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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องสาเหตุและความตองการของคนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัว
ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสาเหตุทที่ าํ ใหตดั สินใจ
ทอดทิ้งครอบครัว ความตองการ และสิทธิสวัสดิการสังคมจากหนวยงานของรัฐ
โดยการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 7 คน ทัง้ หมดใชชวี ติ เรรอ นอยูใ นพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล
นครพิษณุโลก
ผลการศึกษาพบวาคนไรบานสวนใหญเปนเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ
ภูมลิ าํ เนาอยูภ าคเหนือ สถานะโสด ทุกคนไดรบั การศึกษาจนจบระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพเก็บของเกาขาย สวนใหญอาศัยอยูใ นตึกราง และมีประวัตกิ ารกระทํา
ผิดกฎหมาย สาเหตุทคี่ นไรบา นทอดทิง้ ครอบครัว (1) ไมมคี วามอดทน ซึง่ ใชอารมณ
ในการแกไขปญหา เกิดความขัดแยงในครอบครัว (2) ความรูสึกสํานึกผิด ไมกลา
พบเจอกับครอบครัวเพราะรูส กึ ผิดทีก่ ระทําผิดกฎหมาย (3) ตองการมีรายไดมากขึน้
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ตองการใชชีวิตอิสระ และตองการใชชีวิตโดดเดี่ยวในสังคมไมอยากพบเจอกับ
ครอบครัว ความตองการหลังจากทีใ่ ชชวี ติ เปนคนไรบา น บางคนตองการกลับไปหา
ครอบครัวเพราะมีภาระทีต่ อ งดูแล เกิดความยากลําบากในการใชชวี ติ ไมอยากใชชวี ติ
อยางโดดเดีย่ ว และหนวยงานของรัฐชวยเปลีย่ นความคิด สวนคนไรบา นทีไ่ มตอ งการ
กลับไปหาครอบครัวเพราะไมอยากสรางภาระใหครอบครัว ครอบครัวไมยอมรับ
คนไรบาน นอกจากนี้ คนไรบานตองการปจจัยสี่ และรายไดมากขึ้น ดานสิทธิ/
สวัสดิการสังคม คนไรบานอยากใหมีหนวยงานที่ปรึกษาและระบายความทุกข
การจัดสรางสถานที่พักอาศัยชั่วคราว จัดหนวยบริการสุขภาพและการไดรับสิทธิ
ในการมีรายได การแกไขปญหาคนไรบาน ควรแกปญหาที่สาเหตุที่นําไปสูการ
ตัดสินใจทอดทิง้ ครอบครัว ควรทราบถึงความตองการ และการเขาถึงสิทธิสวัสดิการ
สังคมจากหนวยงานของรัฐ
คําสําคัญ: คนไรบาน, ทอดทิ้งครอบครัว

Abstract
The study is about the causes and demands of homeless people who
abandoned their families in the specific area of Phitsanulok Municipality. The
aim of the study was to examine causes of abandonment from the family,
demands, as well as privileges and social welfare provided by the administrative
agency. Information has been gathered through in-depth interviews with seven
homeless people wandering in the Phitsanulok Municipality.
Findings indicated that the majority of the homeless people were male,
Buddhist, domiciled in the Northern Region, and single marital status. All of
them have been graduated from primary schools and living as ragpickers.
Most of them reside in the abandoned buildings and have criminal records.
The causes behind the abandonment of homeless people from their families
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are including (1) impatience, putting emotions in problem-solving and resulted
in the domestic conflicts, (2) the sense of guilt which causes the homeless
people fear to confront with the family members due to criminal oﬀence,
(3) the demand for additional incomes, freedom of living and perference to
live alone rather than to join the family. The demands after became homeless,
some of them want to return to their families because of necessary obligations,
experience on diﬃculties in living, preference to not live alone, and intervention
of an administrative agency. In the other hand, some homeless people refused
to return to their families as they do not want to become a family’s burden,
rejected by the family as the homeless person in the addition to the need of
the four requisites and additional income. Regarding the privileges and social
welfare, the homeless people want the consultancy agency that they can
make the petitions, the establishment of temporary shelters, healthcare service
teams and entitled to earn the incomes. The solution to homeless people is
to solve the problems from their causes behind the abandonment. Their
demands should also be recognized and provided with the access to privileges
and social welfare from the administrative agency.
Keywords: Homeless, Forsaking Family
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บทนํา
ปจจุบันสังคมไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาสังคมในหลายๆ สถาบัน
ทางสังคมดวยกัน ตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมือง
การปกครอง สถาบันสุขภาพสาธารณสุข สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางประเพณี
และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึง่ นโยบายสวนใหญของรัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ความเปนอยู การสงเสริมอาชีพทองถิ่น การสงเสริม
ความรูแ ละเพิม่ โอกาสทางการศึกษา การพึง่ พาตนเอง สามารถดําเนินชีวติ ไดอยาง
มีความสุขในทองถิ่นของตนเอง
จากการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทําใหมปี ระชาชนจากตางจังหวัดเดินทางมาหางานทําในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เพือ่
ตองการประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในดานคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี
ครอบครัวเขมแข็ง และมีรายไดทม่ี น่ั คง ซึง่ พบวา เปนกลุม แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการสาธารณะ และธุรกิจสวนตัว (สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก,
2554) แตมีจํานวนคนกลุมหนึ่งเดินทางมาเพื่อหางานทําแตไมประสบความสําเร็จ
รวมถึงบางกลุมที่เปนคนไรบานโดยผูที่มีอายุนอยกวา 18 ปเรียกวา “เด็กเรรอน”
และชวงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปเรียกวา “ผูสูงอายุไรที่พึ่ง” (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2543)
คนไรบา น เปนกลุม คนทีไ่ มมเี งินในการเดินทางกลับภูมลิ าํ เนา ไมมเี งินจาย
คาหอพักหรือโรงแรม และไมมีเงินซื้ออาหารรับประทาน คนไรบานจะพักไมเปน
หลักแหลงถาวร จะยายที่พักหลับนอนอยูเสมอ สวนใหญใชพื้นที่สาธารณะ เชน
สวนสาธารณะ ใตสะพาน ปายรถโดยสารประจําทาง และสถานีขนสงผูโดยสาร
ทําใหเสีย่ งตออาชญากรรมตัง้ แตการชิงทรัพย การถูกขมขืน การเสีย่ งตอโรคติดตอ
จากการหาเศษอาหารรับประทาน รางกายออนแอลงแตไมไดรบั การรักษาพยาบาล
ที่ถูกตอง (ฝายสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก, 2554)
และคนไรบานจะไมทราบขอมูลการชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ ทําใหขาดโอกาส
ในการเขาถึงสิทธิที่พึงจะไดรับ เชน สาธารณสุข การจัดหางาน การชวยเหลือ
ผูป ระสบปญหาทางสังคม ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีจาํ นวนคนไรบา นจํานวนมาก
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เพราะกรุงเทพมหานครมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง มีโรงงาน
