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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งหมายศึกษาเกี่ยวกับพลวัตความหมายของบ้านของคนไร้บ้านโดยมี
ค าถามวิจัย คือ ภายใต้กระบวนการเปล่ียนผ่านท่ีอยู่อาศัยจากท่ีอยู่อาศัยเดิมมายังพื้นท่ีสาธารณะและ
มาเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านไปจนถึงการกลับไปมีท่ีอยู่อาศัยอีกครั้งของคนไร้บ้าน ค าว่า “บ้าน” มีพลวัต
ของความหมายเปล่ียนไปอย่างไร ในแง่ของอ านาจควบคุมเหนือพื้นท่ี สายสัมพันธ์ของความเป็น
ครอบครัว และการมีอาณาเขตท่ี “คนไร้บ้าน” สามารถครอบครองได้ในแง่จิตใจ และมิติต่างๆ เหล่านี้
สัมพันธ์กับการมีหรือไม่มีท่ีอยู่อาศัยอย่างไร 

จากค าถามดังกล่าวการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ประสบการณ์
ของคนไร้บ้านต่อค าว่า “บ้าน” ท่ีเกิดจากการเปล่ียนผ่านท่ีอยู่อาศัยก่อนการเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้าน 
ระหว่างอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน จนกระท่ังบางคนสามารถไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง 2) 
ความสัมพันธ์ของบ้านในมิติของความหมายและในมิติทางกายภาพ (ท่ีอยู่อาศัย) ของคนไร้บ้าน ท่ีท า
ให้เกิดพลวัตของการให้ความหมาย การเปล่ียนแปลงความหมายของค าว่า “บ้าน” ในมิติพื้นท่ีของ
อ านาจในการควบคุม พื้นท่ีท่ีแสดงถึงครอบครัว พื้นท่ีในการแสดงความรู้สึกและตัวตนของคนไร้บ้าน 
และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านในมิติต่างๆ กับประสบการณ์ของคนไร้บ้านในแต่ละช่วง 

จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าว พบว่า การออกมาเป็นคนไร้บ้านท่ีเกิดจากการสูญเสีย
บ้านในเชิงความรู้สึก ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดในชีวิตจนรู้สึกส้ินไร้ศักด์ิศรี ไม่อาจบากหน้า
กลับไปบ้าน จนตัดสินใจเดินออกมา หรือจากความรู้สึกว่า ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ครอบครัว ไม่มีท่ีทางหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ในบ้าน การออกจากท่ีอยู่อาศัย (บ้านเชิง
กายภาพ) ณ เวลานั้นจึงดูเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าส าหรับคนไร้บ้าน งานศึกษานี้ยังต้องการเสนอด้วยว่า 
การจะกลับไปมีบ้านอย่างมั่นคงได้อีกครั้ง ยังต้องการมากกว่าการสนับสนุนให้มีท่ีอยู่อาศัยในเชิง
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กายภาพ แต่ต้องมีการกอบกู้ศักด์ิศรีและตัวตนของคนไร้บ้าน อย่างน้อยก็ในระดับท่ีท าให้เขากลับมามี
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นอย่างมีความหมายได้อีกครั้ง ท้ังนี้ความสัมพันธ์ท่ีว่าอาจจะไม่ได้
เป็นไปในรูปของครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูก สามีหรือภรรยา เท่านั้น แต่การมีคนท่ีไว้ใจ พึ่งพาอาศัยได้ก็
มีส่วนอย่างส าคัญในการกลับสู่สังคม และกลับไปมีท่ีอยู่อาศัยอย่างมั่นคงได้อีกครั้ง 

การศึกษาประสบการณ์ของคนไรบ้านท าให้เราเห็นพลวัตของบ้านท่ีไม่ตายตัว การ
นิยามบ้านเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของท่ีท่ีเราอยู่ (ประกอบไปด้วยกายภาพ ความสัมพันธ์ 
ความรู้สึก การตอบสนองต่อชีวิต) กับบ้านในอุดมคติเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้เรารู้สึก
ว่าท่ีแห่งนั้นเป็นบ้านแล้ว ส่ิงท่ีเกิดขึ้นความเป็นบ้านนั้นยังมีการเปล่ียนแปลงซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปแต่ละช่วงชีวิต 

ความหมายของบ้านท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แสดงให้เห็นความหมายบ้านใน 3 
มิติซึ่งได้แก่ พื้นท่ีของอ านาจในการควบคุม พื้นท่ีท่ีแสดงถึงครอบครัว พื้นท่ีในการแสดงความรู้สึกและ
ตัวตน ความหมายท่ีเกิดขึ้นในบริบทเฉพาะของศูนย์ท่ีไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพเหมือนบ้านท่ีเรา
คุ้นเคย ท าให้เราเห็นว่าการกลับมามีบ้านของคนไร้บ้านนั้นมีพลวัตของค าว่าบ้านท่ีถูกปรับไปกับส่ิงท่ี
เขาพบเจอ (การอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) การมีบ้านอีกครั้งของคนไร้บ้านเป็นอนาคตและความหวัง
ในชีวิตท่ีจะไปสู่การจะมีบ้านท่ีใกล้เคียงกับบ้านในอุดมคติของตนเองในชีวิตยิ่งๆ ขึ้น เพราะมีบ้านท า
ให้คนไร้บ้านมองเห็นเส้นทางในอนาคตท่ีจะก้าวเดินไปและเล็งเห็นว่าเส้นทางนี้เป็นถนนท่ีเดินไปได้  
 
ค าส าคัญ : คนไร้บ้าน บ้าน  
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ABSTRACT 
 

This thesis determines to study the dynamic meaning of home to 
homeless people with a focus on the research questions: Under the homeless’ 
transitional process of relocating from their former residence to public spaces to 
homeless shelters and, then, resettling into their own accommodation, how is, for one 
thing, the meaning of “home” dynamically changing in terms of the power to control 
space, familial relationships, as well as the homeless’ ability to mentally possess a 
territory, and how do, for another, these dimensions relate to the existence or non-
existence of their dwellings? 

According to the above mentioned questions, this study covers two 
important issues namely: 1 )  the homeless’ experiences, triggered by their relocation, 
regarding the meaning of “home” before moving into homeless shelters, while living 
there, and until, in some cases, managing to afford housing on their own again; 2) the 
homeless’ relativity of home in both semantic and physical (accommodation) 
dimensions which results in dynamic changes of how to define “home” in terms of 
the power to control space, an area to represent families, and a territory for the 
homeless to express feelings as well as themselves together with the relations of home 
in different dimensions to the homeless’ experiences during each different phase.  
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It is found that losing “the feeling at home” is the reason why people 
choose to wander through public space. Some people feel guilty about going back 
home because they once made a mistake. Some feel as if they do not belong there 
and, worse, their relations do not accept them. As a result, moving out of their houses 
seems to be a good way for dealing with the problems at that time. The study also 
suggests that to be able to sustain stable accommodation once more, not only the 
provision of physical accommodation but also the restoration of pride and dignity for 
the homeless, at least to the level that they can recreate meaningful relationships 
with society and other people, is required. The relationships, however; might not 
merely consist of family members like a father, a mother, and children or spouses but 
include reliable persons they can turn to. All of these people play essential roles in 
bringing the homeless back to the society and simultaneously securing their new 
permanent housing.  

Studying the homeless’ experiences reveals that home has an open 
meaning. The process of defining home, that is an outcome of interactions between 
where we live (consisting of physical location, relationships, feelings, and responses to 
life events) and an ideal home happens all the time. Even after finding some places 
as our home, the sense of homelessness has kept changing due to different 
circumstances during each period of life. 

The meaning of home for those living in homeless shelters is reflected in 
three dimensions: an area with the power to control space, an area to represent 
families, and an area to express feelings and oneself. Occurring specifically in the 
context of shelters which share no physical characteristics with typical residence, this 
tells us that the homeless’ relocation to another accommodation brings about the 
dynamic definition of home that is changing because of what they have experienced 
(living in homeless shelters). The homeless’ ability to afford housing reaffirms their 
future as well as hope in life and also allows them to gradually approach a goal to 
achieve an ideal home, since to have a home makes the homeless sees their path to 
tomorrow and finds it walkable. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เนื่องด้วยการเอาใจใส่และความทุ่มเทท่ีเต็มไปด้วย

การช้ีแนะ ให้ก าลังใจ การกระตุ้นให้คิด ดึงออกจากความสับสน ยุ่งเหยิง ท่วมท้น และความงุนงง   
ของ ดร.จันทนี เจริญศรี ขอบคุณอาจารย์ท่ีช่วยเหลืออย่างดีเสมอมาตลอดเวลาอันยาวนานของงาน
ช้ินนี้ ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฎ และรองศาสตราจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง    
ท่ีให้ข้อความเห็นซึ่งช่วยให้งานช้ินนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สุดท้ายขอบคุณ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ท่ีช่วย
ให้ความเห็นและถามค าถามท่ีช่วยให้ ผู้ศึกษามองปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่างๆ ในแง่มุมท่ีไม่               
โรแมนติกมากนัก 

ขอขอบคุณคนไร้บ้านทุกท่านท่ีพบเจอตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การพบเจอทุกคน     
ส่ิงท่ีนอกเหลือไปจากภาระของวิทยานิพนธ์ ท่ีแบกลงไปแล้ว คือ ความสัมพันธ์ท่ียังระลึกถึงอยู่เสมอ 
ขอบคุณทุกๆ ประสบการณ์ท่ีผู้ศึกษาได้เห็น ได้ฟัง และได้สัมผัส ส่ิงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ตอบค าถาม
วิจัยท่ีผู้ศึกษาท า แต่ยังช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งน าไปสู่การเติบโตและมอง
ความสัมพันธ์ในชีวิตได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นของผู้ศึกษา ขอบคุณคนใน มพศ. ทุกคนท่ีให้ความอบอุ่น 
และก าลังใจด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันเสมอมา 

ขอบคุณกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีทุนสนับสนุนส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ใน
ครั้งนี้ ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาสามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังกระบวนการน าเสนอเป็นระยะ
ช่วยให้ผู้ศึกษาได้ทบทวน และได้ความเห็นเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ข้ึน 

ขอขอบคุณพี่วิชัย หนึ่ง และพี่น้อย ท่ีให้ความช่วยเหลือซึ่งผู้ศึกษา ความช่วยเหลือท่ีช่วย
ให้การจบการศึกษาเป็นไปได้ ขอบคุณเพื่อนๆ ในรุ่น 1 ท่ีให้ความช่วยเหลือและก าลังใจ ขอบคุณชีวิน 
อริยะสุนทร ผู้ท่ีคอยรับฟัง เป็นผู้ร้าย และการสนทนาท่ีน าไปสู่ความเข้าใจในงานมากขึ้น ขอบคุณ
ครอบครัวอริยะสุนทร ส าหรับการดูแลท่ีดีตลอดในช่วงเวลาท่ีล าบาก ขอบคุณญาณัฎฐา อักษรน า แม่
และพ่อ ท่ีช่วยสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทุกส่ิงทุกอย่างเสมอมา 

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนของคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่งท่ีลุกขึ้นมามีชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณค่า การน าเสนอประสบการณ์ในชีวิตของทุกคนนั้นก็เพื่อสร้างความเข้าใจในชีวิตและ
บ้าน หากมีส่ิงใดท่ีบกพร่องหรือน าไปสู่ความเข้าใจผิดอื่นใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับ 

 
 
       นางสาวญาณิกา อักษรน า 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 
“คนไร้บ้าน” หากมองดูในเชิงกายภาพ การอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะคงเป็นค าท่ีอธิบาย

สภาพปัญหาได้ชัดเจน เพราะการไร้ท่ีอยู่อาศัยน าไปสู่สภาวะด้อยอ านาจในด้านอื่นๆ                       ท่ี
นอกเหนือไปจากการไม่มีท่ีพักพิงด้วย ดังปรากฏในงานวิจัยของแอนเดอสัน (1961, as cited in 
Annabel & Helga, 1995, p. 3) และบีไบค์ (1982) แท้จริงแล้วค าว่า “บ้าน” นั้นมีความหมาย
มากกว่าโครงสร้างทางกายภาพ (ท่ีอยู่อาศัย) ท่ีได้ศึกษาความส าคัญของบ้านต่อคนไร้บ้าน และพบว่า
การต้องเร่ร่อนตามท้องถนนน าไปสู่ความรู้สึกไร้อ านาจ และการไม่สามารถควบคุมการมีท่ีอยู่อาศัยมี
ผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกเป็นชายขอบ นอกจากนั้นภาวะไร้บ้านยังท าให้คนไร้บ้านขาดโอกาสใน      
การเข้าถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีด้านอื่นๆ เช่น การเข้าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของรัฐ
เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน การเข้าถึงระบบการศึกษาของบุตร การประกอบอาชีพ  
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตเหล่านี้ยังมีผลกระทบต่อตัวตนของคนๆ นั้น 
เพราะการมีอ านาจเหนือพื้นท่ีบ้านเกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าเรามีอิสระ และสามารถจัดการชีวิตของ
ตัวเองได้ (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981, as cited in Annabel et al., 1995, p. 
2) 

จะเห็นได้ว่าการเป็นคนไร้บ้านไม่ใช่เพียงการไม่สามารถครอบครองท่ีอยู่อาศัยในเชิง
กายภาพได้เท่านั้น ดังท่ีงานวิจัยก่อนหน้านี้พยายามจะเสนอว่าผู้ท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีสาธารณะบางคน
ไม่ได้มองว่าตัวเองไร้บ้าน แต่มองว่าพื้นท่ีสาธารณะนั้นเป็นบ้านของตน (Parsell, 2010) แต่ในงาน
ศึกษานี้ ผู้เขียนต้องการเสนอว่า เราจ าเป็นต้องพิจารณาบ้านท้ังในมิติของการเป็นท่ีอยู่อาศัยทาง
กายภาพ (house) ควบคู่กับมิติของความหมายท่ีรวมเอาเรื่องของอ านาจ (จัดการพื้นท่ีได้ตามใจ มี
อิสระในบ้านของตน) และความรู้สึก (ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว) 
งานศึกษานี้จะแสดงให้เห็นว่า บ้านในมิติของความหมายมีความสัมพันธ์กับการได้ครอบครองท่ีอยู่
อาศัย และพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านจากท้ังสองแง่มุม มีผลอย่างมากต่อเส้นทางชีวิตใน   
แต่ละช่วงของคนไร้บ้าน ต้ังแต่การออกจากบ้านแยกจากครอบครัวมาอยู่อาศัยในพื้นท่ีสาธารณะ     
ช่วงชีวิตท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านยาวนานร่วม 10 ปีส าหรับบางคน จนกลับไปมีบ้านอีกครั้ง        ท้ังนี้
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เพื่อให้เข้าใจพลวัตของความหมายต่อ “บ้าน” ในความสัมพันธ์กับการมีท่ีอยู่อาศัย ผู้วิจัยจะใช้กรอบ
แนวคิดประสบการณ์ดังจะขยายความในส่วนท้ายของบทนี้   

ความหมายค าว่า “บ้าน” นั้นมีอิงอยู่กับความรู้สึกซึ่งถูกนิยามตามบริบทได้อย่าง
หลากหลาย แม้กระท่ังในสถานท่ีอย่างคุก ซึ่งเป็นพื้นท่ีของการจองจ า ในพื้นท่ีดังกล่าวยังมีพื้นท่ีของ
บ้านในเชิงความรู้สึกท่ีถูกสร้างขึ้นในพื้นท่ีและความสัมพันธ์ชุดใหม่ในหมู่ ผู้ต้องขังด้วยกันเอง มีการ
เรียกพื้นท่ีใหม่ซึ่งสร้างในพื้นท่ีอย่างคุก โดยมีลักษณะของชุดความสัมพันธ์ท่ีถูกจินตนาการขึ้นและ
ความสามารถในการสร้างความหมายของค าว่าบ้านใน “โลกส่ีเหล่ียม” ให้เป็นท่ีพึ่งท่ีหลบภัย เป็น
อาณาบริเวณของการแบ่งปันท้ังในเชิงวัตถุและจิตใจเพื่อต่อต้านการลงโทษซึ่งตัดขาดพวกเธอจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคมเดิมบางชุด ลักษณะของบ้านในโลกส่ีเหล่ียมท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวคือ การจัดการ
พื้นท่ี (แสดงอาณาเขตทางกายภาพด้วยผ้าปูพลาสติกหรือผ้านุ่งเก่าๆ) ของกลุ่มคนท่ีมาใช้พื้นท่ีร่วมกัน 
ท ากิจกรรมนอกเวลางานร่วมกัน อย่างการกินอาหาร พักผ่อน และแบ่งปันของใช้ระหว่างกัน (สายพิณ 
ศุพุทธมงคล, 2545, น. 197-198) 

นอกจากการปรับเปล่ียนความหมายตามบริบทแล้ว แนวคิดต่อ “บ้าน” ยังแสดงให้เห็น
ถึงระบบคุณค่าท่ีสังคมนั้นๆ ยึดถือ และเกี่ยวพันไปถึงเรื่องชนช้ัน เพศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในแต่ละ
สังคม (Hareven, 1991; Leith, 2006; Moore, 2000; Somerville, 1997; Wardhaugh, 1999 
and Wiles, et al., 2009 as cited in Parsell, 2010, p. 160) โดยบ้านท่ีเป็นพื้นท่ีทางกายภาพท่ี
เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคม รูปแบบการตกแต่งบ้านเป็นส่ิงแสดงรสนิยมความเป็นตัวตนของ
เจ้าของ ความคาดหวังในชีวิต เป้าหมายทางศาสนา และอื่น ๆ (Darke, 1994; Kellett & Moore, 
2003 and Peled & Muzicant, 2008 as cited in Parsell, 2010, p. 160) กล่าว โดยสรุป  ง าน
ศึกษาเรื่องบ้านแสดงให้เห็นความส าคัญของบ้านใน 3 มิติ 

1) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงอ านาจในการควบคุม และการจัดการ โดยผู้คนจะรู้สึกถึง
ความเป็นบ้านก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถมีอ านาจในการควบคุม หรืออย่างน้อยก็ได้แสดงออกถึงระดับ
การมีอ านาจเหนือพื้นท่ีนั้นๆ (Darke, 1994; Douglas, 1991; Dupuis & Thorns, 1996; Kavanagh, 
1997; Kellett & Moore, 2003 and Leith, 2006 as cited in Parsell, 2010, p. 160) โดยความ
มีอ านาจแสดงออกผ่านอ านาจเหนือชีวิตหนึ่งๆ หรืออ านาจในการปกครองตนเองในพื้นท่ีนั้นๆ (Leith, 
2006 as cited in Parsell, 2010, p. 160) บ้านจึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความคาดหวังว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีรู้สึกถึง
ความมีอิสรภาพ และความอิสระ (Kellett & Moore, 2003 as cited in Parsell, 2010, p. 161) 
และความปลอดภัย (Carroll et al., 2009 as cited in Parsell, 2010, p. 161)  

2) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงความเป็นครอบครัว แน่นอนว่าความเป็นครอบครัวเป็น
แนวคิดท่ีค่อนข้างก ากวมไม่แพ้แนวคิดของค าว่าบ้าน การน าเอาท้ังสองแนวคิดมาอธิบายความสัมพันธ์
ร่วมกันเป็นเรื่องยาก แต่ เชรด์เดอร์ เบอร์คินเชอว์ (2005) และบอแกต (2009) (as cited in Parsell, 
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2010, p. 161) อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างค าว่าบ้าน และครอบครัวโดยกล่าวว่า ความทรงจ าของ
ครอบครัวและอารมณ์มีความสัมพันธ์กับเวลาและสถานท่ี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองส่ิงนี้มี
ความส าคัญต่อความหมายของค าว่าบ้าน แม้ว่าค าว่าบ้านจะมีความหมายเป็นเสมือนค าว่าครอบครัว
ส าหรับหลายๆ คน แต่ไม่ใช่ส าหรับทุกคน โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยเรื่องเพศ เพศวิถี วัฒนธรรม ชนช้ัน และ
วิถีชีวิตของสังคมนั้นๆ มีต่อการให้ความหมายของบ้าน เช่น ผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีความแตกต่างใน
การให้ความหมายของครอบครัว ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเป็นผู้มีอ านาจต่อการจัดการเรื่องภายในบ้าน
มากกว่า ในบางบริบทนั้นบ้านไม่ได้มีพื้นท่ีของความรู้สึกเป็นครอบครัว แต่เป็นพื้นท่ีของความเป็น
ส่วนตัว และการแสดงถึงตัวตน อย่างเช่นคนโสดบางคนท่ีมีพื้นท่ีของความเป็นครอบครัวกับบ้านแยก
ขาดออกจากกัน 

ในบริบทของการศึกษาคนไร้บ้านนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาความสัมพันธ์รูปแบบอื่น เช่น 
“ความเป็นเพื่อน” “ผู้ร่วมชะตากรรม” “ความเป็นพวกเดียวกัน” เนื่องจากความสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าวนั้นมีความเสมือนเป็นครอบครัวซึ่งแม้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรง แต่การ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในพื้นท่ีของ “บ้าน” ท าให้ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวท าให้คนไร้บ้านรู้สึก
เทียบเคียงได้กับความเป็นครอบครัว 

3) บ้านในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งการแสดงความรู้สึก ตัวตน และความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ในแง่นี้ เราไม่สามารถอธิบายบ้านโดยเหมารวมกับค าว่าท่ีอยู่อาศัยได้ เพราะบ้านไม่ใช่แค่เรื่องของ
กายภาพ แต่พื้นท่ีบ้านเป็นเรื่องความรู้สึกของคนท่ีเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีนั้นแล้วมีความรู้สึกของการมีบ้าน 
หรือเป็นเจ้าของพื้นท่ี บ้านจึงมีพลังทางจิตวิทยาบางอย่างท่ีท าให้  “เราต่างมีชีวิตเพื่อมองหาบ้านเพื่อ
มาเป็นส่ิงท่ีมาเติมเต็มชีวิต แต่แท้จริงแล้วคนผู้นั้นก าลังอยู่ระหว่างทางเสมอ และไม่เคยมีใครสามารถ
ไปถึง จุด ท่ีนั้ น ไ ด้” (Ahmed, 1999  and Mallett, 2004  as cited in Parsell, 2010, p. 162)         
บ้านในแง่มุมนี้จึงเปรียบเสมือนการท่ีเราได้ค้นพบตัวเอง และเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราเป็นใคร 

