงพ้ืนท่ีเกิดข้ึนดวย 

 ความแปลกแยกท้ัง 4 ระดับท่ีเกิดข้ึนนั้น หากพิจารณาดูแลวปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความแปลก

แยกนั้นมีอยูอยางหลากหลาย มีท้ังจากตัวกลุมคนไรบานเอง สมาชิกรวมในสังคม กลุมองคกรไม

แสวงหาผลกําไร รวมไปถึงรัฐ ซ่ึงแตละกลุมตางก็มีมุมมองท่ีแตกตางกันไปตามสถานภาพของตนเอง 

สมาชิกอ่ืนๆในสังคมมองคนไรบานตามสถานภาพท่ีเห็นวาตนเองมีความเหนือกวา หลายคนมองดวย

ความสงสาร เห็นใจ แตหลายคนก็ยังคงมองในเชิงตําหนิ ในขณะท่ีกลุมองคกรไมแสวงหาผลกําไรตางก็

พยายามเคนเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานข้ึนมาเพ่ือโจมตีนโยบายการบริหารงานของรัฐวาเปนตัว

สกัดก้ันการมีอยูของคนบางกลุมในสังคม ซ่ึงตามสถานภาพของรัฐท่ีสามารถใชอํานาจในการปกครอง

สมาชิกของตนเองไดนั้น ก็พยายามเขามาทําการควบคุมกลุมคนไรบานดวยความไมเขาใจในการ

ดําเนินชีวิต แตเม่ือมองหามุมมองท่ีเกิดข้ึนจากคนในอยางกลุมคนไรบานแลว ก็พบวา ไมไดมีความ

สอดคลองกับสิ่งท่ีคนอ่ืนๆพูดถึงเขา ไมวาจะเปนเสียงจากกลุมไหนก็ตาม เนื่องจากผูศึกษาพบวา คนไร

บานหลายคนตกอยูในสภาวะของการยอมรับ ยอมรับการกินอาหารวันละม้ือถึงสองม้ือ ยอมรับการ

ทํางานท่ีมีรายไดไมแนนอน และยอมรับในการใชชีวิตภายใตขอจํากัดของการตองออกมาอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีสาธารณะ ซ่ึงทายท่ีสุดแลว ความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนกับคนไรบานก็ไมไดเกิดข้ึนจากการพยายาม

สรางความแตกตางของคนไรบาน หากแตเกิดจากคนนอกท้ังหลายท่ีสรางสภาวะความแปลกแยกเปน

ตราประทับใหกับคนไรบานท้ังสิ้น 
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