อุตสาหกรรม มีบริษัทเอกชน และงานบริการเกิดขึ้นจํานวนมาก เปนแรงจูงใจ
ที่ ค นไร บ า นตั ด สิ น ใจทิ้ ง ถิ่ น ฐานและครอบครั ว เพื่ อ ต อ งการมี ร ายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญกับคนไรบานมากขึ้น เพื่อแกไขปญหา
กอนที่จะมีความรุนแรงในอนาคต
นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปญหาจํานวนคนไรบาน พื้นที่
ตางจังหวัดที่เปนเมืองใหญทั่วประเทศเริ่มประสบปญหาคนไรบานเชนกัน โดย
จังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองใหญในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดมีการกําหนด
นโยบายการพัฒนาคือ การเปนเมืองศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เกิดการ
เขามาลงทุนในจังหวัด เกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก และประชาชนบางสวน
มีถนิ่ ฐานอยูใ นจังหวัดของตนเองแตไมมตี าํ แหนงงานทีเ่ พียงพอตอจํานวนประชากร
ในจังหวัด ทําใหขาดโอกาสในการไดงาน (กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก, 2542)
สังคมคนไรบา นในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก เปนกลุม ทีอ่ าศัยพักหลับนอน
หรืออาศัยชัว่ คราวในพืน้ ทีส่ าธารณะ เชน สถานีรถไฟ สวนสาธารณะ ตลาด เปนตน
มีความหลากหลายในการดําเนินชีวิตในสังคมรวมกันกับกลุมคนในสังคม เชน การ
ประกอบอาชีพเก็บหาของเกา การรับจางงานบริการจากผูป ระกอบการบริเวณตลาด
จากสถิติตั้งแตชวงป 2555 คนไรบานที่เดินทางมาอยูในพื้นที่มีจํานวน 158 ราย
ชวงป 2556 จํานวน 133 ราย และชวงป 2557 จํานวน 207 ราย (ฝายสวัสดิการ
สังคม บานมิตรไมตรีพษิ ณุโลก, 2557) ปญหาคนไรบา นทีเ่ กิดขึน้ ยังคงมีความรุนแรง
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในดานจํานวนคนที่ออกมาใชชีวิตคนไรบาน เนื่องจากคาใชจาย
หรือภาระคาครองชีพที่สูงขึ้น มีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
ความรุ น แรงในครอบครั ว หรื อ ความรุ น แรงในสั ง คมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประสบภั ย ทาง
ธรรมชาติทําใหไมมีที่อยูอาศัย ไมสามารถประกอบอาชีพได ฯลฯ
คนไรบานในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก บางคนมีครอบครัวมากอน
เปนครอบครัวที่อบอุน แตปจจัยหลายประการที่สงผลตอการตัดสินใจทอดทิ้ง
ครอบครัวมาจากสภาพการเงินในครอบครัวไมดี รายไดไมเพียงพอ ไมมตี าํ แหนงงาน
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ใหทาํ ในพืน้ ที่ หรือประสบปญหาจากภัยธรรมชาติตา งๆ เชน พืน้ ทีท่ ปี่ ระกอบอาชีพ
ประสบปญหาอุทกภัย หรือภัยแลง ทําใหไมสามารถทําการเพาะปลูกได มีปญหา
สุขภาพ เปนโรคติดตอรายแรง เชน วัณโรค เอดส ฯลฯ ทําใหครอบครัวรังเกียจ
การดูถูกดูแคลนจากคนในชุมชน รวมทั้งกลุมคนไรบานที่หยารางกันจากความ
รุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท ขาดการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน รวมถึง
การถูกขมขืนจากสมาชิกในครอบครัว จากปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนสิ่งกระตุน
สงผลใหคนทีม่ คี รอบครัวตัดสินใจทอดทิง้ ครอบครัวและออกเดินทางสูเ สนทางการ
ใชชวี ติ คนไรบา น (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2547)
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบเห็นและใชชีวิตในสังคม
รวมกับคนไรบาน สวนใหญมีอคติกับคนไรบาน คิดวาคนไรบานเปนขยะของสังคม
ไมมคี ณ
ุ คาและศักดิศ์ รี สรางภาระใหกบั สังคม บานเมืองขาดความเปนระเบียบและ
สกปรก เกิดโรคระบาด และอาชญากรรมในสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมดูถกู ดูแคลน
เมินเฉย และเอารัดเอาเปรียบคนไรบา นเหมือนไมมตี วั ตนในสังคม ขาดการมีสว นรวม
ของภาคประชาชนในการแกไขปญหาคนไรบานในพื้นที่ ทําใหเจาหนาที่หนวยงาน
รัฐทีต่ อ งการแกไขปญหาคนไรบา นขาดการไดรบั ขอมูลจากภาคประชาชนและชุมชน
การดําเนินการแกไขปญหาขาดประสิทธิภาพ ขาดขอมูลทีค่ รอบคลุมเพียงพอ และ
การปฏิบัติงานที่ขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคม (ฝายสวัสดิการสังคม
สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก, 2554)
ปญหาสําคัญอีกประการหนึง่ ทีท่ าํ ใหตอ งออกจากบานเรือนในภูมลิ าํ เนาเดิม
มาเปนคนไรบาน คือปญหาครอบครัว เกิดความรุนแรงภายในครอบครัว การถูก
ขมขืนจากสมาชิกในครอบครัว ปญหาการหยารางขาดที่พึ่งตองเดินทางดิ้นรน
ดําเนินชีวิตดวยตนเอง (ฝายสวัสดิการสังคม บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
พิษณุโลก, 2552) อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัวคือ คาใชจาย
หรือรายไดที่มีไมเพียงพอเพราะการดําเนินชีวิตที่ยากลําบาก ความไมเขาใจกัน
ซึ่งนําไปสูการทะเลาะกันทําใหคนไรบานทนตอแรงกดดันของครอบครัวไมไหว
ตองหนีออกจากทีพ่ กั อาศัย และสมาชิกในครอบครัวทีต่ ดิ แอลกอฮอลทาํ ใหขาดสติ
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ทํ า ร า ยร า งกายจึ ง ต อ งหนี อ อกจากบ า น ความรู สึ ก หรื อ ความสั ม พั น ธ ภ ายใน
ครอบครัวออนแอลง มีอคติความขัดแยง ความทุกขทงั้ ทางกายและทางใจ บางครัง้
การใชเวลาในการเยียวยาจิตใจและความคิดถึงกัน ก็เปนสิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหคนไรบา น
ตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวอีกครั้ง รวมทั้งครอบครัวปรับความคิดเพื่อยอมรับ
ในตัวคนไรบานเองเชนกัน
ขอมูลจากฝายสวัสดิการสังคม บานมิตรไมตรีพิษณุโลก (2554) พบวา
กลุมนักทองเที่ยวพเนจรถือเปนกลุมเสี่ยง จุดประสงคคือการเดินทางเพื่อหา
ประสบการณใหมๆ โดยการเดินทางอยางไมมีจุดหมาย กลายเปนคนไรบาน
ในพืน้ ที่ ซึง่ ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ลวนตองไดรบั การแกไขทีต่ รงกับสาเหตุของปญหา
ขอเท็จจริง ความตองการและเปาหมายของคนไรบาน เพื่อลดจํานวนคนไรบาน
ในสังคม ลดปญหาที่เสี่ยงตอการเปนคนไรบาน ตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชนและสังคม การเขาถึงสิทธิและการใหบริการความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ การมีสวนรวมในทุกภาคสวนเพื่อใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาคนไรบา นในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพือ่ ใหกลับสูค รอบครัว
หรือถิ่นฐานเดิม
บานมิตรไมตรีพิษณุโลก (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง
จังหวัดพิษณุโลก) เปนหนวยงานรัฐ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2554 สังกัดสํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย ภารกิจหลักคือการลดปญหาคนไรบา นทีอ่ าศัยพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การบริการทีพ่ กั พิงชัว่ คราว การใหบริการดานปจจัยสี่
ในการชวยเหลือคนไรบานที่เขาพักชั่วคราวในบานมิตรไมตรีพิษณุโลก เจาหนาที่
จะมีการวิเคราะหความคิด บุคลิก ลักษณะ และพฤติกรรม เพื่อหาความตองการ
และเปาหมายของคนไรบาน จะไดมีการจัดบริการสวัสดิการสังคมเบื้องตน ติดตอ
ประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการชวยเหลือ แกไขปญหาคนไรบา นใหมคี วามสุข
และใหคนไรบานมีศักยภาพในการดําเนินชีวิตรวมกับสมาชิกในสังคมไดอยางมี
คุณคา มีคุณภาพ และไมสรางปญหาสังคมในอนาคต
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หนวยงานของรัฐกับภาคประชาชนควรหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหา
โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในพื้นที่ตามแนวทางนโยบายและกฎหมาย