หากพิจารณาบ้านในลักษณะดังกล่าวข้างต้นจึงน่าสนใจว่า ส าหรับคนไร้บ้านท่ีไม่มีท่ีอยู่
อาศัยแล้ว “บ้าน” ในเชิงของความรู้สึกของคนไร้บ้านนั้นเป็นอย่างไร การไร้ท่ีอยู่อาศัยสัมพันธ์อย่างไร
กับความรู้สึกไร้อ านาจ การถูกท าให้หลุดแยกจากความสัมพันธ์ และความรู้สึกไร้ศักดิ์ศรีไม่มีตัวตนใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างท่ีอยู่อาศัยกับบ้านในความรู้สึกในมิติต่างๆ เหล่านี้ล้วนแยกไม่ออกจาก
บริบททางสังคมวัฒนธรรม จึงควรต้องมีการศึกษาในเชิงประจักษ์ เพราะประสบการณ์ต่อ “บ้าน” 
นอกจากจะมีมิติท่ีหลากหลายแล้ว ยังขึ้นอยู่กับบริบทท่ีจะถูกน ามาก ากับความเข้าใจต่อประสบการณ์ 
และเงื่อนไขชีวิต ณ ขณะนั้นๆ ดังท่ีคนไร้บ้านหลายคนในงานศึกษานี้กล่าวว่า ตนตัดสินใจออกจาก
บ้านเพราะ “บ้านไม่ใช่บ้าน” และเมื่อถามว่า “บ้านควรต้องเป็นอย่างไร” เขาก็ตอบว่า บ้านควรต้อง
อบอุ่น เป็นครอบครัวเด่ียว และควรต้องมีความเอื้ออาทรกัน จะเห็นว่า “บ้าน” ท่ีคนไร้บ้านกล่าวถึงนี้
อิงอยู่กับอุดมคติของครอบครัวสมัยใหม่ท่ีกล่อมเกลาประสบการณ์ของคนไร้บ้านเป็นอย่างมาก เมื่อ
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น าไปทาบกับอุดมคติ คนไร้บ้านรับรู้ว่าเมื่อครอบครัวแตกสลาย บ้านก็ไม่ใช่บ้าน การออกมาอยู่ใน
พื้นท่ีสาธารณะจึงมีความเป็นอิสระ (มิติหนึ่งของบ้านในความรู้สึก) และสบายใจกว่าโดยเปรียบเทียบ
งานช้ินนี้จึงมุ่งอธิบายส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของคนไร้บ้านโดยองกับแนวคิดเรื่องการศึกษาประสบการณ์ท่ี
ถูกกล่อมเกลาโดยวัฒนธรรมอีกทอดหนึ่ง 

ส าหรับการศึกษาคนไร้บ้านในประเทศไทยงานศึกษาส าคัญเพื่อท าความเข้าใจเงื่อนไข
หรือปัจจัยในการด ารงชีวิตคนไร้บ้านคืองาน “เปิดพรมแดน โลกของคนไร้บ้าน” ของบุญเลิศ      
วิเศษปรีชา (2546) งานดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าสาเหตุหลักท่ีผลักให้คนหลายคนกลายมาเป็นคนไร้บ้าน 
คือ ความเปราะบางของสถาบันครอบครัว การขาดการสนับสนุนจากเครือญาติ ท าให้เมื่อเกิดวิกฤติขึ้น
ในชีวิต เช่น ตกงานเรื้อรัง พ้นโทษจากการกระท าความผิด จึงต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน ประการต่อมา 
เมื่อกลายเป็นคนไร้บ้าน การต้องอาศัยสวัสดิการสังคมนอกภาครัฐ วิธีการหาเล้ียงชีพตลอดจน       
การด าเนินชีวิตของคนไร้บ้านมีความส าคัญต่อกอบกู้ตัวตนและการให้คุณค่าแก่ตัวเองจากสายตาผู้อื่น 
ในขณะเดียวกันข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ และการสูญเสียต้นทุนทางสังคมท าให้ผู้ท่ีตกอยู่ในภาวะไร้บ้าน
มีโอกาสจ ากัดท่ีจะสามารถกลับมามีชีวิตเป็นคนมีบ้านได้ ซึ่งท าให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มท่ีจะหลุดออก
จากวังวนของการเป็นคนไร้บ้านได้ยาก  งานของบุญเลิศจึงถือเป็นหมุดหมายส าคัญของการศึกษาคน
ไร้บ้านในไทย ในแง่ท่ีเป็นงานช้ินแรกท่ีมุ่งศึกษาเพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านมากกว่าจะ
ตอบโจทย์เชิงนโยบายท่ีมุ่งดึงคนออกจากท้องถนนโดยข้ามการท าความเข้าใจถึงท่ีมาท่ีไป งานของบุญ
เลิศเป็นการพยายามท่ีจะท าความเข้าใจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านเพื่อสลัดอคติเชิงลบท่ีมีต่อคนไร้บ้าน 
เครื่องมือส าคัญท่ีบุญเลิศเสนอในการท าความเข้าใจคนไร้บ้านก็คือ การมองคนไร้บ้านอย่างจ าแนก 
ไม่ใช่การมีภาพสรุปแบบเหมารวมตายตัว งานศึกษาของบุญเลิศมีข้อเสนอให้ท าความเข้าใจใหม่ต่อผู้ท่ี
ด ารงชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ เพราะการไม่ยอมรับการมีอยู่ ไม่ยอมท าความเข้าใจชีวิตของพวกเขานั้น
ไม่เป็นประโยชน์ท้ังต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา และการอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีของเมือง  

ในเชิงนโยบาย งานดังกล่าวการเสนอการจัดการท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้านในรูปแบบของ
การจัดสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยอย่างจ าแนก โดยพิจารณาจากลักษณะท่ีเป็นข้อจ ากัดของคนไร้บ้าน       
ดังสรุปได้ต่อไปนี้ 1) เราไม่อาจจะดึงคนไร้บ้านทุกคนออกจากท้องถนนได้ เพราะมีคนจ านวนหนึ่งมอง
ชีวิตบนท้องถนนว่าเป็นการด ารงชีวิตอย่างมีอิสระและสันโดษ 2) บทเรียนจากการจัดท่ีพักพิง 
(shelter) แก่คนไร้บ้านในต่างประเทศพบแล้วว่าการไม่เข้าสู่สถานท่ีพักพิงนั้นมีท่ีมาจากการจัดท่ีพัก
แบบนอนรวมไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ท่ีต้องการ “บ้าน” ในความหมายของการมีพื้นท่ี
ส่วนตัว ท าให้ท่ีพักของทางราชการมักไม่มีคนเข้าไปอยู่ 3) หากภาครัฐเห็นความส าคัญของการดึงคน
ไร้บ้านออกจากท้องถนน ส่ิงท่ีควรเริ่มต้นได้ก็คือต้องการจัดให้มีบ้านทางผ่าน (transition house) 
การจัดให้มีท่ีพักให้คนไร้บ้านได้มีท่ีหลับนอนอย่างปลอดภัย มีท่ีอาบน้ า ท่ีเก็บข้าวของโดยมีเงื่อนไข
ส าคัญคือ ท่ีพักนี้ต้องอยู่ใกล้แหล่งงานในเมืองเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถหาเล้ียงชีพด้วยตัวเองได้ ซึ่งท า
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ให้คนท่ีอยู่ในภาวะไร้บ้านมาเป็นเวลานานสามารถจะกลับมามีความหวังในชีวิตได้อีก และ 4) ควรจัด
ให้มีห้องเช่ารายวันราคาถูก ซึ่งอาจจะเป็นสัดส่วนมากกว่าการอยู่บ้านผ่านทาง (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 
2546, น. 179-182) ก่อนจะขยับไปสู่การมีบ้านท่ีมาจากน้ าพักน้ าแรงของคนไร้บ้านเอง  

จากงานวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นว่าท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการ
จัดการปัญหาภาวะไร้บ้าน มักเพียงแต่ด าเนินการสร้างท่ีพักพิงช่ัวคราว แต่ยังขาดความเข้าใจต่อวิถี
ชีวิตคนไร้บ้าน ท าให้ท่ีพักพิงท่ีจัดต้ังขึ้นห่างไกลจากความหมายของค าว่า “บ้าน” และเมื่อคนไร้บ้าน
คิดว่าท่ีสาธารณะเป็นท่ีพักพิงแล้ว การต้องอยู่ในสถานท่ีเป็นที่พักพิงซึ่งไม่ได้สร้างให้คนไร้บ้านมีชีวิตท่ี
มีความหมายหรือคุณค่าท่ีไม่ต่างกับการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ (หรือในบางกรณีเงื่อนไขของการอยู่ใน
สถานท่ีพักพิงเหล่านั้นลดทอนความหมายหรือคุณค่าท่ีเขายึดถือในชีวิต อย่างความมีอิสระในชีวิตหรือ
การจัดการชีวิตของตน) จึงท าให้คนไร้บ้านก็ไม่ได้ต้องการท่ีพักพิงในลักษณะเช่นนี้ การเปล่ียนแปลงท่ี
จะน าไปสู่การกลับไปมีท่ีอยู่อาศัยถาวรจึงไม่เกิดขึ้น 

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวหน่วยงานหนึ่งท่ีพยายามในการท างานเพื่อสนับสนุนให้คนไร้บ้าน
สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย คือ มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (ต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า “มพศ.”) เป็นองค์กร
ท่ีใช้องค์ความรู้จากงานเรื่อง “เปิดพรมแดน โลกของคนไร้บ้าน” เป็นฐานในการมองคนไร้บ้าน โดยลง
พื้นท่ีท างานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนาศูนย์พักคนไร้บ้านให้แก่คนไร้บ้านท่ีมีความต้องการจะก้าว
พ้นจากสภาพท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการด ารงชีวิตเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานอันพึงมีอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสุขภาพ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การมีท่ีอยู่อาศัยของ
คนไร้บ้านโดยมั่นคง  

การด าเนินงานท่ีผ่านมา รูปแบบท่ีพักอาศัยของคนไร้บ้านเป็นการบริหารจัดการแบบ
เปิด โดยผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ก าหนดกติกาและดูแลกันเอง ซึ่งหลังจากด าเนินการมาระยะหนึ่งได้พิสูจน์
แล้วว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาท่ีสามารถรองรับคนไร้บ้านได้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีคน
ไร้บ้านเข้ามาอยู่อาศัย และด ารงชีวิตในลักษณะการช่วยเหลือพึ่งพาดูแลกันได้  มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ สร้างครอบครัวใหม่ นอกจากการอยู่อาศัย คนไร้บ้านยังร่วมกันท ากิจกรรมการ
พัฒนาท่ีสร้างสรรค์ต่างๆ ร่วมกัน ท าให้คนไร้บ้านกลับมามีความสัมพันธ์ทางสังคมอีกครั้งหนึ่ง และ
เกิดความยึดโยงระหว่างสมาชิกกับศูนย์พักคนไร้บ้าน จนก่อเกิดกระบวนการสร้างความรู้สึกถึงค าว่า 
“บ้าน” ขึ้นมาในบริบทใหม่  

จากการเข้าใจคนไร้บ้านในลักษณะดังกล่าว และการมองแนวทางการช่วยเหลือแบบ
จ าแนกและมีเป้าหมายรวมถึงการเห็นความส าคัญของความผูกพันระหว่างคนต่อการมีบ้าน ท าให้
งานวิจัยช้ินนี้มุ่งท าความเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะของคนไร้บ้านท่ีมีประสบการณ์กับค าว่า “บ้าน” ท่ีมี
ความเปล่ียนแปลงต้ังแต่ออกจากบ้านมาสู่พื้นท่ีสาธารณะ การด ารงอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ การเข้าสู่
ศูนย์พักคนไร้บ้าน จนส่วนหนึ่งขยับไปสู่การมีบ้านท่ีมั่นคงของตนเอง  
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 ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งของงานช้ินนี้ คือ การท าความเข้าใจว่าการดึงคนไร้
บ้านกลับมามีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง และถาวรอาจจ าเป็นต้องมีกระบวนการท่ีมากไปกว่าการสนับสนุนให้
สร้างท่ีอยู่อาศัย เพราะการใช้ชีวิตในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งมีความหมายมากกว่าลักษณะทางกายภาพ 
เพราะยังมี ค าว่า “บ้าน” ท่ีมีความหมายต่อตัวตน และเกี่ยวข้องต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและ
พื้นท่ีด้วย กระบวนการท างานของ มพศ. ท่ีใช้กระบวนการการให้คนไร้บ้านเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคล่ือนในการเรียกร้องเพื่อเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง ประสบการณ์ของการผ่าน
กระบวนการนี้มีผลต่อความรู้สึกในความหมายของค าว่า “บ้าน” ท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนผ่านสถานะ
จากคนไร้บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะมาสู่การมีท่ีอยู่พักอาศัย (ศูนย์พักคนไร้บ้าน) พร้อมๆ กับการ
สร้างการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เห็นแง่มุมของ “บ้าน” ท่ีไม่ใช่เพียงบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยในเชิงกายภาพ 
แต่มีความหมายของค าว่า “บ้าน” ในรูปแบบท่ีมีความเฉพาะจากประสบการณ์ภายใต้พื้นท่ีของศูนย์
พักคนไร้บ้านท่ีน าไปสู่การพยายามผลักดันให้คนไร้บ้านส่วนหนึ่งสามารถมีท่ีอยู่อาศัยอย่างมั่นคงและ
ถาวร งานศึกษานี้จึงไม่มุ่งหมายแค่ปฏิเสธว่าคนไร้บ้านนั้นแท้ท่ีจริงไม่ได้ไร้บ้านในเชิงนามธรรม หรือ
เพียงต้องการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้คนไร้บ้านเท่านั้น แต่ต้องการดูพลวัตของความหมายของค าว่า 
“บ้าน” ในขณะท่ีประสบการณ์การพักอาศัยในท่ีพักรูปแบบต่างๆ ของคนไร้บ้านเปล่ียนแปลงไปพร้อม
กับชุดของความสัมพันธ์ของคนไร้บ้านกับคนท่ีพักอาศัยอยู่ร่วมกันเปล่ียนไปด้วย 

 

1.2 ค าถามวิจัย 
 
ภายใต้กระบวนการเปล่ียนผ่านท่ีอยู่อาศัยจากท่ีอยู่อาศัยเดิมมายังพื้นท่ีสาธารณะและ

มาเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านไปจนถึงการกลับไปมีท่ีอยู่อาศัยอีกครั้งของคนไร้บ้าน ค าว่า “บ้าน” มีพลวัต
ของความหมายเปล่ียนไปอย่างไร ในแง่ของอ านาจควบคุมเหนือพื้นท่ี สายสัมพันธ์ของความเป็น
ครอบครัว และการมีอาณาเขตท่ี “คนไร้บ้าน” สามารถครอบครองได้ในแง่จิตใจ และมิติต่างๆ เหล่านี้
สัมพันธ์กับการมีหรือไม่มีท่ีอยู่อาศัยอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค ์
 

1.3.1 เพื่อศึกษาประสบการณ์ของคนไร้บ้านต่อค าว่า “บ้าน” ท่ีเกิดจากการเปล่ียนผ่าน
ท่ีอยู่อาศัยก่อนการเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้าน ระหว่างอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน จนกระท่ังบางคนสามารถ
ไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง 
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1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบ้านในมิติของความหมายและในมิติทางกายภาพ (ท่ี
อยู่อาศัย) ของคนไร้บ้าน ท่ีท าให้เกิดพลวัตของการให้ความหมาย การเปล่ียนแปลงความหมายของค า
ว่า “บ้าน” ในมิติพื้นท่ีของอ านาจในการควบคุม พื้นท่ีท่ีแสดงถึงครอบครัว พื้นท่ีในการแสดง
ความรู้สึกและตัวตนของคนไร้บ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านในมิติต่างๆ กับประสบการณ์ของ
คนไร้บ้านในแต่ละช่วง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

 
 การศึกษาในบทนี้จะอธิบายถึงเนื้อหาทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษามาก่อนหน้าเพื่อเป็นแนวทาง ในการก าหนด
ขอบเขตทิศทางเนื้อหาตลอดจนท าให้เห็นมิติในการมอง และจุดยืนท่ีงานวิจัย ช้ินนี้ต้องการน าเสนอ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 คนไร้บ้าน 
 2.2 กรอบการศึกษา “ประสบการณ์” 
 2.3 ความหมายของค าว่า “บ้าน” 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5 นิยามศัพท์ 

 

2.1 คนไร้บ้าน 
 

งานการศึกษาเรื่องคนไร้บ้านในต่างประเทศนั้น มีมาอย่างยาวนานต้ังแต่ช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 19 โดยพยายามสร้างองค์ความรู้เพื่อท าความเข้าใจคนไร้บ้านจากนักสังคมวิทยาและ     
นักสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยงานศึกษาหลักๆ ใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ 1) การจัดประเภทความแตกต่าง
ของคนไร้บ้าน  2) การคาดการณ์ถึงสถิติของคนไร้บ้าน 3) การพยายามแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนไร้
บ้านว่ามีผลกระทบต่อโอกาสในการด าเนินชีวิตของคนๆ หนึ่งอย่างไร และคนไร้บ้านมี      กลยุทธ์
อย่างไรในการด าเนินชีวิต (Lee, Tyler and Wright, 2010, p. 502) โดยงานศึกษาดังกล่าวได้สรุป
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทบทวนประเด็นวิจัยเรื่องคนไร้บ้านท่ีผ่านมากับนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้บ้านในอนาคต โดยอาจสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
2.1.1 สภาพปัญหาของคนไร้บ้าน และการท าความเข้าใจในปัญหาของคนไร้บ้าน 

ในช่วงปี ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นช่วงท่ีปัญหาเรื่องคนไร้บ้านได้ถูกจัดให้เป็นปัญหา
หลักของประเทศอเมริกา งานศึกษาของ ชลาย และรอสซี่ (1992) (as cited in Lee, Tyler, and 
James Wright, 2010, p. 502) ได้อภิปรายถึงประเด็นของตัดช้ีวัดความเป็นคนไร้บ้าน  และปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของคนไร้บ้าน ความสนใจต่อปัญหาเรื่องคนไร้บ้านลดลงต้ังแต่ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 
19 แต่ด้วยปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และอสังหาริมทรัพย์ได้ท าให้ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านได้รับความ
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สนใจขึ้นมาอีกครั้ง ความเป็นคนไร้บ้านท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การขาดท่ีอยู่อาศัยอย่างมั่นคง ท าให้ขอบเขต
ความเป็นคนไร้บ้านมีความชัดเจน การเห็นขอบเขตท าให้เกิดความท้าทายในการศึกษาถึงความ
เปล่ียนแปลง การตีตรา และความยากในการเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้าน  

งานศึกษาดังกล่าวได้ช้ีให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านเป็นผลมาจากหลายๆ 
ปัจจัยด้วยกันท่ีผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์ความไร้บ้าน ซึ่งได้แก่ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างด้าน
อสังหาริมทรัพย์ นโยบายและสวัสดิการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงาน และรวมถึงการขาดความสามารถส่วนบุคคล (ท้ังในด้านร่างกาย ภาวะสภาพจิตใจ) 
สภาพเศรษฐกิจของคนไร้บ้านมีส่วนส าคัญในการผลักคนไร้บ้านออกจากการเข้าถึงตลาด
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเวลาท่ีคนไร้บ้านท่ีตกงานอย่างยาวนานมีผลต่อการสูญเสียท่ี
อยู่อาศัยท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ และยังมีเงื่อนไขท่ีรายได้เฉล่ียประมาณ 4,000 ถึง 4,800 เหรียญสหรัฐ 
ซึ่งมีข้อบ่งช้ีว่ารายได้ในระดับนั้นเมื่อต้องน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเป็นค่าอาหาร เส้ือผ้า และดูแล
สุขภาพแล้ว รายได้นั้นไม่เพียงพอต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์ตามราคาตลาด (Lee, Tyler, and James 
Wright, 2010, pp. 502-503) 

ประเด็นหนึ่งในท่ีส าคัญงานศึกษาดังกล่าว คือ การอธิบายความเกี่ยวพันกันของ
สาเหตุ และผลกระทบของภาวะไร้บ้านกับสุขภาพกล่าวคือ การเป็นคนไร้บ้านอาจน าไปสู่การเจ็บป่วย 
และสุขภาพท่ีย่ าแย่ก็ไปเร่งท าให้เกิดสภาพความเป็นคนไร้บ้านถาวรท่ียากจะพ้นจากภาวะคนไร้บ้าน 
งานดังกล่าวยังกล่าวเสริมในประเด็นระดับบุคคลนี้อีกว่า แม้ว่าคนไร้บ้านหลายคนต้องทนทุกข์ทรมาน
กับความพิการท่ีเป็นผลมาจากการใช้ยา และการติดสุราเรื้อรัง การเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ 
และการเป็นจ าเลยในคดีอาชญากรรม แต่ส่ิงเหล่านี้อาจไม่ใช่สาเหตุท่ีน าไปสู่ความไร้บ้านโดยตรง 
(Lee, Tyler, and James Wright, 2010, pp. 135-137) แต่สาเหตุเหล่านี้ส่งผลต่อความมั่นคงทาง
จิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีส่งผลกระทบทางตรงกับความไร้บ้าน โดยไปแทรกแซงความสามารถ
ของบุคคลในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงปลอดภัยกับเพื่อนและ
ครอบครัว (Lee, Tyler, and James Wright, 2010, pp. 509-510)  

การออกมาเป็นคนไร้บ้านนั้นมีท่ีเงื่อนไขส าคัญ คือ เมื่อบุคคลเผชิญปัญหาท่ี
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพทางร่างกาย การประกอบอาชีพ หรือความมั่นคงทาง
อารมณ์และจิตใจ แล้วไม่มีครอบครัวเป็นท่ีพึ่ง (หรือไม่สามารถพึ่งพาได้) เมื่อเจอปัญหาต่างๆ การหลุด
ออกจากสายสัมพันธ์ทางครอบครัวเป็นส่ิงท่ีท าให้คนออกมาจากบ้าน (ครอบครัว) เพื่อเผชิญปัญหา ซึ่ง
ในประเด็นดังกล่าวจากรายงานท่ีศึกษาเกือบครึ่งท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับประวัติการเข้าเรือนจ าในกลุ่ม
คนไร้บ้านพบว่า 10-25% ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประวัติดังกล่าว ซึ่งอาจบ่งช้ีได้ว่าคนมีประวัติเคยเป็น
อาชญากร เคยต้องโทษ หรือเคยมีสถานะตกเป็นจ าเลยส่งผลต่อการเข้าสู่วงจรของความไร้บ้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งท่ีช้ีว่าคนไร้บ้านมักขาดสายใยท่ีแข็งแรงกับสังคมรอบข้าง ซึ่ง
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หมายความว่าคนไร้บ้านขาดโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทางสังคมและเศรษฐกิจจากเครือญาติ 
เพื่อน และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ โดยการศึกษาในเชิงปริมาณพบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมี
ระดับนัยยะส าคัญค่อนข้างมาก การค้นพบท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ คนไร้บ้านมีแนวโน้มท่ีจะเป็นคนท่ี
ถูกเล้ียงมาในบ้านอุปการะ (foster care) ซึ่งท าให้คนเหล่านี้ไม่มีญาติและท าให้ไม่มีท่ีพึ่งเมื่อมีปัญหา 
นอกจากนั้นการเติบโตในบ้านอุปถัมภ์ยังอาจส่งผลท าให้ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อีกด้วย (Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 510) 

ในงานศึกษาของผู้วิจัยมีข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยเหล่านี้ โดยพบว่า     
คนไร้บ้านท่ีท าการศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีเปราะบางกับครอบครัวของตนเอง ซึ่งแม้ว่าในวัยเด็กจะ
ไม่ได้ถูกเล้ียงมาในบ้านอุปการะ แต่มีบางส่วนท่ีอยู่กับญาติท่ีสายสัมพันธ์ไม่เข้มแข็งพอท่ีจะท าให้เกิด
การช่วยเหลือกัน อีกท้ังยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีหนุนเสริมท่ีท าให้การช่วยเหลือกันเป็นไปได้
ยาก ซึ่งในงานดังกล่าวได้พูดถึงประเด็นนี้ว่า ความไร้บ้านนั้นยังมีท่ีมาจากระดับรายได้ท่ีลดลงใน
ครอบครัวและครัวเรือน ถึงอย่างนั้นการท่ีรายได้ของครัวเรือนลดลงอาจจะไม่ได้ท าให้ครัวเรือนรายได้
ต่ านั้นกลายเป็นคนไร้บ้านไปโดยทันที แต่ความยากจนของคนเหล่านั้นอาจท าให้พวกเขาไม่สามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนๆ และญาติท่ีแร้นแค้นกว่าได้ เพราะบุคคลท่ีมีแนวโน้มจะเป็นคนไร้บ้านจ านวนหนึ่ง
อาศัยอยู่ในบ้านของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านของญาติสนิท เช่น ผู้ปกครองและพี่น้อง นี่เป็นท่ีมา
ของค าว่าคนไร้บ้านแอบแฝง (Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 510) 

กล่าวในภาพรวม สาเหตุของภาวะไร้บ้านนั้นเกิดมาจากการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย 
ความยากจนรุนแรง การขาดความสามารถทางร่างกายและจิตใจ การไม่มีงานท า ความเปล่ียนแปลง
ทางโครงสร้างของเศรษฐกิจ ทุนนิยม ซึ่งท าให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัว หรือสวัสดิการ
อันน้อยนิดของรัฐ หรืออาจจะมีท่ีมาจากการรวมตัวของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน  (Shlay and 
Rossi, 1992, as cited in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 509)  

จากการศึกษาพัฒนาการของความไร้บ้านท่ีมีอยู่พบว่าไม่ควรมองความไร้บ้าน
เป็นปรากฏการณ์ระยะส้ันหรือระยะยาว แต่ควรมองส่ิงนี้ในฐานะการขาดความสามารถอย่างยิ่งยวด
ในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย และหากต้องการเข้าใจความไร้บ้านจะต้องมีการศึกษาท่ีสนใจท้ังผู้คนท่ีอยู่ใน
ท้องถนนและไม่ได้อยู่ในท้องถนน แต่เป็นคนไร้บ้านแฝงท่ีขาดศักยภาพจะเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 
พื้นท่ีเขตเมืองประสบปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่เพื่อคนรายได้น้อยอย่างมาก  ส่วนหนึ่งของปัญหา
ความไร้บ้านเป็นผลมาจากการรุกเข้าเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ท่ีอยู่
อาศัยท่ีมีราคาเข้าถึงได้ลดน้อยลง เงื่อนไขท่ีพูดถึงนี้รวมไปถึงเงื่อนไขซึ่งท าให้ราคาท่ีอยู่อาศัยสูงขึ้น ซึ่ง
น าไปสู่การท าลายรื้อถอนบ้านส าหรับผู้มีรายได้น้อยด้วย  โดยมีหลักฐานว่าความไร้บ้านนั้นเพิ่มขึ้น
พร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นสูงขึ้น (Shlay and 
Rossi, 1992, as cited in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, pp. 504-509) 
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ในขณะท่ีราคาของท่ีอยู่อาศัยท่ีสูงขึ้น แต่การจ้างงานไม่ท าให้ผู้ท่ียากจนมีรายได้ท่ี
สามารถมีท่ีอยู่อาศัยได้มากขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ การจ้างงานในโรงงานท่ี
ลดลง ความต้องการคนงานมีทักษะในงานรูปแบบใหม่ๆ ท่ีค่าจ้างสูง และจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นของงาน
ค่าจ้างต่ าในภาคการบริการ ท าให้ฐานการจ้างงานในเมืองไม่สามารถให้งานท่ีมีค่าจ้างเพียงพอต่อค่า
เช่าท่ีอยู่อาศัยแก่คนท่ีไม่ค่อยมีทักษะแรงงานได้อย่างพอเพียง โดยการไม่ถูกจ้างงานและไม่มีงานท า
เป็นเวลานานเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความไร้บ้าน (Lee, Tyler, and James Wright, 
2010, pp. 504-509) มองในเชิงโครงสร้าง ความไร้บ้านจึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องช่องว่างในการ
เข้าถึงท่ีอยู่อาศัย ทรัพยากรในการด ารงชีวิต 

2.1.2 การอธิบายปัญหาคนไร้บ้านในลักษณะของการถูกกดทับ และภาวะไร้บ้านที่
เป็นผลมาจากสังคม (Structural Homelessness) 

การใช้ข้อมูลจากงานวิจัยคนไร้บ้านเพื่อเผชิญหน้ากับระบบการแก้ไขปัญหาเรื่อง
คนไร้บ้านตามกฎหมายในอังกฤษคือ การจัดการให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย เพราะมี
ช่องว่างของการค านึงถึงความต้องการเรื่องท่ีอยู่อาศัย ท่ีสนับสนุนการมีท่ีอยู่อาศัยของผู้ท่ีมีความ
ต้องการน้อยกว่ามากกว่าคนท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยมากอย่างคนไร้บ้าน และความไม่มีประสิทธิ ภาพ 
ความบกพร่องของการพัฒนาสวัสดิการของคนไร้บ้าน สัญญาณข้างบนเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความช่ัวร้าย
ทางสังคม (social evil) ท่ีต้องได้รับการรักษาเยียวยา เพราะถูกโครงสร้างสังคมกดทับ กระท า หรือ
ก าหนดต าแหน่งแห่งท่ี ตัวอย่างเช่น การออกจากท่ีอยู่อาศัยท่ีเกิดจากการพังทลายในความสัมพันธ์
ของครอบครัว รายได้ไม่เพียงพอต่อการมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง หรือการถูกขับไล่ นอกจากการอธิบาย
ความไร้บ้านของคนไร้บ้านแล้วต้องมีการเคล่ือนย้ายคนไร้บ้านท่ีมีความเครียดจากภาวะไร้บ้านไปสู่
การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมจึงจะเป็นหนทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านไ ด้อย่างแท้จริง (Suzanne 
Fitzpatrick and Nicholas, 2012, p. 242) 

2.1.3 แนวโน้มของการแก้ไขปัญหาภาวะการไร้ที่อยู่อาศัย 
จากการศึกษาความเป็นคนไร้บ้านในประเด็นของสาเหตุการเป็นคนไร้บ้านเพื่อ

นิยามความหมายของการเป็นคนไร้บ้าน รูปแบบและวิธีการด าเนินชีวิต กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการ
อยู่รอดภายใต้เงื่อนไขชีวิตท่ีจ ากัด ไปสู่การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านท่ีเป็นการเช่ือมงานการศึกษาวิจัยกับ
การท างานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย แต่ปัญหาคนไร้บ้านนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ท่ีเป็นผลมาจากการไร้ท่ีอยู่อาศัย ท้ังในเรื่องสภาพจิตใจ มุมมองต่อการด ารงชีวิตของ
คนไร้บ้านนั้นเปล่ียนแปลงเนื่องจากสภาพชีวิตของคนไร้บ้านท่ีมีความเฉพาะ ดังนั้นการสงเคราะห์
เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การแจกอาหาร การให้ท่ีพักช่ัวคราว การให้ยารักษาโรค เป็นต้น จึงไม่
เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ โดยมีประเด็นการท างานเพื่อคนไร้บ้านท่ีผ่านมา ดังนี้ 
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2.1.3.1 การศึกษาองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการท างานประเด็นคนไร้บ้าน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  15 องค์กรท่ีเคล่ือนไหวในเรื่องคนไร้บ้าน

พบว่าโอกาสความส าเร็จในการขับเคล่ือนจะเกิดเมื่อมีการตีกรอบประเด็นหลักท่ีต้องการ มีการดึง  
การสนับสนุนจากผู้ท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีและการแก้ไขปัญหา กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง และกดดันกับ
หน่วยงานรัฐในพื้นท่ีหรือระดับประเทศ ท้ังนี้คนไร้บ้านต้องลุกขึ้นมาสร้างพันธมิตรเพื่อปกป้องสิทธิ 
การลดการคุกคาม การขยายโอกาสในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย และการพัฒนาการเข้าถึงการรับบริการ
ต่างๆ ด้วยตนเอง 

ในปี ค.ศ. 1987 McKinney-Vento Act มีเป้าหมายการท างานเพื่อ
พัฒนา และเพิ่มการบริการฉุกเฉินแก่คนไร้บ้าน จากเดิมท่ีมีโครงการมุ่งเน้นการให้อาหาร และท่ีพัก 
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การรักษาความเจ็บป่วยทางจิต การบ าบัดยาเสพติด ไปสู่การเยียวยาอื่นๆ    
ท่ีรวมถึงประเด็นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเช่น การศึกษา งาน และการมีท่ีอยู่อาศัย (Rosenthal and 
Foscarinis, 2006 as cited in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 513) 

2.1.3.2 การแก้ไขภาวะคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน 
การจัดการท่ีอยู่อาศัยมีความพยายามจัดโปรแกรมการช่วยเหลือท่ี

หลากหลายท่ีมีกรอบการท างานเพื่อมุ่งไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัยและการสนับสนุนให้ไปสู่การเปล่ียนท่ีอยู่
อาศัยโดยผ่านการเช่า ซึ่งท่ีมาของเงินสนับสนุนมาจากการบริจาค การจัดสรรขององค์กรในชุมชน 
องค์กรรัฐหรือองค์กรท้องถิ่น การบริการเหล่านี้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน 
(Dennis P. Culhane and Vincent Kane, 2013, pp. 181-183) ความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
ต่างจากเดิมช่วยเพิ่มช่องทางให้คนไร้บ้านสามารถกอบกู้ตัวตน และสร้างวิถีชีวิตท่ีตนเองมีส่วนร่วม 
และสามารถก าหนดทางเลือกในชีวิตของตนเองมากขึ้นส าหรับคนไร้บ้านท่ีต้องการออกจากพื้นท่ี
สาธารณะเพื่อเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย ดังนั้นการท าให้คนไร้บ้านมีบ้านเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่เพียงแค่ท่ีอาศัยหลับ
นอน แต่การจัดให้เข้าถึงบ้านจ าเป็นต้องท างานกับคนไร้บ้านด้วยความเข้าใจถึงข้อจ ากัด และใช้เวลา
เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถปรับตัว และสามารถเลือกเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ีตนเองต้องการ  

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดท่ีอยู่อา ศัยเป็นอันดับแรก ท่ีต้อง
ด าเนินการให้แตกต่างจากเดิมในนโยบายระดับชาติ โดยเน้นเรื่องการให้บริการอื่นๆ ก่อน เพื่อ
พยายามท าให้คนไร้บ้านและครอบครัวสามารถเข้าสู่การมีท่ีอยู่อาศัยถาวรโดยเร็วที่สุด (Locke, et al. 
2007 as cited in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 514) เพราะการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นสิทธิ
พื้นฐานของพลเมือง รูปแบบการจัดการแบบนี้มีความแตกต่างเป็นอย่างมากจากการให้บริการ
แบบเดิมๆ เพราะต้องมีการฟื้นฟูส่วนท่ีขาดหายของคนไร้บ้าน เช่น การฟื้นฟูคุณค่าในตนเอง การ
สร้างความสัมพันธ์ ความรู้สึกยึดโยงในความเป็นชุมชนหรือครอบครัว เป็นต้น ก่อนท่ีจะมีท่ีอยู่อาศัย
เป็นของตัวเอง ท่ีไม่ใช่เพียงการให้บริการเฉพาะหน้าเพื่อให้อยู่ในวิถีชีวิตเดิม การด าเนินการประเมิน



13 

จากความหวังของคนไร้บ้านในการท่ีจะมีท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง (Tsemberis, et al. 2004 as cited 
in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 514) 

นอกจากงานเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
และการจ้างงานแล้ว ส่ิงท่ีต้องท างานควบคู่คือ การเสริมศักยภาพคนไร้บ้านซึ่งมีเงื่อนไขชีวิตเฉพาะท่ีมี
ความเส่ียงและเปราะบางต่อการเป็นคนไร้บ้าน งานภาคสนามของ แวกเนอร์และโคเฮน ( 1991) 
รวมถึงงานของ ไวรซ์ (1997) (as cited in Lee, Tyler, and James Wright, 2010, p. 512) พบว่า
ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองของคนไร้บ้านส่งผลให้คนไร้บ้านมีความมั่นใจ การ
ฟื้นฟูอ านาจภายใน (empowerment) การเข้าถึงข้อมูลและทุนทางสังคม และกลายเป็นผู้ท่ีเรียกร้อง
ให้มีการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

2.1.4 ปรากฏการณ์คนไร้บ้านในประเทศไทย 
ส าหรับในประเทศไทยนั้น การมองปรากฏการณ์คนไร้บ้านเป็นการมองใน

ลักษณะของปัญหาท่ีต้องจัดการจากภายนอก โดยคนไร้บ้านถูกมองเป็นคนยากจนและด้อยโอกาส ไร้
ศักยภาพในการจัดการชีวิตของตนเอง อันเนื่องมาจากปัญหาความพิการทางร่างกายหรือมีข้อจ ากัด
ทางร่างกาย  ความขัดสนทางเศรษฐกิจ การมีปัญหาครอบครัว ฯลฯ ซึ่งคนเหล่านี้จ าเป็นต้อง “ได้รับ
การพัฒนา” (ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน, 2551) ความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดของรัฐท่ีไม่ได้มองด้วยความเข้าใจ มุ่งกวาดล้าง และยัดเยียดความช่วยเหลือให้โดยไม่ดู
ความต้องการของคนไร้บ้าน1 ในอีกทางหนึ่งการพัฒนาแบบสังคมสงเคราะห์ได้สร้างปัญหาในการ
เบียดขับคนไร้บ้านให้อยู่ชายขอบของการเข้าถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งเกิดจากไม่มีการพยายามท าความ
เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นที่มากพอ 

งานท่ีวิพากษ์จุดยืนแบบสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ คือ งานของบุญเลิศ            
ท่ีช้ีให้เห็นว่าคนไร้บ้านได้สร้างวิถีชีวิตและใช้กลยุทธ์ในการด ารงชีวิตภายใต้บริบทในสังคมไทย การ
อาศัยอยู่โดยเอาตัวรอดจากสวัสดิการนอกรัฐเป็นทางรอดมากกว่าพึ่งพารัฐ ซึ่งแม้ว่าจะมีหน้าท่ีในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น แต่กลับใหก้ารช่วยเหลือท่ีโดยผิวเผินมากกว่าการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจใน
เชิงลึก และไม่ได้เน้นแก้ปัญหาท่ีท าให้คนไร้บ้านตกอยู่ในวังวนของความเป็นคนไร้บ้านด้วย บุญเลิศได้
กล่าวถึงปัจจัยท่ีเช่ือมโยงซ้อนทับกัน สรุปได้ดังนี้ (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2546, น. บทคัดย่อ) 

 
 

                                                             
1 จากการศึกษาคนไร้บ้านในงานช้ินนี้คนไร้บ้านมีประสบการณ์ “ถูกเก็บ” ให้พ้นสายตา 

โดยเฉพาะในช่วงการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี 2546 ท่ีมีการกวาดต้อนคนไร้บ้านขึ้นรถท่ีมี
ลูกกรงปิด ซึ่งมีการเปรียบเทียบว่าเหมือน “รถขนหมา”  
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2.1.4.1 กลับบ้านไม่ได้หรือไม่มีบ้านให้กลับ  
มนุษย์ทุกคนต่างมีรากเง้าของตนเองกว่าจะเติบโตกระท่ังเป็นวัยผู้ใหญ่ 

แต่ละคนย่อมมีหรือ เคยมีเครือญาติของตนเอง เคยมีชุมชนท่ีเคยได้สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลมากบ้าง
น้อยบ้าง ลึกบ้างต้ืนบ้าง แตกต่างกัน แต่มีปัจจัยบางประการท่ีท าให้สายสัมพันธ์ของเครือญาติชุมชน
ขาดหาย กระท่ังมีคนจ านวนหนึ่งท่ีไม่กลับบ้าน ไม่กลับภูมิล าเนา ไม่กลับไปหาชุมชนของตนเอง ท้ังๆ 
ท่ีการด าเนินชีวิตด้วยการเป็นคนไร้บ้าน หลับนอนในท่ีสาธารณะไม่ใช่ชีวิตท่ีสะดวกสบาย เนื่องจากไม่
มีญาติพี่น้องท่ีจะพึ่งพิง การไม่มีรายได้ในภูมิล าเนาเดิม อับอายท่ีจะกลับบ้านในฐานะผู้แพ้จากการเข้า
มาแสวงหาความส าเร็จในเมือง ไม่มีบ้านท่ีจะกลับ เป็นคนไร้ญาติขาดมิตรถือเป็นคนไร้รากอย่าง
แท้จริง โดยส่วนมากเป็นเด็กท่ีพ่อแม่ไม่พร้อมจะมีบุตร การสนับสนุนให้กลับภูมิล าเนาเดิมดูเป็นวิธีการ
ท่ีสะดวกท่ีสุดในสายตาของรัฐหรือคนท่ัวไป แต่ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบขึ้น เพราะคนไร้บ้าน
ไม่ได้มีความต้องการจะกลับบ้าน 

2.1.4.2 วิถีชีวิตบนท้องถนนเปลี่ยนให้เขาไม่สามารถกลับบ้านได้ 
การด้ินรนหางานท าท่ีท าให้ตนเองมีรายได้มากพอท่ีจะเช่าท่ีอยู่อาศัยนั้น

เป็นปัญหา เนื่องจากในบรรดาคนไร้บ้านจ านวนหนึ่งมีข้อจ ากัดในการท างาน ได้แก่ คนไร้บ้านท่ีเป็น
ผู้สูงอายุ การสูญเสียต้นทุนทางสังคมท่ีท าให้โอกาสจะหวนไปสมัครท างานเป็นลูกจ้างท่ีมีรายได้ประจ า
ไม่อาจเกิดขึ้นโดยง่าย ลักษณะแรกท่ีเห็นได้ชัดก็คือ รูปลักษณ์ท่ีสกปรก เส้ือผ้าสีหม่นหมอง เนื้อตัว
ผิวพรรณไม่ได้อาบน้ ามาเป็นเวลานาน สภาพเช่นนี้บ่งบอกถึงคนท่ีไม่มีบ้านช่อง เมื่อไปสมัครงาน
นายจ้างก็เกิดความไม่มั่นใจ เพราะภาพลักษณ์ของคนไม่มีบ้านเป็นภาพท่ีสังคมหวาดระแวงอยู่แล้ว 
ลักษณะต่อมาคือ การไม่อาจปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีมีระเบียบแบบแผน จากสภาพแวดล้อมท่ีคนไร้บ้าน
ต้องด้ินรนต่อสู่ ท าให้พวกเขามีบุคลิกแก่งแย่ง การพูดจาแข็งกร้าวโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นแม้จะได้งานแต่
หากมีปัญหาเพียงเล็กๆ น้อยๆ จากความไม่เข้าใจค าส่ังหรือการมอบหมายงานแล้วถูกต าหนิก็มักไม่
พอใจแล้วออกจากงานได้ การไม่มีทุนทางเศรษฐกิจในการลงทุนประกอบอาชีพ แม้แต่การกู้เงินนอก
ระบบก็ยังไม่มีคนให้กู้ เพราะการไม่มีท่ีอยู่ การพบจุดจบท่ีเลวร้ายกว่าเดิมอย่างการจบชีวิตด้วย      
โรคร้าย ต้องโทษเพราะกระท าความผิด วิถีชีวิตอิสระบนท้องถนนท่ีท าให้สูญเสียความกระตือรือร้นท่ี
จะออกจากการเป็นคนไร้บ้าน เนื่องจากความเป็นอิสระ ความมีเสรีภาพ ส าหรับคนท่ัวไปอาจเรียกส่ิง
นี้ว่าการไม่มีอนาคตก็ได้ แต่คนไร้บ้านเรียกว่า “ไม่มีใครมาบังคับ” การประกอบอาชีพท่ีอยากท าก็ท า 
เมื่อไรไม่อยากท าก็ไม่ต้องท า เมื่อมีเงินติดกระเป๋าแล้วอยากจะพักผ่อนก็ได้ ไม่มีกิจวัตร ตารางเวลาท่ี
แน่นอน ดังนั้นการจะให้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างท่ีอาจถูกต่อว่า ถูกต าหนิ ถูกบังคับ ส าหรับบางคนอาจ
ไม่ชอบ กล่าวอีกอย่างว่าภาวะไร้บ้านได้สร้างความเป็นผู้ไร้บ้าน 