เพื่อใหคนไรบานไดรับประโยชนจากการชวยเหลืออยางถูกตอง ชัดเจน ตรงตอ
สภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําขอมูลจากการศึกษาของ
ผูวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมในอนาคตตอไป
จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจจะศึกษาถึงปจจัย
ที่สงผลใหคนไรบานที่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ตัดสินใจทอดทิ้ง
ครอบครัวออกมาใชชวี ติ เปนคนไรบา นในปจจุบนั คนไรบา นมีความตองการเดินทาง
กลับไปหาครอบครัวหรือไม เพราะอะไร ครอบครัวมีความรูสกึ อยางไรบางในชวง
ที่ ค นไร บ า นทอดทิ้ ง รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ ห รื อ ความผู ก พั น ระหว า งคนไร บ า น
กับครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม จากมุมมองของคนไรบานในพื้นที่เขต
เทศบาลนครพิษณุโลกและสมาชิกในครอบครัวทีถ่ กู ทอดทิง้ ผูว จิ ยั จึงมีการตัง้ คําถาม
ในการวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางไปสูคําตอบของงานวิจัยไวดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของคนไรบานที่ตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัว
2. เพื่อศึกษาถึงความตองการในชีวิตของคนไรบาน
3. เพื่อทราบถึงความตองการของคนไรบานเกี่ยวกับการไดรับบริการ
ขั้นพื้นฐาน สิทธิ และสวัสดิการสังคมจากหนวยงานรัฐ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงสาเหตุของคนไรบานที่ตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัว
2. เพื่อทราบถึงความตองการและเปาหมายในชีวิตของคนไรบาน
3. เพือ่ เปนขอมูลใหกบั หนวยงานภาครัฐและผูท เี่ กีย่ วของ ในการชวยเหลือ
คนไรบานตอไป
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ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ คนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัวมาใชชีวิต
ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพือ่ ใหไดขอ มูลทีค่ รอบคลุม เจาะลึกทัง้ ความคิด
ความรูสึก และความตองการมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยเกณฑในการเลือก
ตองมีประวัตทิ นี่ า สนใจ มีประสบการณในการใชชวี ติ เปนคนไรบา นมาเปนเวลานาน
และยอมรับที่จะเปดเผยขอเท็จจริงใหกับผูวิจัย

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตามลําดับดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคนไรบาน ประกอบดวย ความหมายของ
คนไรบาน ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ ทฤษฎีการจูงใจ และทฤษฎีความตองการ
ที่แสวงหา ซึ่งเชื่อมโยงกันในดานความคิด ความรูสึก และรูปแบบสภาพสังคม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับครอบครัว ประกอบดวย ความหมายครอบครัว
รูปแบบและลักษณะครอบครัว การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก สัมพันธภาพ
ครอบครัวเปนปจจัยภายใน สวนทฤษฎีโครงสรางหนาที่ สภาวะแวดลอมและระบบ
ครอบครัวเปนปจจัยภายนอกเขามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว
3. กฎหมายและแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับคนไรบา น ประกอบดวย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การไดรับการคุมครองของบุคคลไวในมาตราตางๆ
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม และพระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557
4. ขอมูลศูนยคมุ ครองคนไรทพี่ งึ่ จังหวัดพิษณุโลก (บานมิตรไมตรีพษิ ณุโลก)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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5.1 นพพรรณ พรหมศรี (2555) งานวิจยั เรือ่ ง แนวทางชวยเหลือบุคคล
ไรที่อยูอาศัย
5.2 บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552) งานวิจัยเรื่อง โลกของคนไรบาน
5.3 กุลกัลยา ภูสิงห (2552) งานวิจัยเรื่อง Homeless ในประเทศญี่ปุน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัว
มาใชชีวิตในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
2. ผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของ คือ เจาหนาทีศ่ นู ยคมุ ครองคนไรทพ่ี ง่ึ จังหวัดพิษณุโลก
ที่มีประสบการณในการชวยเหลือ แกไขปญหาคนไรบานในพื้นที่เขตเทศบาล
นครพิษณุโลก และเคยดูแลใกลชิดกับกลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “คนไรบา นทอดทิง้ ครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณี คนไรบา น
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก” ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
และการสังเกตการณ (Observation) เปนเครือ่ งมือสําคัญทีใ่ ชสาํ หรับการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) ในสวนนี้
เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลคนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัว โดยศึกษา
จากแนวคิดและทฤษฎี หนังสือ วารสารวิชาการ รวมถึงผลงานวิจัย วิทยานิพนธ
และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้
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2. ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
และการสังเกตการณแบบไมมสี ว นรวม (Non Participant Observation) เปนเครือ่ งมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากคนไรบา นในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน
7 คน ซึ่งเปนกลุมที่มีประสบการณในการใชชีวิตคนไรบาน

การเก็บรวบรวมขอมูล
การสัมภาษณแตละครั้ง ผูวิจัยไดเตรียมแนวคําถามและอุปกรณตางๆ เชน
สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เปนตน การสัมภาษณแตละครั้งเริ่มตนดวย
การสรางสัมพันธภาพใหเกิดความคุนเคย มีการแนะนําตัวเองระหวางผูวิจัยกับ
คนไรบา น บรรยากาศจึงเปนเรือ่ งของการสนทนาซักถามระหวางกัน โดยใชแนวคําถาม
ปลายเปด เพื่อใหคนไรบานเกิดการแสดงความคิดเห็น การสรางแนวความคิด
ความรูสึกของตนเองตามตองการ ในบริบทของคนไรบาน สามารถใชเพื่อประเมิน
ความรูสึก สภาวะเฉพาะตัวของคนไรบาน และมีการสัมภาษณคนไรบานที่ใชชีวิต
รวมกันกับกลุม ตัวอยาง เกีย่ วกับความรูส กึ ความสัมพันธ และความผูกพันระหวางกัน
ของสมาชิกในครอบครัวของคนไรบาน ผูวิจัยจึงนําคําตอบที่ไดนั้นมาวิเคราะห
ตั้ ง เป น คํ า ถามเพิ่ ม เติ ม ในแบบนํ า สั ม ภาษณ สํ า หรั บ การสั ม ภาษณ ค รั้ ง ต อ ไป
ในประเด็นตัวอยางการสัมภาษณคําถามดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคนไรบาน
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสาเหตุการทอดทิ้งครอบครัวของคนไรบาน
1. สาเหตุใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัวเพื่อออกมา
ใชชีวิตเปนคนไรบาน
2. ความตองการของคนไรบานมีอะไรบาง และมีการวางเปาหมายในชีวิต
หรือไม ถามีวางเปาหมายในชีวิตตอไปไวอยางไร
3. คนไรบา นมีความตองการใหหนวยงานในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมในการใหบริการ
ชวยเหลือขั้นพื้นฐาน สิทธิ และสวัสดิการสังคมอยางไร
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได มี ก ารตรวจสอบเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบแบบสามเสาในดานขอมูลและดานบุคคล จากบุคคล 3 กลุมดวยกัน
ประกอบดวย
กลุม ที่ 1 คนไรบา นทีใ่ ชชวี ติ ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครพิษณุโลก เนือ่ งจากเปน
ผูมีประสบการณในการใชชีวิตคนไรบาน ทําใหทราบแนวความคิด ความตองการ
ความรูสึก และปญหาคนไรบาน