จากปรากฏการณ์โดยรวมของคนไร้บ้านส่ิงท่ีงานศึกษาต่างๆ มีความพยายามท่ีจะบอก
ว่าหากจะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับวิถี
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ชีวิตคนไร้บ้านในประเด็นเหล่านี้ด้วย โดยในประเทศไทยนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้
บ้านเป็นในเชิงสงเคราะห์และไม่ได้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านท่ีน าไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัย หรือ
ด ารงชีวิตได้อย่างท่ัวไปได้ พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องคนไร้บ้านนั้นมีในเรื่องของการ
คุ้มครองสิทธิซึ่งมีพระราชบัญญัติท่ีประกอบด้วยการให้สิทธิการเป็นพลเมือง คุ้มครองเด็กให้ได้รับ
การศึกษา พระราชบัญญัติท่ีใช้เพื่อปราบปรามและควบคุม พระราชบัญญัติท่ีให้การคุ้มครองซึ่งมี
เนื้อหาในการจัดสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ ในส่วนของระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดต่างๆ นั้น
เป็นในเรื่องการของการให้บริการแบบสงเคราะห์ในเรื่องท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว เงินช่วยเหลือ การกลับ
ภูมิล าเนา ในรายละเอียดของท้ังในส่วนพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดต่างๆ 

การท างานของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยจึงไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์ แต่เป็นการผลักดัน
ในเชิงนโยบายโดยการท าให้คนไร้บ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย การ
ฟื้นฟูจากความรู้สึกไร้อ านาจ และสร้างความหวังในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้านได้เป็นภาพ
สะท้อนของคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่งท่ีพยายามเคล่ือนออกจากการด ารงชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ เนื่องจาก
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาผ่านกรอบของประสบการณ์คนไร้บ้านในการท าความเข้าใจความหมาย
ของ “บ้าน” ซึ่งเป็นส่ือกลางในการท าความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวตนคนไร้บ้าน และสังคม 
ท่ีส่งผลต่อคุณค่าตัวตนของคนไร้บ้าน ต าแหน่งแห่งท่ี และมุมมองในสังคมของคนไร้บ้าน ดังนั้นการ
เข้าใจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านในการด ารงอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะจะเป็นตัวเทียบเคียงเพื่อน าไปสู่การท า
ความเข้าใจและท าให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงคนไร้บ้านได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

 

2.2 กรอบการศึกษา “ประสบการณ์” 
 

จากการศึกษาบทความเรื่อง  “The Evidence of Experience” ของโจน สกอตต์ 
(Scott, 1991) สกอตต์ได้วิพากษ์งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์ว่า มักจะมองประสบการณ์เป็นส่ิง
โปร่งใสสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ในตัวมันเอง แนวคิดนี้ต้ังอยู่บนฐานคติท่ีว่าประสบการณ์มาจาก
ผัสสะโดยตรงไม่ผ่านการกระบวนการตีความใด ส่ิงท่ีสกอตต์เสนอในบทความดังกล่าวไม่ใช่เช่นนั้น 
ข้อเสนอหลักของสกอตต์ คือ การพูดถึงประสบการณ์ว่าเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างผ่านวาทกรรม (ชุด
ความรู้/คลังค า/การจัดประเภทท่ีมีความสมเหตุสมผลตามแต่ละยุคแต่ละสมัย  ท่ีส่งผลต่อมาถึง
ภาคปฏิบัติคือการจัดระเบียบองค์กรและสถาบันต่างๆ) เพราะวาทกรรมให้ต าแหน่งแห่งท่ีของการเป็น
องค์ประธาน (subject position) ในการมีประสบการณ์ ดังนั้นประสบการณ์จึงไม่สามารถแยกออก
จากกระบวนการสร้างความเป็นองค์ประธาน แต่อย่างไรก็ดีสกอตต์ไม่ได้เสนอว่าไม่มีความเป็น
ผู้กระท าการในปัจเจก เพียงแต่ไม่มีความเป็นผู้กระท าท่ีแยกจากบริบท  
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ภาพท่ี 2.1 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประธานและประสบการณ์ 
 

ในกรณีนี้การศึกษาประสบการณ์คนไร้บ้านก็เช่นเดียวกันคือ ประสบการณ์ของคนไร้
บ้านแยกไม่ออกระหว่างอุดมคติหลักของความเป็นบ้าน และครอบครัวที่ดีในช่วงเวลานั้นๆ อุดมคติท่ี
ต่างกันในแต่ละยุคท าให้ประสบการณ์ต่อบ้านและความสัมพันธ์กับคนในบ้านในต่างยุคต่างเวลา 
อาจจะถูกเข้าใจต่างกันได้ เช่น ในยุควิคตอเรีย การท่ีครอบครัวหนึ่งต้องส่งลูกเล็กๆ ออกไปท างานใน
โรงงานตลอดท้ังวัน ก็จะไม่ถูกเข้าใจว่าเป็นเพราะครอบครัวยากจน พ่อแม่ไม่ได้ปกป้องดูแลลูกอย่างดี 
แต่ในปัจจุบัน เด็กท่ีโตมาในสภาพแบบนี้ย่อมเข้าใจประสบการณ์ของตนว่าเป็นความน่าน้อยเนื้อต่ าใจ 

ประสบการณ์มักถูกถือว่าเป็นหลักฐานท่ีโปร่งใสในตัวเองซึ่งมุมมองนี้ละเลยความ
ซับซ้อนของประสบการณ์ คือ มองไม่เห็นว่าประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นโดยผู้ท่ี “มี
ประสบการณ์” ซึ่งได้สร้างให้เกิดความแตกต่างต้ังแต่แรก เนื่องจากส่ิงท่ีเขามองเห็นก็เป็นส่ิงท่ีถูกตี
กรอบโดยโครงสร้าง (structured) จากต าแหน่งทางสังคมของเขา ท้ังนี้ยังไม่นับว่าเมื่อประสบการณ์
ถูกน ามาเล่าซ้ าผ่านภาษาท่ีมีการตีกรอบเช่นกัน ซึ่งก็คือการน าประสบการณ์มาประสานเข้ากับกรอบ
ของการเล่าเรื่องบางอย่าง กล่าวโดยสรุปสกอตต์เสนอว่าประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาและสามารถ
ถูกต้ังค าถามได้ และไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นจริงโดยโปร่งใส (Scott, 1991, p. 773) การมองประสบการณ์อย่าง
โปร่งใสเป็นส่ิงท่ีต้องมีการวิพากษ์ หากเราจะมองว่าประสบการณ์เป็นโลกทัศน์มาจากความเข้าใจ
ทางตรงต่อปรากฏการณ์ท่ีท าให้เราเกิดความรู้  

Subject position 

การเป็นองค์ประธาน 

“ประสบการณ์” 

กระบวนสร้างองค์ประธาน 
ถูกตีกรอบด้วยโครงสร้าง 

(structure) 
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การแสดงให้เห็นประสบการณ์ของคนต่างกลุ่มเป็นการเผยให้เห็นกลไกการกดขี่ แต่ไม่
แสดงให้เห็นว่ากลไกเหล่านี้ท างานอย่างไร เรารู้ว่า (คนต่างกลุ่ม) มีประสบการณ์ต่างกัน แต่เราไม่รู้ว่า
ความแตกต่างเหล่านี้ถูกสร้างอย่างไร (Scott, 1991, p. 779)  

ท่ีผ่านมาประสบการณ์ถูกใช้ใน 2 ความหมาย 1) การสังเกตโดยการรู้ตัว การพิจารณา 
การไตร่ตรอง  2) ส านึกแบบหนึ่งท่ีใช้ในบางบริบทสามารถแยกออกได้จากเหตุผลหรือความรู้ มี
ความหมายว่ามีความตระหนักท่ีเต็มเป่ียม ความต่ืนตัวท่ีรวมท้ังความรู้สึก และความคิดประสบการณ์
ท่ีเกิดขึ้น จากความรู้ (Williams, 1985, p. 126-127 as cited in Scott, 1991, p. 781) การนึกถึง
ประสบการณ์ในฐานะการรู้เห็นจากอัตวิสัยไม่ได้ถือว่าเป็นความจริง แต่เป็นความจริง       “ท่ีจริงแท้
ท่ีสุด” ซึ่งเป็นพื้นฐานของเหตุผลและการวิเคราะห์ท้ังหมด (Raymond Williams, 1985, p. 128 as 
cited in Scott, 1991, p. 781) ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ประสบการณ์ถูกนิยามความหมายโดยนัยท่ี
แตกต่างจากความนึกคิดของคนในแง่ของการแสดงให้เห็นถึงการมีอิทธิพลภายนอกต่อปัจเจก (เงื่อนไข
ทางสังคม สถาบัน รูปแบบของความเช่ือหรือความเข้าใจ) ส่ิงท่ีเป็นจริงภายนอกตัวคนท่ีเรามี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งรวมถึงความคิดและใคร่ครวญส่วนบุคคล (Rorty, 1979, p. 163 as cited in 
Scott, 1991, p. 781) ในการใช้ค าว่าประสบการณ์ท่ีผ่านมาไม่ว่าเราจะเข้าใจมันในฐานะมองจาก
ภายนอก (สังคม) และภายใน (ปัจเจก) ต่างก็ล้วนแล้วแต่ต้องทึกทักว่ามีปัจเจกบุคคลอยู่ก่อนแล้ว
ท้ังส้ิน เมื่อเราอธิบายประสบการณ์จากภายในประสบการณ์ก็คือการแสดงออกหรือส านึกของปัจเจก 
หากเราอธิบายในฐานะภายนอกประสบการณ์ก็คือส านึกรู้ ท่ีแสดงออกแบบจับต้องได้ การพูดถึง
ประสบการณ์ในลักษณะเหล่านี้จะน าไปสู่การมีอยู่ของปัจเจกว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ต้องสงสัย (ประสบการณ์
คือบางอย่างท่ีทุกคนต้องมี) แทนท่ีจะถามว่าอัตตะและอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร มันท างาน
ภายใต้การประกอบสร้างเชิงอุดมการณ์ท่ีไม่เพียงแต่ท าให้ปัจเจกมีสถานะเป็นจุดก าเนิดความรู้ แต่ยัง
ท าให้เกิดการจัดประเภททางสังคมต่างๆ เช่น ความเป็นหญิง สีผิว เพศสถานะ เป็นเรื่องธรรมชาติ 
ท้ังนี้ก็โดยการท าเสมือนมันเป็นลักษณะของปัจเจกท่ีมีอยู่แต่เดิม (Scott, 1991, p. 782) 

ประสบการณ์คือ กระบวนการท่ีก่อให้เกิดอัตภาวะ (subjectivity) แก่สัตตะทางสังคม
ท้ังหมด ผ่านกระบวนการจัดวางตัวเองหรือถูกสังคมจัดวาง ในความจริงของสังคม (social reality) ท่ี
รับรู้ และเข้าใจในฐานะอัตวิสัย (subjective) กระบวนการนี้น าไปสู่การประกอบสร้างปัจเจกท่ีส่ังสม
ความรู้ และความจริงท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ 

อย่างไรก็ดีแนวคิดของประสบการณ์ท่ีเสนอโดยเรย์มอนด์ วิลเล่ียม (Raymond  
Williams) ยังขาดการมองถึงกระบวนการของการประกอบสร้างตัวตน (subject-construction) 
และยังไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม การรับรู้ และความจริง ไม่พูดถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างต าแหน่งแห่งท่ีของ subject กับความรู้ท่ีเขาสร้างขึ้น และไม่สนใจว่าความแตกต่างระหว่าง
ต าแหน่งทางสังคมของผู้ผลิตความรู้ว่ามีผลกระทบอย่างไร กล่าวอีกทางหนึ่งความน่าเช่ือถือของ
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ความรู้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยการ “ก าจัดและลบล้างทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับตัวคนพูดออก” ความรู้เป็นส่ิง
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นสากล ในแนวความคิดต่อประสบการณ์แบบนี้  ความรู้ ท่ีมาจาก
ประสบการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีปลอดจากการก้าวก่ายของอ านาจและการเมืองท้ังปวง (Scott, 1991, p. 
783) 

อีกแนวคิดหนึ่งต่อประสบการณ์ท่ีน่าสนใจมาจากทอมป์สัน ท่ีวิจารณ์แนวคิดมาร์กซิสต์
โครงสร้างว่ามองข้ามประสบการณ์ โดยเสนอว่าประสบการณ์นี้เอง ท่ีชนช้ันจากมุมมองอัตวิสัยถูก
สร้างขึ้น ส าหรับทอมป์สันประสบการณ์เป็นการประสานกันของท้ังอิทธิพลจากภายนอกและ
ความรู้สึกภายใน หรือระหว่างโครงสร้างสังคมกับแง่มุมทางจิตวิทยา ประสบการณ์ท่ีมีลักษณะถูก
กล่อมเกลาโดยโครงสร้างอย่างสูงนี้ก่อให้เกิดมโนส านึกร่วม กล่าวได้อีกอย่างว่าส าหรับทอมป์สัน 
ประสบการณ์สร้างสัตตะทางสังคม (social being) ท่ีไปก าหนดจิตส านึกท่ีมีความเป็นสังคมอยู่ด้วย 
(Thompson, 1978 as cited in Scott, 1991, p. 784-785)  

แต่ท้ังนี้สกอตต์ต่อยอดแนวคิดของทอมป์สันว่าการท่ีเราจะนับว่าอะไรเป็นประสบการณ์
นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาประการหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์กับภาษา
ท่ีเราใช้เพื่อน าเสนอประสบการณ์ต่อผู้อื่น ดังนั้นประสบการณ์จึงไม่ใช้ฐานของความรู้  เพราะ
ประสบการณ์เองนั้นเป็นมากกว่าแค่ส่ิงท่ีเราเห็น แต่ประสบการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู้ด้วยผัสสะ
อื่นๆ (ความรู้สึก การได้ยิน สัมผัส) ท่ีภาษามีข้อจ ากัดในการจะส่ือสารออกมาได้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 สรุปกระบวนการประสบการณ์ของมนษุย์ 

 

การปฏิสัมพันธ์ 
การให้ความหมาย 

แบบแผน, โครงสร้าง 

Structured 

 
ในฐานะสมาชิกสังคม 

 

ประสบการณ์ Social being 

Social reality 
Social 

Consciousness 

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์  
(รูปธรรม) ความรู้สึก 

แนวทางการ จัดการ -
ตัดสินใจปรากฏการณ์
(ฝ่าฝืน คาดการณ์ หลีก
หนี) 
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กระบวนการเกิดขึ้นของประสบการณ์เกิดจากการด ารงอยู่ของคน (Social being) ท่ีมี
ส านึก การนึกคิด และการรับรู้ ของตนเองในระดับปัจเจก (กระบวนการภายใน) ท่ีมีการปฎิสัมพันธ์ 
การให้ความหมาย เกิดแบบแผน โครงสร้าง และความรู้ จากความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประสบการณ์
เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงส านึกทางสังคม (Social consciousness) และความจริงทางสังคม (Social 
reality) ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว โดยประสบการณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีแข็งตัวแต่เป็นส่ิงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงส่ังสมพัฒนาให้เกิดความนึกคิด ความรู้ และปฏิกิริยาของคนในการด ารงอยู่ในสังคม 

ประสบการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีร่วมกันซึ่งมาจากปรากฏการณ์ภายนอกท่ีปฏิสัมพันธ์
ผ่านตัวปัจเจก ในกรณีของคนไร้บ้านในฐานะปัจเจกท่ีมีความแตกต่างในเรื่องการเห็น และการรู้ (ต่อ
ปรากฏการณ์) ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นยังมีผลมาจากการกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกซึ่ง
มีความแตกต่างหลากหลายของโลกภายในท่ีมีความเฉพาะของตัวตน (ปัจเจก) กับโลกภายนอก 
(สังคม) ท่ีมีผลต่อการตอบสนองต่อปรากฏการณ์ และการมีอยู่ของปัจเจกใน ณ ขณะปัจจุบัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมกัน และซึ่งก่อให้เกิดความเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างในประสบการณ์ร่วม
นั้นๆ กระบวนการเหล่านี้เมื่อเกิดการส่ังสมท าให้ความหลากหลายเฉพาะตัวบางอย่างละลายหายไป
เมื่อมีประสบการณ์ร่วมกันมากขึ้น คนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นมีประสบการณ์ร่วมกันในการ
ผ่านปรากฏการณ์ต้ังแต่การมีบ้าน อยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ และเข้าสู่ศูนย์พัก ท าให้ทุกคนมีประสบการณ์
ร่วมจนเกิดการให้ความหมาย ความรู้สึก ความนึกคิด และความรู้ท่ีส่ังสมอยู่ในตัวคนไร้บ้านในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน-สังคม ท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ท้ังนี้ในความคล้ายคลึงร่วมกันนั้น เนื่องด้วยคนไร้บ้าน  
แต่ละคนนั้นมีชุดประสบการณ์ของตนเองท้ังในแง่ของชนช้ัน การศึกษา ภูมิหลังชีวิต-ครอบครัว 
ภูมิล าเนา ความเช่ือ-ศาสนา และความรู้สึกนึกคิดภายใน ท าให้มีความแตกต่างในความหมาย
ความรู้สึก ความนึกคิด และความรู้ท่ีส่ังสมอยู่ในตัวคนไร้บ้านในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน-สังคมด้วย 
ดังนั้นการใช้ประสบการณ์เป็นแนวคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้เพราะต้องการเห็นภาพของคนไร้บ้านท่ีมี
ชุดประสบการณ์อันเกิดจากกระบวนการซับซ้อนท่ีจะท าให้เราเห็นถึงเบ้ืองหลังของการปฏิสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบัน  

ส าหรับงานวิจัยของ มาเรีย คลาร์ย ริชเชอร์ ในเรื่อง “Understanding beliefs and 
meanings in the experience of cancer: a concept analysis”  ( Richer, 2000,  p. 108)  ไ ด้
ทบทวนเอกสารแนวคิดเรื่องความเช่ือ และการให้ความหมายท่ัวไปของโรคมะเร็ง จากการทบทวน
พบว่า “ความเช่ือ” และ “ความหมาย” เป็นค าส าคัญท่ีใช้ในการอธิบาย “ประสบการณ์” ของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง และครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการอธิบาย การท างาน การช่วยเหลือการปรับตัว    
การวินิจฉัย และการรักษาของผู้ป่วย 

ในงานดังกล่าวค าว่า “ประสบการณ์” เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าความเข้าใจ
ปัจเจกท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นโรค ซึ่งมีบางปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือเฉพาะของปัจเจกซึ่ง
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ส่งผลต่อความหมายท่ีปัจเจกยึดถือในการให้เหตุผลต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งในบริบทเฉพาะอย่าง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งประสบการณ์ของความส าเร็จ และความล้มเหลวต่อภาวะการป่วยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ต่อรองกับโครงสร้าง การตอบสนองทางอารมณ์ของสมาชิกครอบครัว ระยะเวลาของวิกฤตเหตุการณ์
การป่วยของผู้ป่วยเป็นวงจรชีวิตท่ีน าไปสู่การก าหนดความหมายต่อการป่วยท้ังตัวผู้ป่วย และ
ครอบครัว ภาวะของการป่วยเป็นโรคมะเร็งจึงเป็นความท้าทายต่อปัจเจกในการคงความเช่ือ และ
มุมมองต่อการควบคุมชีวิตซึ่งแสดงถึงความสามารถของในการจัดการสถานการณ์ 

ความเช่ือมโยงของการศึกษาประสบการณ์ในงานดังกล่าวนั้น ประสบการณ์เป็นส่วน
เช่ือมโยงระหว่างความเช่ือของปัจเจก และการให้ความหมายต่อสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อการรับรู้
ของปัจเจกรวมถึงความสามารถในการจัดการสถานการณ์ โดยมีตัวเช่ือมคือ วัฒนธรรม ท่ีจะสนับสนุน
ให้ความหมายท่ีเกิดขึ้นคงอยู่ กระบวนการดังกล่าวนั้นมีผลต่อการให้คุณค่าตนเองของปัจเจกซึ่งการคง
อยู่ของความหมายจะก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีของปัจเจกในสังคมด้วย 

การศึกษาประสบการณ์ในงานข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย ความ
เช่ือ และสถานการณ์ท่ีปัจเจกเผชิญหน้า ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบเพื่อศึกษาประสบการณ์ของคนไร้
บ้านท่ีจะท าให้มองเห็นภาพคนไร้บ้านในการเผชิญความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน และวิถีชีวิต
ซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีย่อมส่งผลต่อการให้ความหมายบ้าน สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
คนไร้บ้านท่ีออกจากบ้านสู่พื้นท่ีสาธารณะ และในการเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้าน การรับรู้และการจัดการ
สถานการณ์ในชีวิตของตนเองในท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน คือ ประสบการณ์ท่ีสามารถอธิบายวิถีชีวิต และ
การเปล่ียนแปลงความหมายของค าว่า “บ้าน” ท่ีมีผลต่อความเช่ือ มุมมองต่อสังคม และคุณค่าต่อ
ตนเองของคนไร้บ้านท่ีเกี่ยวโยงกับต าแหน่งแห่งท่ีของคนไร้บ้าน โดยมีวัฒนธรรมของสังคมเป็นบรรทัด
ฐานอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้สามารถด ารงคุณค่าและความหมายค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้านต่อตนเอง
และสังคมต่อไปได้ 

ความเช่ือมโยงระหว่าง “ประสบการณ์” และ “การให้ความหมาย” จากการศึกษาแบร์
รี่ เอ. กร๊าซท์, แดเนียล อาร์. วิลเล่ียม และโจเซฟ ดับบลิว. ร๊อกเกนบัค (2010, p. 90) ในเรื่อง
Exploring Early Twenty-First Century Developed Forest Camping Experiences and 
Meanings อธิบายถึงประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับความหมายในการร่วมพัฒนาแคมป์ (ท่ีอยู่อาศัยในเขต
ป่า) ของ 38 ครอบครัว โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาสังคมในการสะท้อนความหมาย กรอบ
การตีความของผู้ท่ีต้ังแคมป์ท่ีใช้ในการอธิบายประสบการณ์ท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ความหมายใน
การใช้ชีวิต และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาประสบการณ์และความหมายของการต้ังแคมป์
จากผลการวิจัยในปี ค.ศ. 1960 และ 1970 ช้ีให้เห็นว่าการให้ความหมายเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ท่ี
มีร่วมกับธรรมชาติ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และครอบครัว  
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กรอบการศึกษาเรื่องประสบการณ์ของการต้ังแคมป์นั้นศึกษาผ่านองค์ประกอบของ
ประสบการณ์จาก 2 ส่วน คือ 1. ความหมายท่ีเกี่ยวข้อง (สัญลักษณ์, อารมณ์, การปรากฏขึ้นและการ
ต่อรองของการตีความประสบการณ์ในชุมชนท่ีมีการปฏิสัมพันธ์) 2. การสร้างความหมายในบริบทชีวิต 
(กรอบการตีความมีความส าคัญอย่างยิ่งในบริบทชีวิต) จากการศึกษาเรื่องดังกล่าวประสบการณ์ถูก
ศึกษาผ่านเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในการให้ความหมาย คุณค่า และการ
ปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงซึ่งประกอบกับภูมิหลังของครอบครัว ความเช่ือ 
ความหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และวัฒนธรรม ท้ังสองประเด็นจากการศึกษาประสบการณ์จะท าให้
สามารถเข้าใจการให้ความหมายในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีด ารงอยู่ ผ่านการท าความเข้าใจการ
ปฏิสัมพันธ์ การให้คุณค่า และความหมายในชีวิตของคนไร้บ้านได้  

การต้ังค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีถูกสร้างของประสบการณ์ ปัจเจกท่ีถูกสร้างให้เกิด
ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง โลกทัศน์ของคนหนึ่งๆ ถูกสร้างได้อย่างไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาษา 
และประวัติศาสตร์ ค าถามท้ังหมดเหล่านี้ถูกท้ิงไว้และไม่มีการตอบ หลักฐานของประสบการณ์
กลายเป็นหลักฐานของความจริงของความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นมากกว่าการเป็นแนวทางในการศึกษาว่า
ความแตกต่างเกิดขึ้นได้อย่างไร ความแตกต่างก่อให้เกิดผลอย่างไร และความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นสร้าง
ปัจเจกได้อย่างไร ในทางไหน ซึ่งกลายเป็นปัจเจกท่ีมองเห็น และมีปฏิบัติการในโลก (Scott, 1991, p. 
777) 

ประสบการณ์เป็นได้ท้ังส่ิงท่ีใช้ยืนยันส่ิงท่ีเรารับรู้อยู่แล้ว “เราเห็นส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้ท่ีจะ
เห็น” และท้าทายความเช่ือเดิมๆ ท่ีเราเคยต้ังค าถาม เมื่อเราประสบกับสถานการณ์ท่ีขัดแย้งกับความ
เช่ือ เราจะปรับมุมมอง (ท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา) จึงเหมือนวลีท่ีว่า “การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์” ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอ แม้ว่าแต่ละคนจะเรียนรู้จากส่ิงท่ีต่างกันและในต่าง
เวลากันก็ตาม 

ส่ิงท่ีเรานับว่าเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีปรากฏชัด และตรงไปตรงมา ประสบการณ์
เป็นส่ิงท่ีถูกถกเถียงได้เสมอ ดังนั้นประสบการณ์จึงมีความเป็นการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องตลอด ในวิธี
ศึกษาประสบการณ์ไม่ใช่ค าอธิบาย แต่ประสบการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีเราต้องอธิบายมัน (Scott, 1991, p. 
797)  

การศึกษาค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้านจึงเป็นส่ิงท่ีต้องอาศัยการศึกษาประสบการณ์ท่ี
จะท าให้เห็นประวัติศาสตร์ค าว่าบ้านในแต่ละช่วงชีวิตของคนไร้บ้านท่ีถูกกล่อมเกลาจากค าว่าบ้านใน
อุดมคติของสังคม  ซึ่งในประสบการณ์ (จากการรับรู้/การรู้สึก) เฉพาะของการเป็นคนไร้บ้านนี้ บ้าน
ส าหรับคนไร้บ้านจึงเป็นส่ิงท่ีการศึกษาครั้งนี้ต้องการอธิบาย และในประสบการณ์ของคนไร้บ้าน ค าว่า 
“บ้าน” ของคนไร้บ้านท่ีฉายภาพสะท้อนค าว่าบ้านท่ีมีอยู่ในสังคมก็มีส่วนส าคัญกับการท าให้คนไร้บ้าน
มีต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมเฉพาะ 
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2.3 ความหมายของค าว่า “บ้าน” 
 
ความหมายของบ้านในแง่มุมท่ีนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย 

บ้านมีแง่มุมท่ีเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ภายใต้พื้นท่ีท่ีประกอบสร้างตัวตน และการให้ความหมายของ
บ้านนั้นผูกโยงด้วยประสบการณ์ภายใต้พื้นท่ีของความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อตัวตนของเราด้วย 
เนื่องจากบ้านเป็นพื้นท่ีแห่งความหมายซึ่งเล่ือนไหลไปด้วยความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพ 
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของคนภายใต้พื้นท่ีนั้นๆ  

 ในงานของ รูบ้า ซาลิช เรื่อง Shifting Meaning of “Home” Consumptionand 
identity in Moroccan women’s transnational practices between Italy and Moroco            
(Ruba, 2001, p. 60) ศึกษาค าว่าบ้านท่ีนอกเหนือไปจากลักษณะทางกายภาพ โดยสนใจความรู้สึก
ความเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging) ท่ีแสดงออกผ่านบ้าน ผู้หญิงโมรอคโคท่ีไปท างานในอิตาลี
แสดงออกตัวตนของตัวเองส่วนหนึ่งผ่านการแต่งบ้านในโมรอคโคจากของใช้ในอิตาลี การสร้างตัวตน
ของผู้หญิงโมรอคโคผ่านรูปแบบของวัตถุส่ิงของแต่งบ้านท่ีไหลข้ามพื้นท่ีจากอิตาลีสู่    โมรอคโคท่ี
เกี่ยวโยงกับความหมายของบ้าน โดยเป็นพื้นท่ีแสดงออกถึงการประสบความส าเร็จในชีวิต เมื่อมีผู้คน
เข้ามาในพื้นท่ีของบ้านก็จะเห็นส่ิงของท่ีเป็นภาพจินตนาการถึงอิตาลีซึ่งสะท้อนถึงความมั่งค่ัง และ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

การศึกษาความหมายเรื่องบ้านส าหรับคนไร้บ้านนั้นมีความเช่ือมโยงจากการศึกษา
ความหมายของบ้านของ แอนนาเบล โทมัส และเฮลก้า ดิทท์มาร์ ในงานช่ือ “The experience of 
homeless women: An exploration of housing histories and the meaning of home” 
(Annabel and Helga, 1995, p. 1) จุดประสงค์หลักของการศึกษาคือ การใช้ทฤษฎีในการอธิบาย
เพื่อน าสู่การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม ในการอธิบายรูปแบบของประสบการณ์เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(housing) สาเหตุของการออกจากท่ีอยู่อาศัย และความหมายของ “บ้าน” (home) ท่ีมาจากความ
เข้าใจของผู้หญิงไร้บ้านเอง การศึกษาดังกล่าว ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงท่ัวไปกับผู้หญิง
ไร้บ้านพบว่า ผู้หญิงไร้บ้านเพียง 3 คนจาก 12 คนเท่านั้นท่ีสามารถแยกความแตกต่างในความหมาย
ของค าว่า “ท่ีอยู่อาศัย” (house) และ “บ้าน” (home) ได้ ความหมายของค าว่า “บ้าน” (home) 
จากประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านของผู้หญิงไร้บ้านผูกโยงกับความปลอดภัย และความมั่นคงทางท่ีอยู่
อาศัย ผลการศึกษาอกีประการหนึ่ง คือ การพิจารณาช่องว่างในการเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน ใช้
การพิจารณาเพียงความหมายของบ้านในแง่ของการไร้ ท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึงถึง
ประสบการณ์การให้ความหมายบ้านของผู้หญิงไร้บ้าน   
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การให้ความหมายของคนไร้บ้านในประเด็นเรื่องท่ีอยู่อาศัย (house) นั้นขึ้นอยู่กับ
ความหมายของค าว่า “บ้าน” (home) เนื่องจากความเข้าใจต่อค าว่า ท่ีอยู่อาศัย” (housing) ต้อง
อาศัยกรอบการพิจารณาในแง่มุมอื่นด้วย ซึ่งจากการทบทวนงานท่ีเกี่ยวกับการให้ความหมายของค า
ว่าบ้าน พบว่า  

บ้านมีความหมายในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและบ้าน หรือความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกและส่ิงแวดล้อม (Despres, 1991, p. 96 as cited in Annabel and Helga, 1995, 
p. 2) ค าว่าบ้านจึงมีความหมายมากกว่าลักษณะทางกายภาพ และเป็นสถานท่ีแห่งความรู้สึกมั่นคง 
และปลอดภัย มีนัยยะท่ีเกี่ยวกับอารมณ์ท่ีท าให้นึกถึงตอนเด็ก รากท่ีน าไปสู่ความเป็นตัวตนของคนนั้น
ท่ีมีความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ท าให้เรารู้สึกว่าเรามีอิสระ และสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้ 
(Csikszentmihalyi M. and Rochberg-Halton E., 1981 as cited in Annabel and Helga, 1995, 
p.2) 

ดังนั้นบ้านจึงมีสถานะในการโอบกอดท่ีให้ความรู้สึกของการป้องกัน ความเป็นส่วนตัว 
สถานท่ีแห่งการหลบความวุ่นวายจากภายนอก โดยมีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ท่ีชัดเจน ท าให้ปัจเจก
รู้สึกว่าสามารถเตรียมการ คาดการณ์ และตระหนักในบริบทท่ีน าไปสู่ความเข้าใจตัวตนได้มากกว่า
พื้นท่ีอื่นๆ (Hayward J., 1977 as cited in Annabel and Helga, 1995, p.2) เพราะบ้านเป็นพื้นท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมทางสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อน และครอบครัวที่ท าให้เกิดความ
เข้าใจในการก่อรูปของสังคมและบทบาทของแต่ละปัจเจก การจัดแต่งบ้านสะท้อนการเปล่ียนผ่านของ
ส่ิงท่ีเราพบในฐานะต่างๆ เช่น การครอบครองบ้าน (ของคู่ชีวิต, ของครอบครัว, ผู้อาศัย) ท่ีน าไปสู่การ
ออกแบบพื้นท่ีใหม่ๆ ส าหรับการท างาน กิจกรรมยามว่าง หรือการต่อเติมห้องส าหรับสมาชิกใหม่ บ้าน
ยังเป็นพื้นท่ีของการแสดงออกของความส าเร็จของตัวตน และอัตลักษณ์ เพราะสามารถแสดงออกถึง
ความเป็นเจ้าของ และประวัติชีวิต ซึ่งเท่ากับเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายของตัวตน เ ช่น 
มุมมองทางสังคม การเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม ค่านิยม รสนิยม เป็นต้น  (Dittmar H. 1992; 
Kron J., 1983 as cited in Annabel and Helga, 1995, p.2) 

บทบาทความเป็นเจ้าของบ้านมีผลต่อการก่อรูปและการปรับอัตลักษณ์ตัวตนซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญส าหรับความรู้สึกของการความเป็นเจ้าของ และการสามารถท าให้เกิดการมีอยู่ของ
ความปลอดภัย (Saunder P., 1990 as cited in Annabel and Helga, 1995, p.2) ท้ังนี้ความหมาย
ของบ้านท่ีมีในแง่ของสถานท่ีเต็มไปด้วยความหมาย และความส าคัญนั้น (Tuan Y., 1977 as cited 
in Annabel and Helga, 1995, p.2) และความส าคัญนั้น ไม่ได้เป็นเพียงสถานท่ีท่ีเราต้องการหนี
เพื่อเข้าไปเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานท่ีท่ีเราต้องการท่ีจะหนีออกมาด้วย (Moore B., 1984 as cited in 
Annabel and Helga, 1995, p.2) หากบ้านนั้นไม่ใช้พื้นท่ีของความปลอดภัย ความมั่นคงในการอยู่
อาศัยแล้ว การไร้อ านาจ และความสามารถในการพึ่งพิงในการปฏิสัมพันธ์ผ่านพื้นท่ีของบ้าน การออก
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จากบ้านเพื่อรักษาตัวตน หรือค้นหาพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับตัวตนได้มากกว่าจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ศูนย์
พักจ าเป็นต้องมีความสามารถให้คนไร้บ้านสามารถแสดงตัวตน และปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการสร้าง
ความหมายของค าว่า “บ้าน” ท่ีมากไปกว่า “ท่ีอยู่อาศัย” เพื่อใช้ในการหลับนอน และท าธุระส่วนตัว
เท่านั้น 

เนื่องจากบ้านไม่ได้มีความหมายเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยทางกายภาพ ความหมายท่ีผูกโยง
กับพื้นท่ีของบ้านนั้นส่งผลต่อตัวตนของคนไร้บ้านในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และส่ิงแวดล้อม           
การเปล่ียนผ่านในลักษณะทางกายภาพได้ส่งผลต่อตัวตน และการให้ความหมายบ้าน การด าเนินชีวิต
ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีผลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปจากคนท่ัวไปซึ่งก่อให้เกิดความแปลกแยก     
ในเงื่อนไขชีวิตดังกล่าวการให้ความหมายต่อบ้านนั้นได้เปล่ียนแปลงไปสู่ความหมายของบ้านในบริบท
เฉพาะท่ีจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ เนื่องจากค าว่าบ้านนั้นแท้จริงจากการนิยามว่าเป็นพื้นท่ีแห่งความ
เป็นส่วนตัว รู้สึกถึงความมั่นคง และปลอดภัยนั้น จะสามารถอธิบายได้อย่างไรกับคนท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีสาธารณะอย่างคนไร้บ้าน การเปล่ียนผ่านจากการด าเนินชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะสู่พื้นท่ีศูนย์พักคน
ไร้บ้าน กระบวนการและการปฏิสัมพันธ์ของคนไร้บ้านร่วมกับคนไร้บ้านคนอื่นๆ ในศูนย์ ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายของบ้านของคนไร้บ้านอย่างไร ซึ่งสะท้อนถึงตัวตน การให้คุณค่าต่อตนเอง
ภายใต้พื้นท่ีศูนย์พักอย่างไรบ้างซึ่งความหมายของบ้านในพื้นท่ีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ
ความหมายของค าว่าบ้านในบริบทท่ัวไปอย่างไร  

อย่างในกรณีของบ้านท่ีเป็นพื้นท่ีหนึ่งในการแสดงตัวตนของคนท่ีอยู่อาศัย จะเห็นได้ว่า
ในกรณีของคนไร้บ้านการแสดงออกตัวตนผ่านบ้านนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะคนไร้บ้านไม่มีอ านาจของ
การจัดการพื้นท่ีบ้านเพื่อแสดงตัวตน แต่เมื่อคนไร้บ้านเข้ามาอยู่ในศูนย์พักแล้วการแสดงออกตัวตน
ผ่านพื้นท่ีท่ีเสมือนบ้านนั้นมีรูปแบบการแสดงออก และการแสดงตัวตนผ่านบ้านของคนไร้บ้านในพื้นท่ี
ศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นมีความเช่ือมโยงต่อตัวตนในแง่การให้ความหมายบ้านในรูปแบบใด บ้านสะท้อน
ถึงชีวิตของพวกเขาอย่างไร อีกท้ังประเด็นของความสะดวกสบายท่ีบ้านเป็นพื้นท่ีท่ีจะให้กับปัจเจกได้ 
ถูกแลกเป็นความสบายใจในเชิงนามธรรม คือ ความสบายทางจิตใจ ท่ีคนไร้บ้านเลือกให้ความหมาย
กับค าว่าบ้านในแบบของตนเอง 

ลักษณะของบ้านจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในเชิงอุดมคติยังไม่อาจสะท้อน
ประสบการณ์ของปัจเจกได้ ซึ่งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของบ้านจะเน้นท่ีแนวคิดหลักของ
บ้านท่ีไม่ใช่ในเชิงกายภาพ และช้ีไปให้เห็นถึงส่ิงส าคัญว่าการท่ีคนหนึ่งคนมีท่ีอยู่อาศัยของตัวเองเป็น
หลักแหล่งนั้นเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับแง่มุมทางสังคมวิทยา และทางจิตวิทยา โดยการศึกษา
ประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านในแนวทางหนึ่งของ แอนเดอสัน และบีไบค์ (1961) อธิบายถึงคนไร้บ้าน 
หรือคนเร่ร่อนตามท้องถนนเกี่ยวกับวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในการด าเนินชีวิตในท้องถนนท่ีน ามาสู่
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ความหมายท่ีให้ความหมายใหม่กับค าว่าบ้าน เพราะคนไร้บ้านไม่มีอ านาจ และการควบคุมการมีท่ีอยู่
อาศัย ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกเป็นชายขอบเนื่องจากการไม่สามารถเป็นเจ้าของในท่ีอยู่อาศัยได้ 

ท้ังนี้ในงานศึกษาของคาเมรอน พาร์เซลล์ (2010) ในเรื่อง Home is Where the 
House is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough ท าการศึกษาผู้ท่ีอาศัยอยู่บน
ท้องถนน1 กล่าวว่าแนวคิดเรื่อง “บ้าน” เป็นฐานคิดท่ีทรงพลังซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริบทชีวิตของ
ปัจเจกในขณะนั้นในการนิยามค าว่าบ้าน อย่างในกรณีคนไร้บ้านท่ีมีการนิยามค าว่าบ้านในลักษณะท่ี
ตรงข้ามกับค าว่าบ้านของคนท่ัวไป (ในเชิงกายภาพท่ีบ้านมีลักษณะมีรูปทรงอย่างชัดเจน) การด ารงอยู่
ในพื้นท่ีสาธารณะท าให้เกิดความขัดแย้งกับนิยามบ้านเดิมๆ ท่ีคนท่ัวไปรู้สึก เนื่องจากผู้ท่ีด ารงอยู่ใน
พื้นท่ีสาธารณะบางคนรู้สึกว่าพื้นท่ีสาธารณะนั้นบ้านเป็นของตน ส่ิงส าคัญในการศึกษาค าว่า “บ้าน” 
คือต้องมีความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้ท่ีศึกษา เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจค าว่าบ้านของพวกเขา การศึกษาใน
งานดังกล่าวศึกษาบ้านในมิติหลักๆ ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้เป็นกรอบเพื่อศึกษาความหมายของค าว่าบ้านใน
กรณีคนไร้บ้าน ดังนี้ 

1) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงอ านาจในการควบคุม หรือการจัดการ นัยยะความหมายของ
บ้านในประเด็นนี้คนไร้บ้านมีลักษณะก้ ากึ่งต่อการแสดงถึงอ านาจในความสามารถต่อการควบคุมพื้นท่ี
บ้านอย่างไร เนื่องจากพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นเป็นพื้นท่ีเปิดท่ีทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันไม่มีการแยก
ออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะนั้น การรู้สึกถึง
ความมีอ านาจเหนือพื้นท่ีของคนไร้บ้านนั้นเป็นอย่างไร  

2) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงครอบครัว ประสบการณ์ของคนไร้บ้านต่อความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวนั้นเป็นประเด็นท่ีคนไร้บ้านมีประสบการณ์หลากหลาย เนื่องจากการออกจากบ้านนั้นหาก
ความหมายท้ังสองเกี่ยวโยงกันนั้นหมายถึงการออกจากครอบครัวการปฏิเสธการอยู่บ้านนั้นเช่ือมโยง
กับการปฏิเสธครอบครัวในลักษณะอย่างไร มีความเกี่ยวโยงกับในมุมมองของคนไร้บ้านหรือไม่ ดังนั้น
เมื่อด าเนินชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ และการเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านการปฏิสัมพันธ์ได้สร้างความหมาย
ของบ้านท่ีผูกโยงกับค าว่าครอบครัวหรือไม่อย่างไร เงื่อนไขปัจจัยใดท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งท าให้เกิดความ
แตกต่างของการผูกโยงระหว่างค าว่าบ้านและค าว่าครอบครัวของคนไร้บ้าน 

ค าว่า “ครอบครัว” เนื่องจากเป็นค าท่ีมีความก ากวม เล่ือนไหลไปตามบริบท ในกรณีคน
ไร้บ้านค าว่าครอบครัวจึงเสมือน และถูกเทียบเคียงมากกว่าการหมายถึงครอบครัวในรูปแบบของ

                                                             
1 ในงานศึกษาดังกล่าวศึกษา “ผู้ท่ีด ารงชีวิตบนท้องถนน” ซึ่งโดยท่ัวไปเรียกว่า “คนไร้บ้าน” แต่ท้ังนี้
เนื่องจากการศึกษาภายใต้แนวคิดของค าว่า “บ้าน” ท าให้ผู้ถูกศึกษาท่ีด ารงชีวิตบนท้องถนนนั้นไม่ได้
รู้สึกว่าตนเองไร้บ้าน เนื่องจากในพื้นท่ีสาธารณะนั้นคนกลุ่มนี้มีความรู้สึกถึงอ านาจการควบคุม 
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และความเป็นครอบครัว จึงไม่สามารถเรียกพวกเขาว่าคนไร้บ้านได้ 
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ความสัมพันธ์ผ่านสายเลือด เนื่องจากคนไร้บ้านส่วนใหญ่นั้น มีความเปราะบางและล่มสลายจาก
สถาบันครอบครัว ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจึงถูกเทียบเคียงกับความเป็นเพื่อน                    ผู้
ร่วมชะตากรรม พวกเดียวกัน ฯลฯ การให้ความหมายของบ้านในลักษณะของพื้นท่ีดังกล่าวจึงจะรวม
รูปแบบความสัมพันธ์ที่ถูกเทียบเคียงโดยคนไร้บ้านด้วย  

3) บ้านในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งการแสดงความรู้สึกและตัวตน ความหมายของค าว่าบ้าน
ของคนไร้บ้านเป็นอย่างไร การมีอยู่ของค าว่าบ้านนั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ในบริบทชีวิตของคนไร้
บ้านซึ่งเติมเต็มชีวิตของคนไร้บ้านในแง่มุมความรู้สึกใด และอย่างไร นอกเหนือจากไปกว่านี้  คือ       
คนไร้บ้านมีความหวังต่อบ้านอย่างไร การเดินทางไปสู่ความมุ่งหวังนั้นมีโอกาสความเป็นได้หรือไม่ใน
เงื่อนไข และบริบทชีวิตท่ีเป็นอยู่ 