กลุมที่ 2 เจาหนาที่ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจาก
มีประสบการณในการชวยเหลือคนไรบา นจํานวนมาก มีความสนิทสนมกับคนไรบา น
มี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ประวั ติ ความต อ งการ อี ก ทั้ ง ได มี ก ารแลกเปลี่ ย นข า วสาร
ในความเปนอยูของคนไรบานเปนระยะ และมีการทํากิจกรรมรวมกัน
กลุมที่ 3 เพื่อนหรือญาติของคนไรบานบางคนที่ใชชีวิตรวมกันในพื้นที่เขต
เทศบาลนครพิษณุโลก เนือ่ งจากมีความสนิทสนมและทราบถึงปญหาของคนไรบา น
อีกทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนขาวสารในความเปนอยู และมีการทํากิจกรรมรวมกัน

จริยธรรมในการวิจัย
ผูวิจัยตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ตองสัมภาษณเจาะลึกในเรื่องสวนตัว ความรูสึกนึกคิด ซึ่งขอมูลเหลานี้บางสวน
อาจสะเทือนใจ และอาจไมอยากเปดเผยขอมูล เมื่อคนไรบานยินยอมเขารวม
การวิจัยแลว ผูวิจัยตองคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ในการขอความรวมมือในการวิจัย ผูวิจัยไดอธิบายใหคนไรบานและ
ครอบครัวทราบถึงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการขออนุญาตบันทึกเสียง
2. สําหรับความยินยอมของคนไรบานและครอบครัว ผูวิจัยใหอิสระแก
คนไรบานและครอบครัวในการตัดสินใจเขารวมการวิจัย โดยมีเวลาเพียงพอให
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คนไรบานและครอบครัวคิดกอนที่จะตอบตกลง อีกทั้งคนไรบานและครอบครัว
มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือถอนตัวจากงานวิจัยได นอกจากนี้ เมื่อตัดสินใจเขารวมงาน
วิจัยแลว คนไรบานและครอบครัวสามารถที่จะยุติการใหความรวมมือในขั้นตอน
ใดๆ ของการวิจยั ได โดยไมเกิดผลเสียหายตอคนไรบา นและครอบครัวเชนเดียวกัน
3. สําหรับการรักษาความลับของคนไรบานและครอบครัว ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะใชชื่อสมมุติ และผูวิจัยมีการลบขอมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
4. ระหวางการสัมภาษณ ผูวิจัยไดกระทําตนเปนผูฟงที่ดี หลีกเลี่ยงการ
แสดงความคิดเห็นตอขอมูลที่ไดรับ ขัดเกลาคําถามตางๆ กอนนําไปใชสัมภาษณ
เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอสภาวะจิตใจ ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหคนไรบานและ
ครอบครัวไดระบายความรูส กึ ประสบการณ หรือมุมมองตางๆ โดยมีทา ทีทเ่ี ปนมิตร
และมีความจริงใจอยางแทจริง หากคนไรบา นและครอบครัวมีความอึดอัด คับของใจ
ขณะใหสมั ภาษณ ผูว จิ ยั ยินยอมใหคนไรบา นและครอบครัวไดแสดงความรูส กึ ตางๆ
อยางเต็มที่ รับฟงอยางเขาใจ การใหกําลังใจ ตลอดจนการชวยเหลือในสิ่งตางๆ
ตามความเหมาะสม และทําการสัมภาษณตอเมื่อคนไรบานและครอบครัวมีความ
พรอมโดยไมกดดันแตอยางใด

ผลการวิจัย
ผูใหขอมูลเปนคนไรบานที่ใชชีวิตและพักอาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก มีประสบการณในการใชชวี ติ คนไรบา นเปนเวลานาน เปนผูม สี ติสมั ปชัญญะ
สมบูรณ สามารถเขาใจภาษาไทยและสือ่ สารได ยินดีสมัครใจในการเขารวมงานวิจยั
ครั้งนี้ จํานวนทั้งสิ้น 7 คน
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สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
กลุม ตัวอยางเปนคนไรบา นวัยผูใ หญ สวนใหญเปนเพศชาย อายุตาํ่ สุด 48 ป
อายุสูงสุด 76 ป นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีภูมิลําเนาสวนใหญอยูภาคเหนือ
ส ว นใหญ ส ถานภาพโสด ทุ ก คนได เข า รับ การศึ ก ษาจนจบระดั บ ประถมศึ ก ษา
ประกอบอาชีพเก็บของเกาขาย มีรายไดจากการประกอบอาชีพ แตบางคนอยูใ นชวง
วัยผูส งู อายุจงึ ไดรบั เบีย้ ผูส งู อายุ สวนใหญพกั อาศัยอยูต กึ ราง และมีประวัตกิ ารกระทํา
ผิดกฎหมาย เชน ทํารายรางกาย ทะเลาะวิวาท และเสพยาเสพติด
สวนที่ 2 ขอมูลของกลุมตัวอยาง จํานวน 7 ราย
กรณีศึกษาที่ 1 ปอง (นามสมมุติ)
ปอง เพศหญิง อายุ 48 ป สถานภาพสมรส เกิดที่อําเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร มีพี่นองทั้งหมด 6 คน เปนผูหญิง 3 คน ผูชาย 3 คน ปองเปนพี่คนโต ตั้งแต
เด็กปองไดคอยดูแลพี่นองมาตลอด คอยชวยเหลืองานในบาน เนื่องจากบิดา
มารดาตองออกไปทํางาน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร มีพื้นที่นาของตนเอง และ
รับจางทํานาในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ดวย แตรายไดยงั ไมเพียงพอเพราะคาใชจา ยในการเลีย้ งดู
บุตรทั้ง 6 คน รวมทั้งการแบกรับคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนของบุตร ปอง
มีผลการเรียนอยูใ นระดับปานกลางเพราะมีความจําทีไ่ มคอ ยดี และการแบกรับภาระ
ในการดูแลครอบครัวทําใหไมมเี วลาในการเรียน จนปองเรียนจนถึงระดับประถมศึกษา
ปที่ 4 ปองไดตัดสินใจไมเรียนตอเพื่อมาชวยเหลือบิดา มารดาอยางเต็มที่ ตอมา
บิดาไดเสียชีวติ ลงจากอุบตั เิ หตุ เหลือเพียงมารดาและปองเปนเสาหลักของครอบครัว
ชวงวัยรุน พี่นองตางแยกยายออกจากบานเพื่อหางานทําในตางจังหวัด บางคน
มีครอบครัวจึงยายไปอยูรวมกับครอบครัวของตนเอง แตนองชายคนรองที่ไมได
แยกครอบครัวเพราะไมมีภรรยาและบุตรจึงอาศัยอยูดวยกัน แตประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวติ ปองไดพบกับสามีและไดใชชวี ติ รวมกันอยางมีความสุขเพียงชวงระยะเวลาหนึง่
ปองหยารางกับสามีในชวงอายุประมาณ 30 ป เพราะสามีนอกใจ ตอมาปองไดพบกับ
สมชายทําใหมีความรูสึกชอบพอกัน ซึ่งขณะนั้นปองอยูบานที่อําเภอโพทะเล
รวมกับมารดา แตปองมีปญ
 หากับมารดา มารดาไดยา ยไปอยูก บั นองสาวคนสุดทอง
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ที่กรุงเทพมหานคร มารดาอยูรวมกับครอบครัวของนองสาวคนสุดทอง ทําใหปอง
ตัดสินใจเดินทางออกจากบานพรอมกับสมชายเพือ่ มาใชชวี ติ คนเรรอ นรวมกัน เพือ่
หาเงินใชใหเพียงพอ
กรณีศึกษาที่ 2 สมชาย (นามสมมุติ)
สมชาย เพศชาย อายุ 54 ป สถานภาพสมรส เกิดที่อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร มีพนี่ อ งทัง้ หมด 6 คน ฐานะทางครอบครัวสมชายยากจน บิดา มารดา
ประกอบอาชีพรับจางและเลี้ยงวัว ความสัมพันธภายในครอบครัวอบอุน พี่นอง
ทัง้ หมดจะคอยดูแลกันเมือ่ เวลาทีบ่ ดิ า มารดาออกไปทํางาน สมชายเปนนองคนทีส่ อง
จึงไดรบั โอกาสเขาศึกษาในชัน้ ประถมศึกษา แตเพราะฐานะครอบครัวยากจนสมชาย
จึงเรียนไมจบ สมชายหยุดเรียนเมือ่ ถึงชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 พีน่ อ งก็เชนกัน พีน่ อ ง
บางคนชวยบิดา มารดาทํางาน หารายไดเปนของตนเอง สวนสมชายไมไดชว ยงาน
เพราะขีเ้ กียจจึงพักอยูท บ่ี า นอยางเดียว คิดวามีบดิ า มารดาคอยดูแลอยูแ ลวจะทํางาน
ใหเหนื่อยทําไม เขาสูชวงวัยรุนสมชายชอบเที่ยวกับกลุมเพื่อนตามรานอาหาร
ดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา ชวงนั้นพี่นองเริ่มออกจากบานเพื่อหางานใหมทํา และ
สรางครอบครัวของตนเอง รวมทั้งบิดาไดเสียชีวิตลงเพราะโรคหลอดเลือดหัวใจ
จึงเหลือเพียงมารดา นองสาว และสมชายอาศัยอยูที่บาน ระหวางนั้นสมชาย
ไดออกจากบานเพือ่ ไปเทีย่ วกับเพือ่ น จึงไดพบกับปองและทําความรูจ กั กัน สมชาย
มีความรูสึกที่ดีตอปอง สมชายจึงตัดสินใจออกจากบานและชวนปองไปดวย โดย
สมชายไดขี่รถสามลอแดงไปรับปองและขี่รถออกเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก
กรณีศึกษาที่ 3 นก (นามสมมุติ)
นก เพศหญิง อายุ 52 ป สถานภาพโสด เกิดที่อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี ไมมพี นี่ อ ง อาศัยอยูก บั บิดา มารดาเพียงชวงระยะเวลาสัน้ ๆ เนือ่ งจาก
บิดา มารดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต ตอนนั้นนกอายุ 2 ขวบ ไดมีผูอุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งเปนญาติฝายมารดาคอยเลี้ยงดูในฐานะแมบุญธรรม แมบุญธรรมมีบุตร
2 คน ดูแลนกอยางดีเทาเทียมกับทัง้ สองคน ฐานะครอบครัวของแมบญ
ุ ธรรมมีฐานะ
คอนขางดี ประกอบอาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัว นกจึงไดรับการศึกษาเชนกัน
ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม เมื่ออายุ 16 ป นกมีปญหาทะเลาะวิวาทกับ
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แมบญ
ุ ธรรมเรือ่ งการคบผูช าย เรือ่ งบานปลายจนถึงขัน้ ทีน่ กทํารายรางกายแมบญ
ุ ธรรม
จนอาการสาหัส ญาติเขามาเห็นเหตุการณรีบเขามาหามและนําตัวแมบุญธรรม
สงโรงพยาบาล นกตามไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการของแมบุญธรรมเชนกัน เพราะ
อารมณชั่ววูบและขาดสติจึงเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น สงผลใหญาติพี่นองของฝาย
แมบญ
ุ ธรรมไมพอใจนกอยางมาก นกจึงรูส กึ หวาดกลัว กลัวโดนญาติมาทํารายรางกาย
นกจึงตัดสินใจหนีออกมาจากบานของแมบญ
ุ ธรรม และไมตดิ ตอกับครอบครัวของ
แมบุญธรรมอีกเลย
กรณีศึกษาที่ 4 สมศักดิ์ (นามสมมุติ)
สมศักดิ์ เพศชาย อายุ 49 ป สถานภาพอยูกับนก เกิดที่อําเภอเมืองเกา
จังหวัดสุโขทัย มีพน่ี อ งทัง้ หมด 3 คน สมศักดิเ์ ปนพีค่ นโต ครอบครัวคอนขางมีฐานะ
ตัง้ แตเด็กสมศักดิไ์ ดเขาเรียนทีโ่ รงเรียนวัดใกลบา นจนจบระดับประถมศึกษา เมือ่ จบ
ชั้นประถมศึกษาสมศักดิ์ไมอยากเรียนหนังสือตอ สมศักดิ์จึงกลับมาอยูที่บาน
ระหวางใชชวี ติ อยูน นั้ ตัง้ แตเด็กจนโตสมศักดิไ์ มไดหางานทํา ไดแตเทีย่ วเตรกบั เพือ่ น
เพราะคิดวามีบิดา มารดาคอยเลี้ยงดู ทําใหบิดา มารดาไมพอใจจึงสงสมศักดิ์
ไปอยูบ า นนาทีจ่ งั หวัดกําแพงเพชร เพือ่ ใหมคี วามรับผิดชอบและปรับปรุงตัวใหดขี น้ึ
รูจักความยากลําบากในการใชชีวิตดวยตัวของตัวเอง ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู
บานนา สมศักดิ์ไดเดินทางกลับมาบานบางเปนครั้งคราวเพื่อพบกับบิดา มารดา
เพราะความคิดถึง
สมศักดิไ์ ดออกเดินทางมาอยูท จี่ งั หวัดพิษณุโลกเพือ่ จะหางานทํา แตหางาน
ทําไมไดเพราะไมมปี ระสบการณการทํางานและระดับการศึกษาทีต่ าํ่ จึงไดไปพักอยูท ่ี
สถานีรถไฟพิษณุโลกชัว่ คราว ระหวางพักผอนอยูน น้ั สมศักดิไ์ ดพบกับนก จึงไดพดู คุย
ทําความรูจักกันจนพบกับปองและสมชาย จึงถูกเชิญชวนใหไปพักที่ตึกรางดวยกัน
สมศักดิอ์ ยากมีทพ่ี กั เปนหลักแหลง และไมรจู ะไปทีไ่ หนตอ จึงเดินทางไปพักทีต่ กึ ราง
ระหวางนั้นสมศักดิ์ก็คอยชวยออกเดินเก็บของเกาตามถังขยะเพื่อหารายได
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กรณีศึกษาที่ 5 แชม (นามสมมุติ)
แชม เพศชาย อายุ 76 ป สถานภาพโสด เกิดที่จังหวัดพิจิตร แชมมีพี่นอง
2 คน บิดา มารดาทํางานเกษตรกรรม แชมเรียนจบระดับประถมศึกษา แมจะมี
ระดับผลการศึกษาที่ดีแตแชมไมอยากเรียนหนังสือตอเพราะตองการทํางานสราง
รายไดดว ยตัวเอง และสงสารอยากชวยเหลือบิดา มารดาทีท่ าํ งานหนักจึงไดทาํ งาน
รับจางทั่วไป เชน ขนของ ยกของ ใหกับพอคาแมคาในตลาด เพื่อลดภาระใหกับ
บิดา มารดา จนถึงอายุ 20 ปบริบูรณ แชมเขารับการเกณฑทหารอยู 2 ป ทําให
แชมมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงขึ้น มีความขยันขันแข็งในการทํางาน ตอมาบิดา
มารดาไดเสียชีวติ เนือ่ งจากมะเร็ง แชมรูส กึ เสียใจทําใหไมอยากอยูใ นบานหลังนีอ้ กี
จึงติดตอพี่ชายที่ยายออกไปมีครอบครัวที่ตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอเขาไปพักอาศัยดวย พี่ชายก็ยินดีที่จะใหแชมมาอยูดวย
ในระหวางที่อาศัยอยูบานพี่ชาย แชมไดชวยขายของชําที่บานพี่ชายซึ่งบานพี่ชาย
เป ด เป น ร า นขายของชํ า เพื่ อ เป น การตอบแทนที่ ใ ห ที่ พั ก หลั บ นอนและคอย
ชวยเหลือมาตลอด แตพี่ชายก็เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต ภายในบาน
จึงเหลือเพียงภรรยาและบุตรของพีช่ าย แชมจึงไมอยากสรางภาระใหภรรยากับบุตร
ของพี่ชาย
แช ม ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางโดยขึ้ น รถโดยสารที่ ส ถานี ข นส ง ผู โ ดยสารอํ า เภอ
เนินมะปราง ซื้อตั๋วโดยสารมาลงที่สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
ลงจากรถแชมไดเดินไปเรือ่ ยๆ จนมาถึงตลาดรวมใจ ซึง่ อยูข า งสถานีรถไฟพิษณุโลก
เนือ่ งจากแชมมีเงินเพียงจํากัดในการซือ้ อาหารรับประทาน ไมมเี งินเพียงพอในการ
เขาพักโรงแรมหรือที่พักได ทําใหแชมตองกลายมาเปนคนไรบานใชชีวิตอยาง
ยากลําบาก เพราะไมมีเงินและไมมีรายไดทําใหแชมไมสามารถซื้อตั๋วเดินทาง
กลับบานพี่ชายได รวมทั้งความรูสึกที่ไมอยากสรางภาระใหครอบครัวของพี่ชาย
ซึ่งตอนนั้นแชมอายุ 36 ป แชมจึงตัดสินใจใชชีวิตเปนคนไรบานตั้งแตนั้นมา
กรณีศึกษาที่ 6 เปรม (นามสมมุติ)
เปรม อายุ 58 ป เกิดที่ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก มีพี่นองทั้งหมด 5 คน เปรมเปนพี่คนโต ครอบครัวถือวามีความรัก
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ความสุข ความอบอุน มีความพรอมมั่นคงในหลายๆ ดาน ครอบครัวมีฐานะทาง
การเงินที่ดี ประกอบอาชีพหลากหลาย มีที่ดินเปนของครอบครัว บิดา มารดา
จึงไดนําที่ดินผืนนี้ทําไรกลวย เพื่อนํากลวยสงขายทั้งในตัวเมืองพิษณุโลก และ
กรุงเทพมหานคร รายไดของครอบครัวอีกอยางหนึ่งคือ ผูรับเหมากอสรางในพื้นที่
รายไดแตละครัง้ จะไดมากซึง่ เพียงพอตอการเก็บสะสมไวใชในอนาคต แตครอบครัว
กลับสนับสนุนใหเปรมไดเขาเรียนจนจบระดับประถมศึกษาเพียงคนเดียวจากพีน่ อ ง
ทัง้ 5 คน เนือ่ งจากเปนพีค่ นโตควรมีการศึกษาทีด่ เี พือ่ มาดูแลนองๆ ตอมาชวงวัยรุน
เปรมไดชวยงานรับเหมากอสรางโดยเดินทางไปพรอมกับบิดา เปนเจาหนาที่คอย
คุมงานกอสรางและลงมือปฏิบัติเชนกัน ตอนนั้นเปรมไดพบกับภรรยาซึ่งเปนบุตร
เจาของบานทีข่ อใหชว ยตอเติมบาน ทําใหมคี วามรูส กึ ทีด่ ตี อ กัน เปรมตัดสินใจทีจ่ ะ
ใชชีวิตรวมกับภรรยาจึงจัดงานแตงงาน เปรมกับภรรยามีบุตรดวยกัน 2 คน เปน
ผูห ญิงหนึง่ ผูช ายหนึง่ ครอบครัวมีความรักความอบอุน ดี ตอมาไดมนี ายหนาบริษทั
แหงหนึ่งที่รูจักกับเพื่อนของเปรมเขามาติดตอพูดคุยเพื่อขอใหไปชวยงานกอสราง
ทีป่ ระเทศซาอุดอิ าระเบีย เปรมคิดวานีค่ อื โอกาสในการสรางประสบการณในสายอาชีพ
และเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เปรมตัดสินใจทีจ่ ะไปทํางาน นายหนาจึงทําเรือ่ ง
สงตัวไปทํางานทีป่ ระเทศซาอุดอิ าระเบียโดยนายหนาออกคาใชจา ยในการเดินทางให
เมือ่ ไปถึงประเทศซาอุดอิ าระเบีย เปรมไดทาํ งานอยางขยันขันแข็ง ทํางานทุกรูปแบบ
ในสายอาชีพกอสราง ไมทอตออุปสรรค ทําใหเปรมมีรายไดคอนขางมากถึงขั้น
สงเงินกลับมาทางบานเดือนละ 15,000 บาท เปรมอยูทํางานจนครบ 1 ปตาม
สัญญาวาจางของนายจางจึงเดินทางกลับบาน นําเงินที่ไดมาสรางบาน 2 หลัง
เพือ่ ใหบตุ รไดพกั อาศัย ซือ้ รถกระบะเพือ่ ขนสงกลวย หลังจากเปรมกลับมาอยูท บ่ี า น
ไดประกอบอาชีพขับรถขนสงกลวย โดยขับรถสงกลวยขายทีต่ ลาดไท กรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ รับจางขับรถสงสินคาทางการเกษตรใหกบั ผูว า จางเพือ่ ใหมรี ายไดในหลายๆ ทาง
แตเพราะตองขับรถขนสงเกือบทุกวันทําใหเปรมมีอาการเหนื่อยลา จึงตัดสินใจ
ทีจ่ ะติดตอคนขายยาเสพติดทีต่ ลาดไทเพราะเปรมรูจ กั คนขายยาเสพติดจากเพือ่ น
รวมงาน เปรมไดซื้อยาเสพติดเปนชนิดยาบามาหนึ่งเม็ดดวยราคาเม็ดละ 60 บาท
เพื่อใหขับรถไดนานขึ้น ระหวางขับรถออกมาจากตลาดไทเพื่อกลับบานที่จังหวัด
พิษณุโลก โดยใชถนนเสนตากฟา ระหวางทางเจอดานตรวจที่อําเภอพยุหะคีรี