จากงานศึกษาดังกล่าวพบว่าส าหรับผู้ด ารงชีวิตบนท้องถนนท่ีท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ซึ่งก็คือ
พื้นท่ีสาธารณะนั้นก็คือ บ้าน ในขณะท่ีบ้านเป็นค าในอุดมคติท่ีทรงพลัง แต่การเข้าใจค าว่าบ้านนั้นเป็น
เรื่องท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ ความหมายของค าว่าบ้านจากคนท่ีเราศึกษานั้นจะสะท้อนถึงประวัติ
ชีวิตในมุมท่ีกว้าง และประสบการณ์ของพวกเขา รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละวันของการใช้ชีวิตใน
พื้นท่ีสาธารณะ ความหมายและความต้องการต่อค าว่าบ้านของผู้ท่ีด ารงชีวิตบนท้องถนนแม้ว่าเขาจะ
มองว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างปกติได้ แต่เนื่องจากความหมายโดยท่ัวไปของสังคมก็ท าให้พวกเขามีมุมมอง
ว่าตนเองนั้นผิดปกติไปจากคนท่ัวไป 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงเน้นความหมายของบ้านในแง่ของ “บ้าน” ท่ีเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกท่ีมีผลกับตัวตน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ความหมายของบ้านของคนไร้บ้านท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพการอยู่อาศัยในเชิงกายภาพ จากสภาวะการไร้
บ้านท่ีมีไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นตัวตนและความหมายของบ้านได้ถูก
แปรเปล่ียนไป เมื่อการเข้าสู่ศูนย์พักของคนไร้บ้านประสบการณ์การเปล่ียนผ่านจะส่งผลต่อการ
ประกอบสร้างความหมายใหม่ในค าว่าบ้านอย่างไร 

 

2.4 นิยามศัพท์ 
 

2.4.1 ศูนย์พักคนไร้บ้าน หมายถึง ศูนย์พักคนไร้บ้านท้ัง 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานครซึ่ง
จัดต้ังขึ้นเป็นศูนย์ถาวรจากการท างานของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยร่วมกับคนไร้บ้าน โดยการบริหาร
จัดการภายในศูนย์นั้นคนไร้บ้านเป็นผู้ก าหนดกฎ และกติกา ในการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พัก  



27 

2.4.2 แกนน าคนไร้บ้าน หมายถึง คนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านภายของ
มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย โดยมีบทบาทในการท างานหลักร่วมกับมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในการดูแล
ศูนย์พักคนไร้บ้าน การขับเคล่ือนงานเพื่อการเข้าถึงสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไร้บ้าน 

2.4.3 ที่อยู่อาศัย หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพท่ีมีท่ีต้ังแน่นอน และมั่นคงซึ่งมนุษย์
จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยท้ังกลางวันและกลางคืน ภายในท่ีอยู่อาศัยประกอบด้วยส่ิงต่างๆ ท่ี
ต้องการ มีท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์และส่ิงใช้สอยท่ีจ าเป็นตามความต้องการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีงามท้ังส่วนตัว และครอบครัวของผู้พักอาศัย 

2.4.4 บ้าน หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งซึ่งเป็น
ความรู้สึกท่ีให้ความรู้สึกของการมีอยู่ตนเองในพื้นท่ีนั้น รู้สึกถึงความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น ความมั่นคง 
ความมีอ านาจในการจัดการพื้นท่ีนั้นๆ นอกจากนี้บ้านยังเป็นพื้นท่ีบรรจุความทรงจ า และอนาคตอัน
สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง พลวัตความหมายค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน เป็นการวิจัยในเชิง

คุณภาพ  โดยใช้กรอบความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา  
 

3.1 พื้นที่ศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง คือศูนย์พักคนไร้บ้านภายใต้การ
ท างานของมพศ. เนื่องจากศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มีการจัดการใช้องค์ความรู้จากงานวิจับ มีการให้อิสระ
เอื้อต่อวิถีชีวิต เข้าใจข้อจ ากัดของคนไร้บ้านท่ีเกิดจากการแยกตัวเอง ออกจากสังคม และปรับตัวเข้า
กับระเบียบกฎเกณฑ์ได้ยาก อันเป็นผลจากการใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะ ศูนย์พักจึงมุ่งจัดการในลักษณะท่ี
มุ่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถสร้างคุณค่าตัวเอง พร้อมท้ังการสร้างช่องทางให้เห็นโอกาสท่ีจะ
ไปสู่การด ารงชีวิตท่ีดีกว่า ผ่านการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในศูนย์ และคนภายนอก
ศูนย์ (ผ่านการมีบทบาทในการเคล่ือนไหว รวมถึงการรวมตัวกันประกอบอาชีพ)   

จากการด าเนินของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยใน 15 ปีท่ีผ่านมามีการจัดต้ังศูนย์คนไร้บ้าน
จ านวน 5 แห่งได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้าน “สุวิทย์ วัดหนู” (บางกอกน้อย) ศูนย์คนไร้บ้านตล่ิงชัน ศูนย์คนไร้
บ้านหมอชิต ศูนย์คนไร้บ้านเชียงใหม่ และศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ทดลองหรือบ้านระยะ
เปล่ียนผ่าน ให้คนไร้บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้มีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง จนมีคน
ไร้บ้านในศูนย์ท่ีมีศักยภาพและสมัครใจท่ีจะออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองจ านวนหนึ่ง ความพร้อม
พิจารณาจากความสมัครใจ การมีรายได้ท่ีแน่นอน และสามารถเก็บออมเงินได้บ้าง มพศ. จึงก าลังเริ่ม
เตรียมความพร้อม เสริมสร้างก าลังใจและความมั่นใจให้แก่คนไร้บ้าน จากนั้นจึงหาเช่าท่ีดินเพื่อ
ด าเนินการปลูกสร้างบ้านพักท่ีมีท้ังบ้านเด่ียวและบ้านท่ีอยู่ร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การด าเนินการนี้เป็นการ
พัฒนาต้นแบบโดยท่ี  มพศ. มีต้องการผลักดันให้หน่วยงานรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้คนไร้บ้านเข้าถึงท่ี
อยู่อาศัยท่ีมั่นคงต่อไป (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2557)  

ทางผู้ศึกษาเลือกศูนย์พักคนไร้บ้านในพื้นท่ีศูนย์พัก “สุวิทย์ วัดหนู” (บางกอกน้อย) 
และศูนย์พักตล่ิงชันด้วยเหตุผลประการแรกคือ เป็นศูนย์ท่ีมีคนไร้บ้านอยู่ใกล้พื้นท่ีท่ีมีคนไร้บ้านใน
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จ านวนหนาแน่นท่ีสุด คือ พื้นท่ีบริเวณเขตพระนครจ านวน 518 คน ซึ่งท่ัวกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้ชีวิต
ในพื้นท่ีสาธารณะท้ังส้ิน 2,846 คน จากการส ารวจของมูลนิธิอิสรชนร่วมกั บบ้านมิตรไมตรี 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 (มูลนิธิอิสรชน, 2556) 

เหตุผลประการต่อมาคือ ในศูนย์พักคนไร้บ้าน “สุวิทย์ วัดหนู” (บางกอกน้อย) และศูนย์
พักตล่ิงชันเป็นศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีผ่านช่วงระยะเวลาของการเป็นศูนย์ทดลองโดยมีการจัดต้ังและการ
ด าเนินการเป็นศูนย์พักคนไร้บ้านถาวร คนไร้บ้านในท้ัง 2 ศูนย์นี้จึงผ่านระยะของการปรับตัว และมี
บางส่วนท่ีสามารถก้าวออกไปมีบ้านของตัวเองได้ จึงสามารถแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงในด้านท่ีอยู่
อาศัยซึ่งเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์พลวัตของบ้านท้ังในแง่ท่ีอยู่อาศัยและความรู้สึก   

 

3.2 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีได้มีการศึกษาและท่ี
ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ และข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการวิจัยภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิจัยภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นท่ีศึกษา โดยเริ่มต้นจากการเข้าไป
ท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านของมูลนิธิพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย จนถึงการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ใช้เวลาต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งผู้วิจัยมีความเกี่ยวข้องกับ มพศ. เนื่องจากการได้มีการลง
พื้นท่ีเพื่อศึกษางานของ มพศ. รวมท้ังการท างานร่วมกัน ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างไม่ยาก
นัก ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ขณะลงไปคลุกคลีกับสนาม (ethnographic interview) เพื่อศึกษา
กิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมของคนไร้บ้านในการจัดการศูนย์พักคนไร้บ้าน กิจกรรมท่ีคนไร้บ้านเข้า
ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไร้บ้าน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และคนอื่นในศูนย์พักคนไร้บ้าน บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน เช่น ผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ คนรอบพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้าน เป็นต้น โดยการเข้าไปร่วมกิจกรรมของคนไร้บ้าน ท่ีมี
ภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ในศูนย์พักคนไร้บ้าน เช่น งานปีใหม่ การ
ประชุมประจ าเดือน การประชุมสรุปงาน เป็นต้น 

 นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) กับกลุ่มแกนน า และกลุ่มคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน ท่ี
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) และใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ
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พัฒนาท่ีอยู่อาศัย แนวทางการสัมภาษณ์กับกลุ่มคนไร้บ้านนั้นเน้นการสัมภาษณ์ผ่านการมอง
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการส่ังสมของการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละช่วง โดยดูความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ภายใน และภายนอก โดยดูว่าท้ัง 2 ส่วน ส่งผลอย่างไรต่อค าว่าบ้านของคนไร้บ้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านท่ีเป็นความหมายในเชิงนามธรรมในมิติของการแสดงอ านาจ พื้นท่ีท่ีแสดง
ถึงครอบครัว และพื้นท่ีแห่งการแสดงความรู้สึกกับบ้านในเชิงรูปธรรมท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยทางกายภาพ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างซับซ้อนจากการปฏิสัมพันธ์ของประสบการณ์การเป็นคนไร้บ้านนั้นส่งผล
ต่อความรู้สึกต่อค าว่า “บ้าน” อย่างไร 

วิธีการศึกษาท่ีเกิดขึ้นในสนามต้องอาศัยความเข้าใจถึงความหมายจากมุมมองของคนไร้
บ้าน ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการศึกษาในเบื้องต้นจากแนวคิดส าคัญของส านักปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์
นิยม (Symbolic interactionism) ท่ีใช้วิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ (Denzin 1970,  p. 7 อ้างถึงใน 
ศุลีมาน วงศ์สุภาพ, 2530, น. 8) 

หลักของแนวคิดนี้คือ การมองว่าโลกทางสังคมของมนุษย์ไม่ได้ประกอบด้วยวัตถุท่ีมี
ความหมายในตัวของมันเอง ความหมายของวัตถุนั้นขึ้นอยู่กับการกระท าของมนุษย์ ประสบการณ์ของ
มนุษย์เป็นไปในลักษณะท่ีว่า กระบวนการแห่งการให้นิยามวัตถุท้ังหลายมีการเปล่ียนแปลงต้ังนิยาม
ขึ้นมาใหม่ เปล่ียนแปลง และปรับทิศทางได้ใหม่ (ศุลีมาน วงศ์สุภาพ, 2544, น. 8) ซึ่งไม่ใช่การเปล่ียน
ได้ทันทีทันใดตามความต้องการของปัจเจก แต่เป็นกระบวนการท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับความหมายเดิม 

แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักยึดเบื้องต้นให้ผู้วิ จัยส าหรับลงภาคสนาม แต่แม้ ผู้วิ จัยมี
ความคุ้นเคยกับทางมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในการเข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าความเข้าใจ 
และผู้ศึกษาวางตัวว่าไม่ใช่คนของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ในช่วงท่ีลงสนามจริงท าให้ไม่ได้มีปัญหาใน
การลงพื้นท่ีและสามารถสร้างไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง แต่การเข้าใจโลกของผู้ถูกศึกษานั้นก็เป็นเรื่องท่ี
มีช่องว่างแม้เราจะพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่อาจจะเข้าใจโลกของผู้ท่ีเร า
ศึกษาได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน แม้กระท่ังพี่เล้ียงของ มพศ. ท่ีท างานกับคนไร้บ้านมาเป็นเวลา 10 กว่า
ปีนั้น ก็เอ่ยออกมาหลายๆ ครั้งท่ีมีประเด็นเกิดขึ้นในการท างานอย่างในกรณีท่ีพยายามผลักดันให้คน
ไร้บ้านท ากิจกรรมบางอย่าง แต่ไม่สามารถเคล่ือนไปได้โดยราบรื่นหรือประสบความส าเร็จอย่างท่ี
คาดหวังไว้ ท้ายท่ีสุดก็ไม่แน่ใจว่าตนเองท ามากว่า 10 ปีนั้นมีความเข้าใจคนไร้บ้านจริงๆ หรือไม่ แต่ถึง
อย่างนั้นจุดยืนของผู้ศึกษาก็พยายามน าเสนอข้อมูลท่ีพบเจอในสนามเพื่อให้เกิดความเข้าใจโลกและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนคือส่วนท่ีเราต้องระลึกไว้ว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นและน าเสนอในงานนั้น
ไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของความเข้าใจโลกและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและหมดจด 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาแสดงตัวชัดเจนว่ามาท าวิจัย โดยใช้การจดบันทึก และ
บันทึกเสียงซึ่งก่อนกระท าผู้ศึกษาได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง ผู้ศึกษายังท าการลงไปมี
ส่วนร่วมท้ังในการท ากิจกรรมของเครือข่ายคนไร้บ้าน และเข้าไปท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านเพื่อสังเกตการณ์
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การอยู่ร่วมกันในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ กิจวัตรประจ าวัน ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นภายในศูนย์ การสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงค าว่าบ้านท่ีเกิดขึ้นภายใต้ศูนย์พักคนไร้บ้าน
มากขึ้น เพราะในแง่ของการสัมภาษณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เราเห็นถึงบรรยากาศของการ
อยู่ร่วมกันได้ การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ช่ือเล่นจริงของคนไร้บ้านท่ีศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้าน
ท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มาเป็นระยะเวลาพอสมควรจนมีความรู้สึกว่าค าว่า “คนไร้บ้าน” มี
ความหมายในบริบทเฉพาะเพื่อแสดงสภาพการประสบปัญหา แต่ไม่ใช้เพื่อการดูถูกหรือลดทอนคุณค่า
ของผู้ถูกศึกษา การปฏิสัมพันธ์ของคนไร้บ้านด้วยกัน และการท่ีท ากิจกรรมในเครือข่ายคนไร้บ้าน
ร่วมกันท าให้คนไร้บ้านมีความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีของตนเอง และใช้ค าว่า “คนไร้บ้าน” ในการแสดงให้เห็น
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคม ผู้ศึกษาจึงขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปิดเผยช่ือในงาน
ศึกษา ซึ่งในงานช้ินนี้การปรากฏตัวของคนไร้บ้านพยายามโต้แย้งภาพประทับจากสังคมท่ีมองว่าเป็น
คนท่ีขี้เกียจ ไม่มีคุณค่า เป็นส่วนเกินจากสังคมส่วนใหญ่ท่ีออกมาอยู่ในท่ีสาธารณะ ซึ่งในอดีตค าว่าใช้
เรียกคนไร้บ้านท่ีถูกเรียกว่า “คนเร่ร่อน” หรือ “คนจรจัด” เป็นค าท่ีคนไร้บ้านเองก็ไม่รู้สึกว่าเป็นค าท่ี
ถูกใช้เรียกคนแต่เป็นใช้เรียกหมามากกว่า  

การท่ีคนเรียกเราว่าคนไร้บ้านก็รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อก่อนท่ีมีคนเรียกเราว่าคนจรจัด เพราะ
ค านี้เขาไม่ได้ใช้เรียกคน เขาใช้เรียกหมา 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 1 
ผมก็ดีอ่ะ ตอนนี้สังคมก็รู้ว่าเราเป็นคนไร้บ้าน ผมก็ไร้บ้านอ่ะพูดไปงั้นเลย เด๋ียวนี้ก็ติด
ปากไปไหนก็บอกได้ว่าไร้บ้านอ่ะ เราไม่ปิดบังตนเอง พี่น้องเราอยู่สนามหลวง เวลาเขา
มาถาม ก็บอกว่ามีบ้านๆ แต่เห็นมานอนสนามหลวงทุกวันเลย ไม่กลับบ้าน 

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558)2 
ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเพื่อขอความยินยอมให้เปิดเผย

ข้อมูลในการวิจัยของผู้ศึกษา ซึ่งจะมีเปิดเผยเฉพาะช่ือเล่น โดยการเปิดเผยมีความต้ังใจเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจคนไร้บ้านในการด ารงชีวิตของตนเองโดยมีการต่อสู้เรี ยกร้องสิทธิ
ร่วมกันบนพื้นฐานของสิทธิที่ตนเองควรได้รับ จนในวันนี้ได้อยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายคนไร้บ้านท่ีศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนไร้บ้านในท่ีสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตัวตนของ
คนไร้บ้านมีความชอบธรรมท่ีจะปรากฏขึ้น แม้มีความสุ่มเส่ียงในเรื่องจริยธรรม การปรากฏตัวขึ้นมี

                                                             
1 พี่อ๊อดหญิงคนไร้บ้านท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาเลือก
ศึกษา โดยจะมีรายละเอียดเพื่อให้รู้จักมากข้ึนในบทท่ี 5 
2 พี่ไก่ เป็นคนไร้บ้านท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาเลือก
ศึกษา โดยจะมีรายละเอียดเพื่อให้รู้จักมากข้ึนในบทท่ี 5 
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จุดประสงค์เพื่อให้เห็นว่าคนไร้บ้านท่ีผู้ศึกษาน าเสนอเป็นใครท่ีอยู่ท่ีไหนท่ีมีส่วนในการท ากิจกรรมท่ีมี
คุณค่าในสังคม ผู้ศึกษาจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นให้ผู้คนได้รับรู้และ
สร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนได้บ้าง  

ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยมีข้อสังเกตในเรื่องการเปิดเผยประวัติของคนไร้บ้าน โดยเฉพาะ
ประเด็นเปราะบาง เช่น ประวัติอาชญากรรม ปัญหาในครอบครัว ความรู้สึกของตนเอง การใช้ยาเสพ
ติด เป็นต้น แม้ว่าผู้วิจัยจะพยายามลงไปอยู่ในสนามเพื่อท าความคุ้นเคยมากพอสมควรแล้ว แต่ประวัติ
ท่ีได้ยังมีความแตกต่าง ทางผู้ศึกษาได้ท าการถามถึงประวัติส่วนตัวเพื่อดูสภาพครอบครัว ความเป็นอยู่
ก่อนท่ีจะมาเป็นคนไร้บ้าน เมื่อเป็นคนไร้บ้านด าเนินชีวิตอยู่อย่างไร และจนถึงการเข้ามาสู่ศูนย์พักคน
ไร้บ้านท้ังสองแห่ง ซึ่งมีประวัติบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นเปราะบางซึ่งคนไร้บ้านเลือกท่ีจะเล่า
แตกต่างกัน หรือบางครั้งก็ไม่เล่า ผู้วิจัยมีการน าไปทวนกับพี่เล้ียง หรือเอกสารท่ีมีการบันทึกประวัติ
ของของคนไร้บ้านบางกรณีพบว่ามีความแตกต่างกัน ในกรณีเช่นนี้พี่เล้ียงกล่าวว่าเป็นกรณีปกติ
ส าหรับคนไร้บ้านบางคน กระท่ังพี่เล้ียงท่ีคลุกคลีกับคนไร้บ้านมานานหลายปีก็ยากท่ีจะสามารถรู้ถึง
ประวัติของคนไร้บ้านท่ีแท้จริงได้ 

การเลือกท่ีจะเล่าหรือไม่เล่าประวัติของตนเองในบางส่วนนั้นในแง่ของประสบการณ์ของ
คนไร้บ้านเป็นเรื่องท่ีปัจเจกสามารถเลือกน าเสนอตัวตนท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของส่ิงท่ีตน
ประสบพบเจอกับคุณค่าของสังคมท่ียึดถือ ความเปราะบางประการบางอย่างหากมีการน าเสนอออก
มาแล้วถูกตีความให้คุณค่าจากสังคมก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อตัวตนของคนไร้บ้านได้ ซึ่งใน
กรณีของคนไร้บ้านท่ีต้องมาอาศัยอยู่รวมกันในศูนย์พักการเปิดเผยประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีคนไร้บ้านให้
ความระมัดระวัง เนื่องจากสายสัมพันธ์ของคนท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีคน
หลากหลายมาอยู่รวมกัน ท้ังนี้การท่ีอยู่ภายใต้องค์กรท่ีมาท างานด้วยอย่าง มพศ. คนไร้บ้านจึงมีการ
เลือกการน าเสนอตัวตนเพื่อปฏิสัมพันธ์ยึดโยงกันระหว่างคนไร้บ้านด้วยกัน  คนไร้บ้านกับพี่เล้ียง 
(มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย) และคนไร้บ้านกับคนภายนอก ส่ิงท่ีถูกน าเสนอจึงเป็นส่ิงท่ีถูกเลือกสรรจาก
ประสบการณ์ของคนไร้บ้านด้วย 

การน าเสนอตัวตนต่อคนท่ีมาปฏิสัมพันธ์ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเรากระท า
กันอยู่เสมอในการด ารงอยู่ในสังคม ส าหรับคนไร้บ้านในศูนย์มีความพยายามในการท าประวัติชีวิตของ
แต่ละคนเพื่อให้รู้ความเป็นมาเป็นไปท่ีจะสามารถท าให้สามารถช่วยเหลือ หรือเยียวยาให้ก้าวข้ามปม
ในชีวิตท่ีเผชิญมา แต่ก็พบว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะท าได้ และต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าถึงประวัติท่ีแท้จริง
ของแต่ละคน ซึ่งในประเด็นของการไม่เล่ามักเป็นเรื่องท่ีเปราะบางซึ่งหากเล่าจะส่งผลต่อตัวตนของคน
ไร้บ้าน เช่น ไม่ได้รับความไว้วางใจ การดูถูก รู้สึกสะเทือนใจ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องส าคัญเมื่อ
ต้องมาเริ่มชีวิตใหม่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน ท่ีมีต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ อย่างใกล้ชิดมาก 
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การลงสนามเพื่อสัมภาษณ์ของผู้ศึกษามีท้ังอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในหลายๆ ครั้ง คนไร้บ้านจะเล่าให้ฟังถึงความไม่พอใจต่อคนไร้บ้านคนอื่นๆ 
ท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แต่ในประเด็นเรื่องประวัติชีวิตท่ีเคยพลาดพล้ังจะมีเพียงบางคนท่ี
ยอมเปิดใจให้ผู้ศึกษาทราบ ท้ังนี้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสนามเป็นเรื่องท่ีผู้ศึกษาต้องวางตัวอย่าง
ระมัดระวังในประเด็นท่ีบางครั้งคนไร้บ้านเกิดการกระทบกระท่ังกับพี่เล้ียง ซึ่งเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึ้น
ได้ในการอยู่อาศัยและท างานร่วมกัน ผู้ศึกษาพยายามแสดงความเข้าใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ก็
ต้องระมัดระวังไม่เข้าข้างทาง มพศ. หรือร่วมวงในการวิพากษ์วิจารณ์ มพศ. การท่ีคนไร้บ้านมีความ
ไว้วางใจกับผู้อื่นยากเป็นเหตุมาจากการต้องใช้ชีวิตมาอย่างยากล าบาก ความเปราะบางของสภาพ
จิตใจคนไร้บ้านเป็นเรื่องท่ีเราต้องมองอย่างเข้าใจ 

การใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะมีแต่ความหวาดระแวง เราไม่สามารถไว้วางใจใครได้ หลับก็ไม่
เคยเต็มอิ่ม ธรรมดาท่ีคนไร้บ้านจะต้องมีสภาพสมองและจิตใจไม่ปกติ เพราะแม้แต่คน
ปกติท่ีว่าดีๆ หากมาใช้ชีวิตแบบนี้สักเดือนจากท่ีไม่บ้าก็ต้องบ้า  

อี๊ด เนเวอร์ดาย (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558)1 
ความบ้าในท่ีนี้เป็นความรู้สึกท่ีเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง กดดัน ท่ี

ส่งผลให้เกิดความเปราะบางทางจิตใจ และอารมณ์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเราต้องอาศัยความเข้าใจในการศึกษา 
การไม่ตัดสินเป็นเรื่องจ าเป็น ในบางเรื่องท่ีเกิดขึ้นในสนามเรื่องเมื่อคนไร้บ้านเกิดปัญหาในชีวิตท่ีเรา
คิดว่าเป็นปัญหาเล็กๆ ท่ีสามารถก้าวข้ามไปได้ หรือจัดการได้ แต่ในบริบทของชีวิตคนไร้บ้านไม่ใช่เรื่อง
ท่ีจะสามารถก้าวข้ามไปในวิถีทางท่ีเรานึกภาพได้ การพยายามค าถึงและเข้าใจบริบทของชีวิตท่ี
แตกต่างจึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีจะท าให้เราสามารถเข้าใจคนไร้บ้านได้ 

จากประสบการณ์ในการลงสนามในการศึกษาครั้งนี้ การวางตัวในฐานะผู้ท่ีพร้อมจะรับ
ฟัง และพยายามอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ความเข้าใจกับปรากฏการณ์ ส่ิงท่ีผู้ศึกษาพยายามอย่างยิ่งคือ การ
วางตัวเป็นเพื่อนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อนแบบท่ีเป็นพวกเดียวกัน (เพราะเราไม่มีทางเป็นได้) แต่เป็น
เพื่อนอีกแบบหนึ่งท่ีทุกคนจะเข้ามาพูดคุยและคุ้นเคย ท่ีมีจุดมุ่งหมายคือ การท าความเข้าใจและรับฟัง 
ซึ่งส่ิงท่ีผู้ศึกษาเช่ือตลอดเวลาท่ีอยู่ในสนามเพื่อให้สามารถน าเสนอเรื่องราวของคนไร้บ้านกลุ่มนี้จาก
มุมมองของผู้ท่ีพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเข้าใจประสบการณ์ ความหมาย และส่ิงท่ีเขาเป็นด้วยความเคารพ
ในฐานะเพื่อนมนุษย์  

                                                             
1 อี๊ด เนเวอร์ดาย  เป็นแกนน าคนไร้บ้านท่ีส าคัญชองเครือข่ายคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งท่ี
ผู้ศึกษาเลือกศึกษา โดยจะมีรายละเอียดเพื่อให้รู้จักมากข้ึนในบทท่ี 5 
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3.3 สถานะของผู้ศึกษากับสนาม 
 

ผู้ศึกษามีความเกี่ยวข้องกับสนามจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยมาเข้าร่วม
อบรมเพื่อเสริมศักยภาพในการท างานกับโครงการท่ีผู้ศึกษาท างาน ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นท่ีเรียนรู้
งานประเด็นคนไร้บ้าน และศูนย์พักคนไร้บ้านจากการแลกเปล่ียนในวันนั้น ส่ิงท่ีท าให้ผู้ศึกษาเห็น
ประเด็นท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้ มาจากค าพูดของพี่ไก่ท่ีเล่าถึงชีวิตของตนเองเมื่อเข้ามาอยู่ศูนย์พักคน
ไร้บ้าน แล้วพี่ไก่ได้กลับไปท่ีสนามหลวงเพื่อท ากิจกรรมของเครือข่าย เมื่อพูดคุยกับเพื่อนๆ ท่ีอยู่ใน
สนามหลวงเสร็จ พี่ไก่เดินมาขึ้นรถเมล์เพื่อเดินทางกลับศูนย์พักคนไร้บ้าน แต่เพื่อนท่ีสนามหลวงได้
ตะโกนถามว่าจะไปไหน ซึ่งพี่ไก่1 ตอบว่าก าลังกลับบ้าน เพื่อนท่ีถามไม่เช่ือว่าพี่ไก่จะมีบ้านได้อย่างไร 
แต่พี่ไก่ยืนยันว่าตนมีบ้านและก าลังกลับบ้าน 

ส่ิงนี้ท าให้ผู้ศึกษารู้สึกสนใจว่าในศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีเราเห็นอยู่นี้ ท าให้คนไร้บ้านท่ี
อาศัยอยู่เรียกว่าบ้านได้อย่างไร ท้ังๆ ท่ีสภาพทางกายภาพเป็นเหมือนท่ีอยู่อาศัยส าหรับซุกหัวนอน
เท่านั้น ดังนั้นส่ิงท่ีผู้ศึกษาเกี่ยวข้องกับสนาม คือ การท่ีผู้ศึกษามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมูลนิธิพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยพอสมควร แต่ไม่ได้มีผลประโยชน์ในส่วนของการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัยกับ
แหล่งทุนท่ีสนับสนุนการท างานของคนไร้บ้านแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 พี่ไก่ เป็นคนไร้บ้านท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งท่ี ผู้ศึกษาเลือก
ศึกษา โดยจะมีรายละเอียดเพื่อให้รู้จักมากข้ึนในบทท่ี 5 
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บทท่ี 4 
ความสัมพันธ์แตกสลายและการออกจากบ้าน 

  
งานศึกษาครั้งนี้ได้พยายามท าความเข้าใจค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน ในพื้นท่ีของศูนย์

พักคนไร้บ้าน ความหมายของค าว่า “บ้าน” ท่ีแต่ละคนนิยามขึ้นมา โดยในส่วนนี้จะน าเสนอ
ความหมายของค าว่าบ้านของคนไร้บ้านแต่ละคนท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ี คน และ
ประสบการณ์ของคนไร้บ้านท่ีผ่านมากับค าว่า “บ้าน”  

 

4.1 “ชีวิต” คนไร้บ้าน กับ “บ้าน” และ “ที่อยู่อาศัย” 
  
การให้ความหมายของค าว่า “บ้าน” เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นผ่านการมีชีวิต การด ารงชีวิตมี

ความสัมพันธ์กับบ้าน การท าความเข้าใจค าว่าบ้านจึงต้องอาศัยการท าความเข้าใจชีวิตของแต่ละคน ท่ี
เส้นทางชีวิตของแต่ละคนท าให้เราเห็นถึงลักษณะเฉพาะท่ีท าให้เป็นคนไร้บ้าน การท าความเข้าใจ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของคนไร้บ้านจะท าให้เราเข้าใจเงื่อนไข และบริบทชีวิตท่ีเกิดขึ้นท่ีสร้างความ
เข้าใจในค าว่า “บ้าน” ของแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้น เพราะแท้จริงบ้านเป็นส่วนหนึ่งการด ารงชีวิต และ
แน่นอนว่าการท าความเข้าใจบ้านจะท าให้เราเข้าใจค าว่า “บ้าน” กับค าว่า “ท่ีอยู่อาศัย” ได้ชัดเจน
มากขึ้น 

ก่อนจะเข้าสู่ส่วนประวัติชีวิตของคนไร้บ้านแต่ละคน ผู้ศึกษาขอสรุปภาพคนไร้บ้านใน
งานครั้งนี้ตามตารางด้านล่างเพื่อให้เห็นภูมิหลังของการเป็นคนไร้บ้านซึ่งมีจุดร่วมของการออกจาก
บ้านมาสู่พื้นท่ีสาธารณะ แต่ท้ังนี้การเช่ือมโยงต่อการนิยามบ้านนั้นไม่ได้มีลักษณะตายตัวแบบเส้นตรง
ท่ีจะท าให้เกิดการนิยามเหมือนกันเพราะมีประสบการณ์มาเหมือนกัน เพราะส่ิงท่ีท าให้การนิยามบ้าน
มีจุดร่วมบางประการเป็นความหมายของบ้านในอุดมคติท่ีเป็นความหมายของบ้านท่ีมีอยู่ในสังคม ซึ่ง
คนไร้บ้านก็ถูกวัฒนธรรมเหล่านี้หล่อหลอมความหมายค าว่าบ้านของตนเอง 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปภาพรวมของคนไร้บ้านในงานศึกษาครั้งนี้ 
ภูมิหลัง บ้านกับท่ีอยู่อาศัย ช่ือ เพศ สถานะ 

1) โตในครอบครัวแบบขยาย 
- ลูกคนโตท่ีต้องรับผิดชอบ
ครอบครัวให้ได้ 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
บ้าน: มีครอบครัว/มาจาก
น้ าพักน้ าแรงของเรา เราเป็น
เจ้าของ 

ลุงด า ชาย มีคู่ 

- ลูกคนโต/ไม่อยากเป็นภาระ/
สร้างปัญหาให้ครอบครัวน้อง 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศัย: ท่ีพักช่ัวคราว 
บ้าน: หัวใจของครอบครัว/มี
ความอบอุ่น 

พี่แดง ชาย โสด 

- ลูกคนโต ไม่อยากกลับบ้าน 
เพราะไม่อยากถอยหลัง/ ไม่
อยากเป็นภาระ / เป็นพี่ต้องมีแต่
ให้ 

บ้านเหมือนท่ีอยู่อาศัย ให้
ความส าคัญกับกายภาพ: ส่ิงท่ี
แตกต่างนัยยะความรู้สึก
ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตในการ
อาศัยอยู่ 

อ๊อด
ชาย 

ชาย มี
ครอบครัว 

- ขาดท่ีพึ่งท่ียึดเหนี่ยวของ
ครอบครัวเมื่อพ่อแม่เสียชีวิต 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศัย: อยู่ตรงไหนกไ็ด้ 
บ้าน: มีความพร้อม/มีความ
มั่นคง/ไม่ถูกขับไล่/ถาวร 

ลุงอี๊ด ชาย โสด 

- แม่เสียท าให้ขาดเสาหลักของ
บ้านท่ีจะยึดโยงครอบครัว 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศัย: ท่ีพักท่ีท ามาหากิน
เพื่อจะมีบ้าน 
บ้าน: ท่ีอยู่ยามบ้ันปลายเพื่อ
พักผ่อน 

พี่นาง หญิง มี
ครอบครัว 

- น้อยใจครอบครัว/ญาติพี่น้องดู
ถูก/ชีวิตล้มเหลว 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
บ้าน: ครอบครัว อยู่กันอย่าง
อบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตา 

อ๊อด
หญิง 

หญิง มี
ครอบครัว 
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ภูมิหลัง บ้านกับท่ีอยู่อาศัย ช่ือ เพศ สถานะ 
- ถูกจับตามอง/ไม่ชอบอยู่
ต่างจังหวัด/ชีวิตไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
บ้าน: ความเป็นส่วนตัว/
ครอบครัวเด่ียว/อยู่เป็นสัดส่วน 

พี่หน่า หญิง มี
ครอบครัว 

- ชีวิตล้มเหลว/อายท่ีจะกลับ
บ้านไปเผชิญ 

บ้าน: อยู่ได้สะดวกสบาย ดูแล 
จัดการพื้นท่ีได้ 

พี่รุ่ง หญิง มี
ครอบครัว 

- ถูกส่งไปให้อยู่กับญาติ/สาย
สัมพันธ์กับครอบครัวไม่แน่น
แฟ้น/ชีวิตล้มเหลว 

ไม่รู้จักค าว่าท่ีอยู่อาศัย  
ใช้กับเปรียบเทียบสถานท่ีนั้นว่า
เป็นบ้านหรือไม่เป็น 
บ้าน: อยู่แล้วสบายใจ/มีความสุข 

พี่ต้อย หญิง มี
ครอบครัว 

2. ไม่เคยมีท่ีท่ีรู้สึกเป็นบ้านมาก่อน 

- โตมากับพ่อท่ีเป็นคนไร้บ้าน/
ครอบครัวแตกแยก 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
บ้าน: การเป็นเจ้าของ/ครอบครัว
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา 

ผ้ึง หญิง โสด 

- ถูกท้ิงให้อยู่กับญาติ/ขาด
ความรู้สึกการเป็นครอบครัว 

บ้านไม่เหมือนท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอยู่อาศัย: เป็นของส่วนกลาง 
บ้าน: การเป็นเจ้าของ/ส่วนตัว/
อิสระ 

ป้าอ้วน หญิง มีคู่ 

- ความรุนแรงในครอบครัว/
สูญเสียแม่ท่ีเป็นคนยึดเหนี่ยว 

บ้านเหมือนท่ีอยู่อาศัย ให้
ความส าคัญกับกายภาพ: ส่ิงท่ี
แตกต่างนัยยะความรู้สึกในแง่
ของความถาวรและความมั่นคง 

พี่ไก ่ ชาย มีคู่ 

- ถูกท้ิง/ครอบครัวแตกแยก
เพราะสามีเสียชีวิต 

บ้านเหมือนท่ีอยู่อาศัย ให้
ความส าคัญกับกายภาพ: บ้าน
ต้องอยู่แล้วสบายใจท ามาหากิน
ได้ 

ป้านา หญิง อยู่คน
เดียวใน
ศูนย์ 

3. มีบ้านท่ีต่างจังหวัด 
- มีบ้านของตนเอง (เป็นเจ้าของ) 
กลับบ้านไม่ได้ เพราะเงื่อนไข

บ้าน: การเป็นเจ้าของ/ท่ีจะ
กลับไปอยู่ยามบั้นปลาย 

ป้าพร หญิง มี
ครอบครัว 
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ภูมิหลัง บ้านกับท่ีอยู่อาศัย ช่ือ เพศ สถานะ 
ชีวิตท่ีต้องท างาน และดูแลสามีท่ี
ป่วย 
- มีบ้านท่ีกลับได้ แต่ไม่ใช่ของ
ตนเอง ท ามาหากินไม่ได้ 

บ้านเหมือนท่ีอยู่อาศัย ให้
ความส าคัญกับกายภาพ ให้อยุ่
อาศัยได้ 

พี่น ุ ชาย มี
ครอบครัว 

 
จากตารางสรุปข้างต้นประเด็นส าคัญประการหนึ่งคือ การมีภูมิหลังของครอบครัวขยาย

ของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ในงานครั้งนี้ ซึ่งมีผลหลายประการท่ีท าให้คนไร้บ้านหลุดออกจากบ้าน 
(ครอบครัว) ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขยายท่ีเมื่อไม่มีพ่อแม่แล้วเกิดความเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์
ท่ียึดโยงอยยู่เดิม แม้กระท่ังทุกคนท่ีเติบโตในครอบครัวขยายเมื่อมีครอบครัวของตนเองก็กระทบ
ความสัมพันธ์เดิมของพี่น้องท่ีอยู่ร่วมกัน หรือในกรณีครอบครัวขยายท่ีอยู่ในพื้นท่ี/บ้านเดียวกันเมื่อ
ชีวิตล้มเหลวการอยู่/การกลับบ้านสร้างแรงกดดัน ความอับอาย และความรู้สึกไม่เป็นอิสระอย่างยิ่ง 

ประเด็นต่อมาคือ บทบาทของการเป็นพี่คนโตท่ีท าให้เมื่อคนไร้บ้านประสบปัญหาใน
ชีวิตแล้วรู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถ และไม่สามารถอยู่ในบ้านได้อีกต่อไป เนื่องจากไม่สามารถ
เป็นคนท่ีดูแล และเป็นท่ีพึ่งให้ครอบครัวได้ 

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ในกรณีอื่นๆ จะเห็นได้ว่าประสบการณ์มีส่วนส าคัญต่อการ
นิยามค าว่าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เคยรู้สึกว่าสถานท่ีใดเป็นบ้านมาก่อนก็จะรู้สึกว่าบ้านต้องมี
ความรู้สึกว่าตนเองสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ การท่ีความรู้สึกว่าบ้านในแง่มุมทางกายภาพคือ 
ท่ีอยู่อาศัยเป็นส่วนประกอบส าคัญ เพราะการมีชีวิตแบบคนไร้บ้านท่ีต้องเผชิญความยากล าบากในการ
ด ารงชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะมาก่อน 

เพื่อให้สามารถเข้าใจค าว่าบ้านท่ีจะกล่าวถึงในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงจะน าเสนอประวัติชีวิต
โดยละเอียดของคนไร้บ้านไปพร้อมๆ กับการให้ภาพค าว่าบ้าน และค าว่าท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้านแต่
ละคนไปด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจของการนิยามบ้านท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

พี่อ๊อดหญิง 
พี่อ๊อดหญิงเป็นคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านคนหนึ่งท่ีเป็นแกนน าท่ีท างานเรียกร้อง

ให้กับเครือข่ายคนไร้บ้านมานานกว่า 10 ปี โดยเป็นคนไร้บ้านรุ่นแรกๆ ท่ีอยู่กับเครือข่ายคนไร้บ้านมา
อย่างยาวนาน พี่อ๊อดหญิงอายุ 37 ปี มีลูกชาย 2 คน ช่ือ ฟิว อายุ 14 ปี และฟลุ๊ค อายุ 11 ปี        
แฟนพี่อ๊อดช่ือ อ๊อดชาย ท้ังครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันท่ีชุมชนใหม่คนไร้บ้านก าลังสร้างบ้านของตนเอง 
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ฟลุ๊คลูกชายคนโตเป็นลูกติดของพี่อ๊อดกับสามีคนเก่า ส่วนฟิวเป็นลูกของพี่อ๊อดและพี่อ๊อดชาย ในวัย
เด็กของพี่อ๊อดครอบครัวมีท้ังหมด 4 คน คือ พ่อ แม่ พี่อ๊อด และน้องสาว  

ครอบครัวก็ใช่ว่าจะอบอุ่นเหมือนครอบครัวอื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พ่อก็ขี้เหล้า แม่ก็ขี้ไพ่ 
ทะเลาะกันทุกวัน ตบตีกันทุกวัน เวลาเขาทะเลาะกันเราก็แอบไปร้องไห้ 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ฐานะทางครอบครัวของพี่อ๊อดค่อนข้างยากจน มีอาชีพท านา พ่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

ของการไฟฟ้า พี่อ๊อดเรียนหนังสือจบช้ัน ป.6 หลังจากนั้นแม่ให้พี่อ๊อดเรียนต่อ กศน. แต่ทะเลาะกับแม่
จนท าให้พี่อ๊อดตัดสินใจไม่เรียนต่อ จากนั้นพี่อ๊อดก็หางานท าแถวบ้าน พี่อ๊อดเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรก
ตอนอายุ 14 ปี มากับแม่ ท างานก่อสร้าง แม่ได้แฟนใหม่ น้าท่ีเป็นแฟนแม่คนใหม่ไม่ถูกกับพี่อ๊อด 
เพราะแม่ชอบบังคับพี่อ๊อดให้พี่อ๊อดเคารพแต่พี่อ๊อดรู้สึกไม่ชอบเพราะไม่เข้าใจว่าแฟนใหม่แม่ไม่ใช่พ่อ
ของพี่อ๊อดท าไมต้องให้ความเคารพ ตอนอยู่ในแคมป์ก่อสร้างมีสถาปนิกอยากขอพี่อ๊อดไปอยู่ด้วย แต่
แม่พี่อ๊อดไม่ให้ สถาปนิกคนนั้นแอบมาหาพี่อ๊อดพอน้าเห็นก็จะเอาไปฟ้องแม่ท าให้พี่อ๊อดโดนตีบ่อยๆ  

จุดเปล่ียนในชีวิตของพี่อ๊อดหญิงคือเมื่อ ปี 2541 ท่ีพ่อเสียชีวิต ตอนนั้นไปท างานกับ   
รุ่นพี่ท่ีรู้จักท่ีเกาะนางยวน จังหวัดกระบี่ ท้องและมีปัญหากับท่ีท างานเลยกลับมาท่ีบ้าน แต่ไม่ได้บอก
ท่ีบ้านว่าท้อง พี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องดูออก พี่อ๊อดหญิงเลยแอบกินยาเพื่อจะเอาเด็กออก แต่กลับไม่
แท้ง พี่สาวเลยให้เงินเพื่อไปอัลตรา้ซาวน์ แต่พี่อ๊อดหญิงไม่ไปและเก็บเงินไว้ หลังจากนั้นแม่พี่อ๊อดหญิง
รู้ว่าท้อง จึงไล่พี่อ๊อดหญิงออกจากบ้าน พี่อ๊อดหญิงก็ไปอาศัยอยู่ท่ีเต้นท์ขายรถของพี่สาวจนคลอดลูก
ได้ 8 เดือนแล้วจึงขึ้นมากรุงเทพฯ  

พอขึ้นมาท่ีกรุงเทพฯพี่อ๊อดหญิงไปอาศัยอยู่ ท่ีบ้านพักฉุกเฉินเมื่อครบก าหนด ทาง
บ้านพักก็จ้างให้พี่อ๊อดหญิงช่วยงาน แต่ต้องแยกอยู่กับลูก เพราะพี่อ๊อดหญิงต้องส่งลูกไปอยู่ท่ีบ้าน
ทานตะวัน แถว ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม พี่อ๊อดหญิงทนคิดถึงลูกไม่ไหวจึงไปรับลูก
ออกมาอยู่สนามหลวง เพราะเห็นว่ามีคนนอนอยู่เยอะ ช่วงนั้นพี่อ๊อดหญิงท างานไม่ได้เพราะมีลูกเล็ก 
ไม่มีคนช่วยดูแล ตอนแรกที่มาอยู่ท่ีสนามหลวงพี่อ๊อดหญิงไม่กล้าไปนอนตรงกลางๆ จึงไปนอนริมๆ จึง
ถูกขโมยของ คนแถวๆ นั้นเห็นก็บอกให้มานอนท่ีสว่างๆ อย่าไปนอนท่ีริมๆ มืดๆ พี่อ๊อดหญิงอยู่กับลูก 
จนลูกได้ 3-4 เดือน ก็เป็นช่วงการประชุมเอเปค พอประมาณ 4-5 ทุ่ม ก็จะมีการประกาศไม่ให้นอนใน
สนามหลวง พี่อ๊อดหญิงเลยไปนอนท่ีท่าช้าง ท าให้ได้รู้จักพี่อ๊อดชาย 