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จังหวัดนครสวรรค ตํารวจเห็นทาทางมีพิรุธจึงขอเขาตรวจสอบทั้งภายในรถและ
รางกายของเปรม ซึง่ หลักฐานการตรวจสอบพบวาในรางกายของเปรมมีสารเสพติด
ทําใหเปรมถูกจับในขอหาเสพสารเสพติดขณะขับยานพาหนะ นั่นคือเหตุการณ
ที่ทําใหชีวิตของเปรมตองเปลี่ยนไป
เปรมถูกคุมขังทีส่ ถานีตาํ รวจภูธรพยุหะคีรเี ปนเวลา 15 วัน กอนสงตัวขึน้ ศาล
ทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ในคําตัดสินศาลตัดสินจําคุกเปรมเปนเวลา 5 ป ทําใหเปรมตองใชชวี ติ
อยางโดดเดี่ยวไมไดพบกับครอบครัว แตนานๆ ครั้งครอบครัวจะมาเยี่ยม ระหวาง
อยูในเรือนจําเปรมไดบําเพ็ญประโยชนโดยการชวยงานกอสรางภายใน ฉาบปูน
โบกปูน ทําใหเปรมไดลดหยอนโทษลง 2 เดือน ระหวางใชชีวิตอยูในเรือนจํา
เปรมไดขา ววาภรรยาแตงงานใหมกบั เพือ่ นสนิทของตน เปรมรูส กึ เสียใจมากแตทน
ใชชีวิตตอในเรือนจําจนครบกําหนดคุมขัง เมื่อเปรมออกจากเรือนจํา สถานที่แรก
ทีเ่ ดินทางไปก็คอื บานเพือ่ ไปพบกับครอบครัวดวยความรักความคิดถึง เปรมพบกับ
ภรรยา แมจะเสียใจแตเปรมก็ยินดีกับภรรยาที่ไดแตงงานใหมอยางมีความสุข และ
เยี่ยมหาบุตรทั้งสองกอนจะทิ้งบานออกมาใชชีวิตเปนคนไรบาน
กรณีศึกษาที่ 7 สมคิด (นามสมมุติ)
สมคิด เพศชาย อายุ 60 ป สถานภาพหยาราง เกิดทีต่ าํ บลบานใหมสขุ เกษม
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สมคิดเปนบุตรคนเดียว ครอบครัวฐานะยากจน
ประกอบอาชีพคาขายถาน โดยสงขายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
สมคิดไดรับการศึกษาจนจบระดับประถมศึกษาปที่ 4 จึงไดออกมาชวยงานบิดา
มารดา ในการชวยทําถานและขายถาน จนอายุ 20 ป ไดใชชวี ติ คูก บั ภรรยา มีบตุ รสาว
ดวยกัน 1 คน ระหวางนั้นครอบครัวของสมคิดเริ่มมีปญหาเนื่องมาจากภรรยา
ที่มีหนาตาดี ทําใหมีผูชายมาติดพัน โดยผูชายที่มาติดพันนั้นคือผูอํานวยการ
โรงเรียนที่บุตรสาวไดเขาไปศึกษา ทําใหมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับภรรยาและผูชาย
คนนั้นถึงขั้นทํารายรางกาย สมคิดวางแผนที่จะเอาปนไปยิงชูของภรรยา ทําให
ภรรยากับชูเขาแจงความที่สถานีตํารวจเพราะกลัวจะโดนทํารายรางกาย สมคิด
จึงโดนตํารวจจับและโดนแจงขอหาทํารายรางกาย สมคิดถูกคุมขังที่สถานีตํารวจ
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เมือ่ ครบกําหนดสมคิดไมคดิ จะกลับไปอยูบ า นอีก จึงตัดสินใจเก็บขาวของเครือ่ งใช
สวนตัวเพื่อออกจากบาน เพราะทําใจไมไดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
สวนที่ 3 ปจจัยการทอดทิ้งครอบครัวของคนไรบาน
เพือ่ แกไขปญหาคนไรบา นกับครอบครัว ตองทราบกอนวาอะไรเปนจุดเริม่ ตน
ในการตัดสินใจของคนไรบา น ทําไมตองทอดทิง้ ครอบครัว ทําไมถึงอยูด ว ยกันไมได
แลวจะแกไขปญหาคนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัวไดอยางไร
สาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัว
1.1 ความขัดแยงในครอบครัว เปนความรูสึกที่เก็บกดจากปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางคนไรบานกับครอบครัว เปนปญหาที่เกิดจากความขัดแยง ปญหาความ
ยากลําบากในการดําเนินชีวิต ไมมีความสุขระหวางใชชีวิตอยูกับครอบครัว รูสึก
หดหู อยากมีความสบายดีกวาอยูกับครอบครัวอยางขัดสน คนไรบานจึงทนไมได
ที่ตนเองและครอบครัวตองตกทุกขไดยาก รวมทั้งการถูกประณามจากบุคคลอื่น
ที่รูจักกัน ถูกเหยียดหยาม และรังเกียจเพราะการกระทําผิดของตัวคนไรบานเอง
เปนสาเหตุที่ตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัวมาใชชีวิตอยางคนไรบาน ทําใหเกิดปญหา
ตอกันระหวางคนไรบานกับครอบครัว ดังนี้
1.1.1 การใชอารมณมากกวาใชเหตุผล
สมาชิ ก ในครอบครั ว แต ล ะคนจะมี ค วามรู สึ ก ส ว นตั ว ที่ แ ตกต า งกั น
การใชอารมณในการตัดสินใจกับปญหามากกวาใชเหตุผล ทําใหเกิดความหวาดระแวง
เหมือนกับปองและมารดาทีท่ ะเลาะกันตลอด ลักษณะนิสยั ของปองเอาแตใจตัวเอง
และใจรอน หรือนกทีท่ ะเลาะกับแมเลีย้ งถึงขัน้ ทํารายรางกาย เพราะถูกแมเลีย้ งบน
และวาตลอด ทําใหไมสามารถอดทนได ซึง่ การทะเลาะวิวาทสงผลตอความสัมพันธ
เชนเดียวกับสมชายเมื่อดื่มเหลาจะอารมณรอนจนเกิดอาการหึงหวงปอง ทําให
ทะเลาะกันตลอด และสมคิดที่ไมสามารถทนไดเมื่อทราบวาภรรยาตนเองมีเรื่อง
ชูสาวกับผูอํานวยการโรงเรียน จนเกิดการทํารายรางกายจนถึงขั้นถูกคุมขังที่สถานี
ตํารวจ
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1.1.2 ความขัดแยงในครอบครัวที่สะสม
ปญหาการไมเขาใจกัน การทะเลาะและทํารายรางกายทําใหความ
สัมพันธย่ําแยลง สถานะเปนตัวบังคับใหอยูในครอบครัวเดียวกัน เชน พอเลี้ยง
แมเลี้ยง หรือลูกเลี้ยง ไมมีความผูกพันที่ลึกซึ้ง การเขากันไมไดอยางรุนแรงทําให
เกิดปญหาบานปลายถึงขัน้ เปนศัตรูตอ กัน เชน นกทีไ่ มคดิ จะกลับบานไปเจอมารดา
เพราะมีปญหากันมานานตั้งแตชวงวัยรุน ไมเคยเชื่อมารดาทําใหโดนตอวาประจํา
นกจึงหนีออกจากบาน หรือสมคิดที่มีปญหากับภรรยาเพราะเรื่องชูสาวทําให
ตางคนตางเสียความรูสึก
1.2 ความรูสึกสํานึกผิด เปนความรูสึกผิดตอครอบครัว รูสกึ เสียใจตอสิ่งที่
ตนเองกระทําตอครอบครัวอยางไรเหตุผล ทําใหคนไรบา นไมกลากลับไปพบเจอกับ
ครอบครัว ไมกลาทีจ่ ะบอกความรูส กึ ทีท่ าํ ใหครอบครัวเสียใจ ซึง่ ถาบอกไปจะทําให
ครอบครัวคิดมาก เกิดความทุกขใจ รับไมไดตอสิ่งที่คนไรบานกระทําผิด และจะถูก
สังคมรอบขางประณาม ทําใหเกิดปญหาระหวางคนไรบานกับครอบครัวตามมา
ในภายหลังได โดยปญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1.2.1 รูสึกผิดตอครอบครัว
ในอดีตสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรัก คอย
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตปจจุบันคนไรบานมีการติดตอกับครอบครัวบาง แมชวง
ระยะเวลาในการติดตอกันแตละครัง้ จะเวนระยะเวลานานหลายเดือน แตเพราะอาย
ที่จะกลับไปหาครอบครัวทั้งที่ยังไมมีความมั่นคงในชีวิต จึงไมอยากเจอครอบครัว
เพราะไมสามารถดูแลหรือคุม ครองครอบครัวไดดพี อ ความสัมพันธระหวางคนไรบา น
กับครอบครัวจึงลดนอยลง เชน ปองกับครอบครัวตอนนีไ้ มไดอยูด ว ยกันนานหลายป
แตนานๆ ก็กลับไปหาบาง ตอนนี้มีมารดากับนองสาวที่อยูดวยกัน แตเกิดปญหา
ทะเลาะกันทําใหไมกลากลับไปอยูก บั ครอบครัว สมคิดทีค่ รอบครัวอบอุน ไมมปี ญ
 หา
ระหวางกัน หลังจากบิดา มารดาเสียชีวติ พีน่ อ งก็ไมมจี งึ ไมไดกลับบาน แชมทีอ่ ยาก
กลับบานแตไมอยากสรางภาระใหครอบครัวพี่ชายเพราะพี่ชายเสียชีวิตแลว เหลือ
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พี่สะใภกับหลานอยูบาน และเปรมที่คิดถึงครอบครัวแตไมกลับบานเพราะภรรยา
แตงงานใหม แครูวาภรรยากับบุตรมีความสุขก็พอใจแลว
1.2.2 รูสึกผิดที่กระทําผิดกฎหมาย
การทะเลาะกันระหวางสามี ภรรยา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว
ขาดสติในการควบคุมอารมณเปนจุดเริม่ ตนทีน่ าํ ไปสูก ารใชความรุนแรงในการตัดสิน
ปญหา เสพสารเสพติด และเรื่องชูสาว คนไรบานกระทําผิดกฎหมาย ครอบครัว
ไมอาจยอมรับในตัวคนไรบานจึงตัดสินใจตัดขาดกับคนไรบาน เชน เปรมที่เสพ
สารเสพติดขณะขับรถขนสงกลวยขายจากพิษณุโลกสงตลาดไทที่กรุงเทพฯ ขับไป
เจอดานตรวจทําใหโดนจับคุมขัง หลังจากออกจากสถานคุมขังเปรมก็ไมไดติดตอ
กับครอบครัวอีกเลย และสมคิดทีต่ ดิ คุกขอหาทํารายรางกาย เพราะทํารายรางกายชู
ที่มายุงกับภรรยา
1.3 ความตองการ คือ ความคิดความปรารถนาที่จะไดรับสิ่งที่คนไรบาน
ตองการที่จะมีและครอบครอง ทั้ง ศักดิ์ศรี ความสุข ความรัก และสุขภาวะทั้งทาง
กายและใจ คนไรบานควรใชชีวิตไดอยางสบายใจ ควรมีเงินเพียงพอตอการใชจาย
ภายในครอบครัว ไมทําใหครอบครัวตองเดือดรอนและขัดสน อุดมคติเหลานี้เปน
สาเหตุที่ทําใหคนไรบานตัดสินใจทอดทิ้งครอบครัว ดังนี้
1.3.1 ตองการรายไดที่มากขึ้น
สวนใหญครอบครัวของคนไรบานประกอบอาชีพเกษตรกร ปศุสัตว
และธุรกิจสวนตัว มีรายไดไมแนนอน เกิดความวิตกกังวลตอการใชชีวิตทั้งสุขภาพ
อนามัย ขาดการเขาถึงทางการศึกษา ขาดโอกาสในอาชีพการงานที่เจริญกาวหนา
และประสบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยทําใหตองออกเดินทางเพื่อหา
รายได นกที่ทํางานเพื่อหากินไปวันๆ มีชีวิตไมมั่นคง ที่พักหลับนอนเปนบาน
คนรูจัก ทํางานเพื่อชดใชที่ใหที่พักอาศัย จึงออกเดินทางเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น
สมชายประกอบอาชีพเกษตรกร พืน้ ทีป่ ลูกขาวมีไมมากแตพอทําเงินได แตราคาขาว
ขึ้นอยูกับพอคาคนกลาง บางครั้งโดนกดราคาทําใหขาดทุนและเปนหนี้จึงตองหา
งานอื่นทําแทน สวนแชมบานของพี่ชายเปดรานของชํามีรายไดไมเพียงพอ และ
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ครอบครัวเปรมประกอบอาชีพทําไรกลวยมีพนื้ ที่ 10 กวาไร แตพนื้ ทีป่ ระสบอุทกภัย
ทุกป กลวยทีป่ ลูกถูกน้าํ ทวมประจํา เปรมจึงตัดสินใจเดินทางไปทํางานตางประเทศ
สงเงินกลับมาใหครอบครัว
1.3.2 ตองการใชชีวิตอยางอิสระ
คนไรบานตองการเดินทางเปดโลกทัศน สรางเสริมประสบการณชีวิต
เพื่อคนพบชีวิตของตนเอง รูสึกสบายใจ ใชชีวิตที่ไมยึดติดกับสิ่งเดิมๆ สรางความ
แปลกใหมใหชวี ติ เชน นกโดยสารรถไฟจากบานมาลงทีส่ ถานีรถไฟพิษณุโลก อาศัย
หลับนอนที่สถานีรถไฟประมาณหนึ่งเดือน ไดเดินทางในตัวเมืองหลายที่จนมาอยู
ทีว่ ดั พระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหารเพือ่ ขอทีห่ ลับนอนชัว่ คราว ขออาหารบิณฑบาต
รับประทานไปวันๆ และแชมตั้งแตออกมาจากบานพี่ชายไดใชชีวิตอยูที่ตลาดและ
สวนสาธารณะ รูสึกสบายใจที่ไดดูผูคนมาออกกําลังกาย รูสึกสนุกสนาน ไมรูสึก
ทุกขใจ มีความรูสึกดีกวาอยูที่บานที่มีแตความเหงา

เปาหมายในชีวิตของคนไรบาน
1. ตองการกลับไปหาครอบครัว เพราะมีภาระทีต่ อ งดูแล เชน บุตรในครรภ
ของปอง ปองตองการกลับบานของสมชายที่จังหวัดกําแพงเพชร ตอนนี้ปองทอง
ได 4 เดือน ตองมีที่อยูอาศัยที่คงทนถาวร เปนหลักเปนแหลงอยูรวมกับสามีและ
ญาติ เพื่อใหครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัยตอบุตร การมีปจจัยสี่
ที่ครบถวนและเขาถึงสิทธิและสวัสดิการดูแลสุขภาพจากหนวยงานรัฐ ซึ่งสมชาย
ที่เปนสามีก็ตองการเลี้ยงดูปองและบุตรใหดีเชนกัน การเกิดความยากลําบากและ
มีอุปสรรคในการใชชีวิตเปนคนไรบาน ไมมีเงินซื้ออาหารรับประทาน สุขภาพ
ไมแข็งแรง คนไรบานจึงมีความตองการเดินทางกลับบานเพื่อขอความชวยเหลือ
จากครอบครัว เชน แชมทีม่ เี งินจากการไดรบั เบีย้ ผูส งู อายุอยางเดียว บางครัง้ ไมพอ
ซือ้ อาหารชีวติ จึงลําบาก แชมจึงอยากกลับบานหรือบางครัง้ ก็ขอเงินจากครอบครัว
พี่ชาย และหนวยงานของรัฐเปลี่ยนความคิดคนไรบาน ทําใหทราบถึงความสําคัญ
ของครอบครัว นึกถึงเหตุการณและความทรงจําดีๆ ที่มีตอกัน อยากแบงเบาภาระ
ครอบครัว อนาคตทีม่ คี รอบครัวอบอุน มีครอบครัวคอยดูแลคนไรบา นชวงวัยชราภาพ
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เชน ปองที่มีเจาหนาที่มาใหความรู วิธีการดูแลตัวเอง การดูแลบุตร ดูแลสิ่งของ
และการใช ชี วิ ต ด ว ยความปลอดภั ย หรื อ สมชายที่ เจ า หน า ที่ ค อยแนะนํ า และ
โนมนาวใหกลับบานเพื่อดูแลบุตรที่บาน ทําใหสมชายรูสึกอยากกลับบาน
2. ไมตอ งการกลับไปหาครอบครัว เพราะไมอยากสรางภาระใหครอบครัว
สวนใหญครอบครัวของคนไรบานมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่
ชนบท คนไรบานจึงไมอยากกลับไปหาครอบครัว กลัวสรางความลําบากใหกับ
ครอบครัว เชน แชมทีไ่ มอยากกลับบานเพราะพีช่ ายเสียชีวติ ทีบ่ า นมีแตพสี่ ะใภกบั
หลานจึงไมอยากสรางภาระใหครอบครัวของพีช่ าย หรือถาเดินทางกลับบานก็อยูไ กล
ไมมเี งินคารถโดยสาร และสมคิดทีไ่ มอยากใหบตุ รมีภาระเพิม่ ในสวนของครอบครัว
ที่ไมยอมรับคนไรบาน เกิดจากตัวคนไรบานเองที่มีนิสัยกาวราว รุนแรง ควบคุม
อารมณ ไ ม ไ ด ทํ า ให ค รอบครั ว รั ง เกี ย จ และกระทํ า ผิ ด กฎหมายร า ยแรง เช น
คดียาเสพติด คดีทาํ รายรางกาย เปนปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจของสมาชิก
ครอบครัวไมใหคนไรบานกลับไปอยูดวย เชน ครอบครัวของนกไมอยากใหนก
กลับบานเพราะการทํารายรางกายแมเลีย้ งกอนหนีออกมา นกจึงไมคดิ จะกลับบาน
เพราะกลัวโดนทํารายรางกาย หรือเปรมที่เสพยาเสพติด เปรมถูกคุมขังหลายป
ทําใหภรรยาแตงงานใหม และครอบครัวของสมคิดที่กลัวสมคิดจะกลับไปทําราย
รางกาย สมคิดคิดวาครอบครัวไมอยากใหกลับไปอยูดวย
3. การมีปจจัยสี่ มีที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัยที่ดี ความสะดวกสบาย เชน
ตลาดทีม่ บี ริการหองอาบน้าํ วัดทีส่ ามารถขออาหารรับประทาน และทีพ่ กั หลับนอน
ทีม่ ดิ ชิดและปลอดภัย เหมือนกับนกทีไ่ มคดิ จะกลับบาน เพราะตองการอยูท ตี่ กึ ราง
วัด และสถานีรถไฟ สมศักดิท์ เ่ี ก็บของเกาขายไดเงินมาก็เอามาซือ้ อาหารรับประทาน
สําหรับแชมอยูไดเพราะตลาดมีหองน้ํา ที่พักหลับนอน และมีอาหารรับประทาน
ไดตลอด นานๆ จะมีคนคอยชวยเหลือนําอาหารและน้าํ มาให และสมคิดใชหอ งน้าํ
สถานีบริการน้ํามัน อาหารหาซื้อตามรานอาหารริมถนน ลูกสาวเดินทางมาหา
ตลอด จะเตรียมอาหารและนําเสื้อผากลับไปซักที่บาน
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สิทธิ/สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานของรัฐ
1. อยากใหมหี นวยงานทีช่ ว ยเหลือกลุม คนไรบา นโดยเฉพาะ คอยใหความรู
ความเข า ใจการดํ า เนิ น ชี วิ ต ไม ส ร า งภาระและก อ ความเดื อ ดร อ น คอยดู แ ล
ใหคําปรึกษาในวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข เปนที่ระบายความรูสึก ทุกข สุข
เศรา กังวลใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. อยากใหรฐั บาลจัดสรางทีพ่ กั อาศัย เพือ่ ใชชวี ติ ในชวงชราภาพอยางสงบ
มีคนคอยดูแล มีสาธารณูปโภคที่ครบถวน เชน เปรมที่เขาพักบานมิตรไมตรี
พิษณุโลก รอใหเจาหนาที่พาไปอยูสถานสงเคราะหวังทอง เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
วาอยูสถานสงเคราะหดีกวาใชชีวิตเปนคนไรบาน มีเจาหนาที่คอยดูแล มีอาหาร
รับประทาน มีที่หลับนอน
3. เขาถึงบริการสุขภาพ คนไรบานไดรับบริการดานสุขภาพ สรางการ
ประสานงานระหวางหนวยงาน/เครือขายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาทางสังคม
ในพืน้ ที่ เกิดความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลและชวยเหลือคารักษาพยาบาลอยาง
เต็มที่ เชน นกเปนผูสูงอายุอยากใหหนวยงานเขามาดูแลมากกวานี้ เงินซื้อยา
รับประทานไมมตี อ งขอยาจากคนรูจ กั บางครัง้ มีคนใจดีคอยชวยเหลือ และปองกับ
สมชายที่ตองการใหมีโรงพยาบาลรัฐที่ดูแลบุตรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
4. สิทธิใ์ นการมีรายได การสงเสริมการสรางอาชีพใหคนไรบา นพึง่ พาตนเอง
ไดมีการพัฒนาศักยภาพคนไรบาน จะมีเจาหนาที่คอยดูแลใหคําปรึกษาในการหา
รายไดดวยตนเอง เชน ปองที่มีเจาหนาที่บริจาคสิ่งของเครื่องใชมาชวยบาง
บางครั้งปองก็ขอความชวยเหลือที่บานมิตรไมตรีพิษณุโลกที่มีเจาหนาที่คอยคิด
หาวิธีการหารายไดที่เพียงพอตอการใชชีวิต
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อภิปรายผล
จากนิยามความหมายของคนไรบาน หมายถึง บุคคลที่ไมมีที่อยูอาศัย
เปนหลักแหลง ใชชีวิตกินอยูหลับนอนในที่สาธารณะ ซึ่งคําวาคนไรบานมักมี
ความหมายครอบคลุมถึงคนไรที่พึ่ง คนขอทาน คนเรรอน และอีกมากมาย
ตามแตละบุคคลหรือหนวยงานจะนิยามความหมาย จะเห็นวาคนไรบานเปน
กลุมคนที่มีความหลากหลายทางสังคม แตมีวิถีการดําเนินชีวิตที่คลายกัน
ปญหาคนไรบานเริ่มรุนแรงมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2540 ชนชั้นกรรมกรตอง
ตกงานไมมีเงินและไมมีที่พัก ซึ่งปญหาคนไรบานพิจารณาตามทฤษฎีโครงสราง
หนาที่แลวเกิดจากระบบโครงสรางของสังคมที่เนนพัฒนาดานเศรษฐกิจมากกวา
การเนนพัฒนาคน การพัฒนาจากศูนยกลางจนเปนผลกระทบกับคนตางจังหวัด
ทีส่ ว นใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตตกต่าํ รายไดนอ ย เมือ่ โครงสรางของ
ประเทศเปลี่ยนจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
สงผลใหหนาที่ทางสังคมเปลี่ยนไป เชน หัวหนาครอบครัวตองออกหางานทํา
สถาบันครอบครัวจึงลดบทบาทลง หนาที่เกี่ยวกับครอบครัวหายไปทําใหรูสึก
ขาดที่พึ่งทางใจ ความสัมพันธ ความรัก ความอบอุนครอบครัวลดนอยลง จึงเกิด
ปญหาครอบครัวตามมา ซึง่ งานวิจยั ของบุญเลิศ วิเศษปรีชา ไดสมั ภาษณคนไรบา น
ที่สนามหลวง สวนใหญตกงานไมมีเงินกลับบาน แตตอนนี้กลับพบวาปญหาหลัก
เกิดจากความรุนแรงและปญหาในครอบครัว ความเครียดในการใชชวี ติ การใชความ
รุนแรงในการแกไขปญหาทําใหสมาชิกในครอบครัวไมอาจอยูรวมกันไดจึงทอดทิ้ง
ครอบครัว เพื่อหวังวาจะมีหนทางในชีวิตที่ดีขึ้น แตคนไรบานมีฐานะยากจนทําให
ไมมีทุนในการเริ่มชีวิตใหม ชีวิตตองพลิกผันกลายมาเปนคนไรบานอยูในเมือง
แลวทําไมปญหาคนไรบา นในปจจุบนั ถึงรุนแรงขึน้ พรอมกับปญหาครอบครัว
และเปลี่ยนจากปญหาคนไรบานที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลับเกิด
ในพื้นที่ตางจังหวัด มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวกระโดดที่เนนการลงทุน
ในพืน้ ทีต่ า งจังหวัดเพิม่ ขึน้ ทําใหคนยากจนในพืน้ ทีช่ นบทตางหลัง่ ไหลเขาสูต วั เมือง
เพื่อมีชีวิตที่ดี แตสวนใหญกลับลมเหลวในชีวิตจนตองกลายเปนคนไรบาน โดย
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ไมตางจากงานวิจัยของกุลกัลยา ภูสิงห ที่มีการศึกษาคนไรบานที่ประเทศญี่ปุน
โดยมีสาเหตุมาจากตกงานในเมืองโตเกียวแลวไมสามารถกลับบานได
เพื่อที่จะแกไขปญหาคนไรบานกับครอบครัว ตองทราบกอนวาอะไรเปน
จุดเริ่มตนในการตัดสินใจของคนไรบาน ทําไมตองทอดทิ้งครอบครัว ทําไมถึงอยู
ดวยกันไมได แลวจะแกไขปญหาคนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัวไดอยางไร
ซึ่งผลจากการศึกษา สาเหตุและความตองการของคนไรบานที่ทอดทิ้ง
ครอบครัว พบวา จิตใจของคนไรบานสวนใหญจะมีความออนไหวคอนขางมาก
เมื่อไดรับผลกระทบ มีการตัดสินใจโดยใชความรูสึกของตัวเองเปนหลัก ไมนึกถึง
ความรูสึกของครอบครัว หรือการไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวที่เห็น
คนอื่นประสบความสําเร็จในชีวิต มีความกาวหนา ครอบครัวเปนสุข เปนสิ่งจูงใจ
ใหคนไรบานอยากมีชีวิตเชนนั้นเหมือนกัน จึงเริ่มหาแนวทางดวยวิธีของตนเอง
โดยไมสนใจความรูส กึ ของครอบครัว หวังวาอนาคตตนเองจะสามารถสรางความสุข
ใหกับครอบครัวไดเหมือนกัน หรือคนไรบานอีกกลุมที่พบเจอกับความรุนแรง
ในครอบครัว ไมอาจแบกรับปญหาไดไหว ตองการหลุดพนเพื่อแสวงหาความสุข
ของตนเอง
จุดเดนที่นาสนใจตามรูปแบบทฤษฎีแรงจูงใจคือ คนไรบานสวนใหญจะมี
สิ่งจูงใจจากคนอื่นใหเห็น ตองการจะมีใหไดจากนอยๆ กอน คือ อยากมีอยากได
จนกวาจะมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตเพื่อใหความรักความอบอุน
ในครอบครัวกลับคืนมาพรอมกับไดรบั การยอมรับจากครอบครัว และความตองการ
มากที่ สุ ด คื อ การประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ตามรู ป แบบทฤษฎี ค วามต อ งการ
ที่แสวงหา
แตกม็ จี ดุ เสียทีเ่ ห็นไดชดั จากการศึกษา คือ ทําไมคนไรบา นถึงเลือกเสนทาง
การเปนคนไรบา นในเมือ่ มีเสนทางใหเลือกไดอกี หลายเสนทางทีส่ ามารถจะเดินไปได
เพราะคนไรบา นไมคดิ วิเคราะห และวางแผนในการใชชวี ติ คิดวาการออกมาใชชวี ติ
ภายนอกจะเปนเรื่องงายที่ใครก็สามารถทําได แตสวนใหญกลับลมเหลวในชีวิต
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กลับไปหาครอบครัวไมได จะเดินหนาตอก็ไมรจู ะไปทางไหน จึงทําใจยอมรับตัวเอง
ที่ตองเลือกเสนทางของการเปนคนไรบาน
แนวทางที่นําไปสูกระบวนการแกไขปญหาคนไรบานที่ทอดทิ้งครอบครัว
เราควรมองในมุมมองของคนไรบาน ควรมีการพัฒนาจากตัวบุคคล การพัฒนา
ความคิดใหมกี ารมองทีเ่ ปนลําดับขัน้ วาควรเริม่ จากสิง่ ใดกอนจึงนําไปสูค วามสําเร็จ
ของชีวิต การพัฒนาจิตใจที่เขมแข็ง ไมโอนออนไปตามกระแสสังคมที่มีผลตอ
การสร า งผลกระทบให กั บ ครอบครั ว ต อ งเลื อ กเดิ น ไปในทางที่ ผิ ด ต อ งเข า ใจ
คนไรบา นกับครอบครัว ไมใชสรุปรวมคนไรบา นในแงลบ ตองรูจ กั การสรางแรงจูงใจ
และเขาถึงคนไรบา น เหมือนกับวิธกี ารศึกษากลุม คนไรบา นโดยบุญเลิศ วิเศษปรีชา
ทีม่ วี ธิ กี ารเขาถึงคนไรบา นโดยใหตนเองลองใชชวี ติ รวมกับคนไรบา น เพือ่ เขาถึงกลุม
คนไรบา น ใหไดขอ มูลเชิงลึกมาเปนแนวทางในการหาตนตอในการมาเปนคนไรบา น
หรือการศึกษาวิธีการแกไขปญหาคนไรบานในตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมือนความตาง แนวทางการชวยเหลือ ผลการแกไขปญหาคนไรบาน
มากนอยแคไหน สามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับคนไรบานในประเทศไทย
ไดหรือไม หรือแมกระทัง่ การมองไปถึงระบบโครงสรางของสังคมทีส่ ง ผลกระทบตอ
คนไรบา นและครอบครัวของคนไรบา น ซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของนพพรรณ
พรหมศรี ทีอ่ ธิบายถึงแนวทางการชวยเหลือคนไรบา นทีต่ อ งทราบถึงสาเหตุการเปน
คนไรบา นเพือ่ กําหนดแนวทางในการชวยเหลือคนไรบา นอยางถูกตอง แกไขปญหา
ไดอยางครอบคลุม
การมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐก็เปนสิ่งสําคัญ ไมเพียงหนวยงาน
ภาครัฐเทานั้นที่ตองแกไขปญหา แตตองดึงภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เขามามีสว นรวม เพือ่ ใหรว มกันคิดรวมกันทํารวมกันแกไขปญหาคนไรบา นไดอยาง
ลุลวง รูจักใชหนาที่ความเปนพลเมืองใหมีประโยชนตอคนไรบานและครอบครัว
สอดคลองกับผลการศึกษาของนพพรรณ พรหมศรี ไดจัดตั้งศูนยพักคนไรบาน
ภายใตชดุ โครงการพัฒนาการมีสว นรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสิทธิ
ที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะโดยดึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวม
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แกไขปญหาคนไรบานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในอนาคตควรมีการกําหนด
ขอบเขตการชวยเหลือคนไรบานในพื้นที่ตางจังหวัดเพิ่มขึ้น
จากผลการศึกษาจิตใจ ความรูสึก และความตองการของคนไรบานนั้น
คลอยตามสิ่งแวดลอมไดงายโดยเฉพาะครอบครัว ปจจัยภายในครอบครัว คือ
สัมพันธภาพ การทํากิจกรรมรวมกันของสมาชิก เปนสิ่งที่สรางผลกระทบตอ
สภาพจิตใจของคนไรบานมากที่สุด เมื่อคนไรบานพบเจอกับปญหาก็จะหนีปญหา
โดยทอดทิ้งครอบครัว แมคนไรบานบางคนยังรักและเปนหวงครอบครัว แตตองมี
เหตุการณบางอยางที่สงผลใหตองทอดทิ้งครอบครัวโดยสภาวะแวดลอมเปน
สิ่งกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อใชชีวิตเปนคนไรบานก็ควรเขาถึงสิทธิ
สวัสดิการสังคม หนวยงานไมควรปลอยผานใหปญหารุนแรงมากขึ้น ควรใหไดรับ
ความชวยเหลือไดอยางเทาเทียมกับคนในสังคม และชวยลดปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว เมือ่ ทราบสาเหตุและความตองการของคนไรบา นทีท่ อดทิง้ ครอบครัวได
อนาคตก็จะสามารถลดจํานวนคนไรบานและปญหาครอบครัวไดเชนกัน
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