พี่อ๊อดชายช่วยดูแลลูกพี่อ๊อดหญิงหาข้าวหาน้ าให้กิน ซักเส้ือผ้า ล้างก้นลูกโดยไม่รังเกียจ 
พอใครๆ ถามว่าลูกใครพี่อ๊อดชายก็บอกว่าลูกของตัวเอง สร้างความประทับใจให้พี่อ๊อดหญิง คิดว่า   
พี่อ๊อดชายจะเป็นที่พึ่งให้ จนในท่ีสุดท้ังคู่ก็ตกลงอยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นพี่อ๊อดหญิงและพี่อ๊อดชายก็อยู่
กันมาเรื่อยๆ จนถึงช่วงหลังๆ สนามหลวงนอนล าบาก ท้ังคู่จึงย้ายมาอยู่ด้วยกันท่ีแถวๆ วัดโบสถ์น้อย
ตรงท่าน้ า หลังจากนั้นพี่อ๊อดหญิงก็ท้องลูกคนท่ี 2 คือ ฟิว  
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ต่อมาพี่อ๊อดชายมีปัญหากับเพื่อนจนเป็นเหตุให้ถูกจับเพราะขโมยสายไฟ พอถูกปล่อย
ตัวออกมาแทนท่ีจะมาหาพี่อ๊อดหญิง พี่อ๊อดชายกลับหนีไปอยู่แถวหมอชิต เพราะไม่อยากกลับมาเจอ
คนท่ีรู้จักแถวๆ สนามหลวง หลังจากนั้นพี่อ๊อดหญิงก็รู้ว่าพี่อ๊อดชายไปติดผู้หญิงคนหนึ่ง ตอนนั้นพี่อ๊
อดหญิงเล่าว่ารู้สึกทรมานและเสียใจมาก เพราะก าลังท้องลูกของพี่อ๊อดชายอยู่ด้วย ท้องแก่ได้
ประมาณ 7-8 เดือน พี่อ๊อดหญิงจึงคิดจะกลับบ้าน  

เราโทรหาลูกพี่ ลูกน้องร้องไห้เสียใจ ในใจเราคิดว่าลูกคนแรกเกิดมาไม่มีพ่อแล้ว         
คนท่ีสองออกมาก็ยังไม่มีพ่ออีก น้องสาวเลยบอกว่า ถ้าคนไม่สนใจหรือยอมรับเราก็ให้
กลับไปท่ีบ้าน เราเลยไปบอกพี่อ๊อดชายว่าเราจะขอเลิก แต่พี่อ๊อดชายบอกว่าไม่ให้เลิก 
เราก็กลับไปคลอดลูกท่ีบ้านแม่สอด พี่อ๊อดชายก็ตามไป พอถึงบ้านพี่ น้าพี่ไม่ให้มันเข้า
บ้าน พอแม่พี่รู้ก็ด่าน้าว่าท าไมถึงท าแบบนั้น ท าให้พี่รู้สึกผิดคาดมาก พอคลอดเสร็จ   
พี่อ๊อดชายกลับมาก่อนเพื่อมาหางานท า พี่เองก็อดทนท างานวันละ 50 บาท เพื่อหาค่า
รถมากรุงเทพฯ ... ท่ีต้องขึ้นมากรุงเทพฯ เพราะพี่ไม่อยากถูกตราหน้า โดนด่า โดนว่า พี่
โกหกแม่ว่าจะขึ้นเอาฟลุ๊คมาให้พ่อมันแล้วพี่จะกลับไปแม่สอด  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
พอมาอยู่กับพี่อ๊อดชายท่ีกรุงเทพฯแม่ก็โทรมาด่า การมากรุงเทพฯครั้งนี้ พี่อ๊อดหญิงเช่า

บ้านอยู่แถวๆ หมอชิต เดือนละ 1,500 บาท แต่พอเริ่มสู้ค่าเช่าไม่ไหวพี่อ๊อดหญิงก็มาเจอคนรู้จักว่ามี
ศูนย์คนไร้บ้านอยู่แถวๆ หมอชิตท่ีสามารถอาศัยอยู่ได้ ตอนแรกพี่อ๊อดหญิงไม่เช่ือเพราะเราเคยอยู่ท้ัง
บ้านพักฉุกเฉิน และสถานสงเคราะห์ก็เจอว่าไม่มีอิสระ มีการก าหนดเวลาเข้า-ออก แต่เพื่อนพี่อ๊อด
หญิงก็เล่าให้ฟังว่าจะมีการท าเป็นห้องท่ีเป็นสัดส่วนโดยเก็บค่าเช่าวันละ 70 บาท (แต่พอมาลองอยู่
จริงพบว่าในความเป็นจริงไม่มีค่าใช้จ่าย) ตอนนั้นพี่อ๊อดหญิงก็คิดว่าถ้าเราต้องเช่าเราคงไม่ไหว เพราะ
มีภาระเยอะไม่ว่าจะเป็นจะค่านมลูก แต่พี่อ๊อดหญิงก็ตัดสินลองเข้าไปอยู่ก่อนก็เจอว่าความเป็นจริงไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร  

เริ่มแรกตอนพี่อ๊อดหญิงอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน หมอชิตก็ตั้งเป็นแคมป์อยู่แยกกันคนละ
หลัง ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้ตะเกียง ใช้เทียน ตอนแรกพี่อ๊อดหญิงมาอยู่กับลูกก่อน แล้วก็ค่อยๆ ขนของจาก
บ้านเช่าออกมา ตอนท่ีย้ายออกพี่อ๊อดหญิงค้างค่าเช่าห้อง (ห้องเช่าเดิมท่ีเคยเช่าของเอกชน) ท าให้ถูก
ยึดทีวี กับกระติกน้ าร้อน 

ตอนมาอยู่แรกๆ (ศูนย์พักคนไร้บ้านหมอชิต) ล าบากมาก เพราะไม่มีน้ า ไม่มีไฟฟ้า แต่
เราก็คิดว่าช่างมัน เพราะเราได้ประหยัดค่าเช่าบ้านท่ีสามารถเก็บไว้เป็นค่านม ค่าขนม
ของลูก ... เงิน 1,500 บาทมันเยอะนะส าหรับพี่ 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
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ประมาณปี 2549 หลังจากพี่อ๊อดหญิงอยู่ท่ีศูนย์หมอชิตมาได้ระยะหนึ่ง ก็ได้ย้ายมาท่ี
ศูนย์บางกอกน้อยเพื่อมาช่วยกันท างานเพื่อสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย โดยมากันท้ัง
ครอบครัว ส่วนใหญ่ท่ีมาเป็นแรงงานช่วยกันสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อยเป็นคนไร้บ้าน (ได้
ค่าจ้าง)  

ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่ามองเห็นอนาคต ถึงทาง มพศ. จะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรา   
เต็มร้อย แต่ก็ยังให้ท่ีซุกหัวนอนเรา ไม่ต้องไปล าบากตากแดดตากฝน”  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ปัจจุบันพี่อ๊อดเริ่มติดต่อญาติพี่น้องมากขึ้น แต่ยังไม่อยากกลับไปอยู่เนื่องจากมีปัญหา

ขัดแย้งกับลุงท่ีคอยดูถูก ด่าว่าพี่อ๊อด และตอนท่ีแม่พี่อ๊อดเสียชีวิตลุงโกงเงินประกันสังคมของแม่พี่อ๊
อดไป ค่าเช่าบ้านของแม่ลุงก็เก็บไว้ไม่ยอมแบ่งให้พี่อ๊อดหญิง ท่ีดินท่ีปลูกบ้านเป็นช่ือของพี่น้องแม่
รวมท้ังแม่ 8 คน แต่พี่อ๊อดหญิงบอกว่าลุงจะเอาไว้คนเดียว ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีอยากกลับบ้าน เพราะ
พี่อ๊อดหญิงมองว่าตอนนี้ท่ีแม่สอดเศรษฐกิจดีพี่อ๊อดหญิงคิดว่าจะมีลู่ทางท ามาหากินท่ีท าให้ชีวิตดีขึ้น
ได้  

แต่เวลาท่ีเรากลับไปเราต้องได้ดี มีอาชีพท่ีเป็นหลักมั่นคง เราต้องได้ดีจริงๆ ใครจะมาว่า
เราไม่ได้ว่าไปกรุงเทพฯก็ไปไม่รอด มันเป็นค าดูถูก ถ้าเราได้ดีจริงๆ เราถึงจะกลับ 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
การได้การยอมรับจากญาติพี่น้องเป็นประเด็นส าคัญของการท่ีจะกลับบ้าน เพราะการ

กลับไปโดยท่ีมีอาชีพท่ีมั่นคงจะท าให้พี่อ๊อดได้รับการยอมรับไม่ถูกดูถูกให้เกิดความรู้สึกด้อยค่า ความ
เป็นบ้านส าหรับพี่อ๊อดไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางแรงกดดันท่ีคอยดูถูกซึ่งมีผลท าให้พี่อ๊อดไม่มี
ความสุข และไม่อาจจะอยู่บ้านท่ีแม่สอดได้  

บ้านท่ีแม่สอดของแม่อยู่บนท่ีดินของตา-ยาย มีญาติพี่น้องอยู่ในบริเวณนั้น แต่เรารู้สึกว่า
มันไม่เหมือนบ้าน เพราะมันต้องเจอเรื่องอะไรไม่รู้สารพัด เวลาจะเข้านอนแม่ก็มานั่งบ่น 
นั่งด่า ความจริงบ้าน คือ ส่ิงท่ีมันอบอุ่น แม่ควรจะต้องมาเรียกเราไปนั่งคุย ปรับทุกข์กับ
เรา ปรึกษากันได้ แต่แม่ให้ค าปรึกษาอะไรเราไม่ได้เลย ... ท่ีแม่สอดก็ดีในระดับหนึ่ง แต่
เราไม่มีห้องนอนของเราเอง นอนท่ีโล่งๆ ในบ้าน บางครั้งเราเอาท่ีนอนมานอนแม่ยังมา
ด่าเรา เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกนะ ท าไมแค่นี้ไม่ได้ พอไม่ได้เราก็ไม่อยากอยู่ 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
นอกจากเรื่องญาติพี่น้องท่ีสร้างแรงกดดันให้พี่อ๊อดหญิงแล้ว ภายในบ้านสภาพ

ครอบครัวก็ไม่สามารถโอบอุ้มความรู้สึกของพี่อ๊อดหญิงไว้ได้จึงท าให้พี่อ๊อดหญิงออกจากครอบครัว 
(บ้าน) ความรู้สึกว่าไม่อบอุ่น ท าให้เห็นว่าค าว่าบ้านของพี่อ๊อดหญิงมีความหมายแง่มุมหนึ่งท่ีส าคัญ 
คือ การอยู่กันอย่างอบอุ่นของครอบครัว ท่ีดูแลความรู้สึกของกันและกัน 
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ดังนั้นพี่อ๊อดหญิงจึงเห็นว่าบ้านแตกต่างจากท่ีอยู่อาศัย “ ค าว่า บ้าน กับ ค าว่า ท่ีอยู่
อาศัย ส าหรับเราแตกต่างกัน บ้านเป็นท่ีอยู่ของครอบครัวที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อม
ตา แต่ท่ีอยู่อาศัยเราอยู่ตรงไหนก็ได้ เราจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แบบท่ีให้มันหลบแดดหลบ
ฝนได้ แต่บ้านมันเป็นความหมายท่ีมันครอบคลุมได้ทุกอย่าง ... ส าหรับเราข้างนอกเป็น
ท่ีอยู่อาศัย ตอนอยู่ก็คิดว่าเป็นที่ท่ีปลอดภัยเท่าท่ีหาได้ หาท่ีสว่างๆ มีคนพลุกพล่านนอน 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
จากประสบการณ์ของการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะแน่นอนว่าไม่ได้ท าให้พี่อ๊อดหญิงรู้สึกว่า

เป็นบ้าน แต่ในเวลาเดียวกัน บ้านเดิมก็ไม่มีความเป็นบ้านในแง่ท่ีไม่มีความรู้สึกอบอุ่นและยอมรับ ณ 
เวลานั้น การอยู่ในท่ีสาธารณะจึงเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า แต่ความส าคัญของบ้านเกิดการเปล่ียนแปลง
เมือ่พี่อ๊อดมีลูก บ้านกลายเป็นที่ๆมีความหมายผูกโยงเข้ากับอนาคตท่ีดีของลูก 

ตอนอยู่สนามหลวงเรานึกถึงค าว่าบ้านกับอนาคตของลูก เพราะเรามีลูก ลูกเราต้อง
เรียนหนังสือ ลูกเราต้องมีอนาคตท่ีดีกว่านี้  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
การมีบ้านจึงเป็นส่ิงส าคัญมากขึ้นเมื่อต้องดูแลลูกเพื่อให้มีอนาคตท่ีดี แต่การมีบ้านของ

ตัวเองในกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในขณะเดียวกันการกลับบ้านก็สร้างความทุกข์ให้ชีวิต ในสภาพ
แบบนี้การเจอศูนย์พักคนไร้บ้านจึงเป็นความหวังให้พี่อ๊อดหญิงในสถานการณ์ชีวิตเช่นนี้ จะเห็นว่า 
ความเข้าใจต่อค าว่า “บ้าน” ของพี่อ๊อดหญิงถูกผูกโยงเข้ากับความเป็นครอบครัวค่อนข้างมาก จาก
ชีวิตท่ีต้องเจอกับปัญหาครอบครัวจนต้องออกจากบ้าน เพราะความรู้สึกว่าเมื่อผิดพลาดในชีวิตแล้ว
ไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้ความรักจากครอบครัว บ้านท่ีมีความรู้สึกถึงครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีพี่อ๊อด
หญิงโหยหา  

พี่อ๊อดชาย 
พี่อ๊อดชายเป็นคนหนึ่งท่ีไม่ค่อยเล่าถึงรายละเอียดประวัติในชีวิต ท่ีผ่านมามากนัก 

ตรงกันข้ามกับเมื่อถามถึงเรื่องในปัจจุบันพี่อ๊อดจะพูดเยอะและมีชีวิตชีวา อาจจะเป็นเพราะประวัติ
ชีวิตของพี่อ๊อดชายมีหลายเรื่องท่ีเปราะบาง  

พี่อ๊อดชายอายุ 47 ปี บ้านเกิดอยู่สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เรียนจบช้ัน ประถม 4 เป็น
ลูกคนโต มีน้อง 3 คน ฐานะยากจน พ่อแม่แยกทางกัน  
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พ่อแม่ต่างคนก็ต่างก็ขึ้นมาท างานท่ีกรุงเทพฯ เลยอาศัยอยู่กับตายายท่ีก็เล้ียงดูเราตาม
ยถากรรม เราก็คิดมากเพราะเราไม่มีพ่อแม่คอยดูแล เหมือนไม่มีความอบอุ่น ไม่เหมือน
อยู่ในครอบครัวแบบครบๆ เราก็พยายามไม่คิดอะไรมาก คิดว่าต้องสู้เล้ียงน้องๆ เรา 
เพราะถ้าเราคิดมากมันก็จะยิ่งท้อ จนอายุ 15 ปี ก็ขึ้นมาหางานท าท่ีกรุงเทพฯ ครั้งแรก
ถูกหลอกไปลงเรือ 3 ปี กลับมาก็มาอยู่ท่ีสนามหลวงเจอพวกลุงด า แล้วก็ท างานรายวัน  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
เวลาพี่อ๊อดชายได้เงินมาก็จะส่งให้ยายให้น้อง เพราะแม่แยกไปมีชีวิตของตัวเอง 
เราโตแล้วเราก็ยังคิดถึงว่าเขาเป็นแม่ แต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขา ส่วนพ่อมาท างานเป็น
ผู้รับเหมาตอนนี้ก็กลับมาท างานด้วยกัน น้องสาวก็ซื้อบ้านไว้ท่ีจังหวัดนนทบุรีใครจะไป
อยู่ก็ได้ เขาจะให้พี่ไปอยู่ พี่ยังไม่ไปเลย เพราะพี่เห็นน้องอยู่ พี่ก็มีความสุข พี่เห็นน้อง
ล าบากไม่ได้ ถึงเราล าบากแต่ก็ให้น้องได้สบาย ถึงเวลาล าบากเราไม่เคยไปเบียดเบียน
น้องเราอายน้อง เบียดเบียนน้องบาปด้วย เราอยากสู้ด้วยสองล าแข้งของเราเอง  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากนั้นพี่อ๊อดชายก็มาเจอกับพี่อ๊อดหญิงและฟลุ๊ค ลูกติดของพี่อ๊อดหญิง ช่วงนั้นก็

ท ามาหากินไปเรื่อยๆ ตอนหลังไปอยู่หมอชิตเพราะสนามหลวงอยู่ไม่ได้ เพราะช่วงหลังไล่คนไร้บ้านกัน
มาก พอย้ายไปหมอชิตพี่อ๊อดชายก็เจอลุงด า ซึ่งตอนนั้นพี่อ๊อดชายเช่าห้องอยู่เพราะมีงานท า ท าให้มี
เงินพอเช่าห้องได้ ลุงด ามาเดินกาแฟ1 บอกว่ามีท่ีพักให้อยู่ พี่อ๊อดชายก็ไม่เช่ือ คิดว่าใครจะมาให้ท่ีอยู่
ฟรีๆ พี่อ๊อดชายเลยให้พี่อ๊อดหญิงไปลองอยู่ก่อน พอไปอยู่ก็พบว่าอยู่ได้ท้ังท่ีในเวลานั้นศูนย์พักคนไร้
บ้าน หมอชิตก็ยังมีสภาพไม่เหมือนบ้าน เพราะเป็นเพียงกระท่อมหลังคามุงจาก สภาพการอยู่อาศัย
ล าบากมาก เพราะไม่มีน้ าประปาและไฟฟ้าใช้ อยู่ได้ประมาณ 1 ปี ก็ย้ายมาท่ีบางกอกน้อยเพื่อช่วยท า
ศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีนี่  

บ้านพี่ก็มีท่ีสุพรรณ บ้านเกิดก็ไปประจ า เด๋ียวนี้พี่ก็ยังนานๆไปที เขาให้ไปอยู่พี่ยังไม่เอา
เลย ... ไม่อยากแล้ว เดินหน้าพี่ต้องเดินอย่างเดียว ไม่ยอมถอยหลัง ตกกระไดแน่ ... 

                                                             
1 กิจกรรมการเดินกาแฟคือ การเดินลงพื้นท่ีในท่ีสาธารณะโดยคนไร้บ้านท่ีเป็นแกนน า และสมาชิกท่ี
อาศัยอยู่ในศูนย์พักฯ เพื่อพบปะ พูดคุยกับพี่น้องคนไร้บ้านท่ีอาศัยในพื้นท่ีสาธารณะ โดยมีกาแฟ 
โอวัลติน น้ าร้อน ถือลงไปเพื่อชวนเชิญให้พี่น้องคนไร้บ้านได้ด่ืมเครื่องด่ืมพูดคุยถึงสภาพความเป็นอยู่ 
ปัญหาท่ีเจอในการด ารงชีวิต การเจ็บป่วย การอยู่อาศัย ฯลฯ บางครั้งนอกจากกาแฟ หรือโอวัลติน
แล้วก็จะมียาสามัญประจ าบ้านอย่างพาราเซตามอล ยาแก้แพ้ ยาทาแก้คัน เป็นต้น หรือข้าวลงไปแจก
ด้วย 
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ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนไร้บ้าน ถ้าเมื่อก่อนตอนพี่นอนสนามหลวง เขาจะเรียกคนไร้บ้านก็
ไม่เป็นไร 

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ถึงแม้ว่าพี่อ๊อดชายจะบอกว่ามีบ้านให้กลับ แต่การไม่เลือกท่ีจะกลับไปเป็น เพราะพี่อ๊อด

ชายมองว่าการกลับบ้านเป็นการถอยหลังไปอยู่ในสภาพเดิมท่ีเคยเจอความยากจน ล าบาก มองไม่เห็น
ว่าจะมีชีวิตท่ีดีในวันข้างหน้าอย่างไร ซึ่งในปัจจุบันนี้ แม้ว่าพี่อ๊อดชายก็ยังไม่ถือว่ามีชีวิตท่ีดี แต่ส าหรับ
เขา การอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ยังคงเป็นพื้นท่ีท่ีพี่อ๊อดชายเห็นความหวังท่ีจะมีอนาคตท่ีดีกว่าเดิม 
ประสบการณ์การอยู่อย่างยากล าบากในต่างจังหวัดยังคงมีผลต่อพี่อ๊อดชายให้ด้ินรนอยู่ในเมือง
กรุงเทพฯ ต่อไป 

ตอนมาอยู่สนามหลวงความรู้สึกท่ีเราเคยมีบ้านมันต่างกันมาก ข้างนอกอยู่แบบตัวใคร
ตัวมัน นอนก็ต้องระวังฝน ระวังคนมาไล่ แต่เราไม่กลับบ้านท้ังๆ ท่ีก็คิดถึงเหมือนกัน 
เพราะเราออกมาแล้วเราต้องเดินหน้า ... สนามหลวงเป็นเหมือนทางผ่านเป็นท่ีพักพิง
ส าหรับคนจน ส าหรับคนไม่มีบ้าน  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้สึกท่ีต้องเผชิญความยากล าบากในการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะซึ่งเป็น

ความล าบากทางกาย ก็ยังคงเทียบไม่ได้กับความทุกข์ในจิตใจท่ีต้องแบกรับความผิดหวังกับไปหา
ครอบครัว ความรู้สึกเช่นนั้นท าให้พี่อ๊อดยอมทนล าบากกาย และต่อสู้กับชีวิตท่ีเผชิญอยู่ ในกรณีเช่นนี้
จะคล้ายกับพี่อ๊อดหญิงท่ีเห็นว่า เมื่อตัวเองผิดพลาดในชีวิต ความรู้สึกส้ินศักด์ิศรีและไม่ได้รับการ
ยอมรับ ท าให้การกลับบ้านเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งกว่าความล าบากทางกาย 

ท่ีอยู่อาศัยถ้ามีความมั่นคงก็เหมือนกับบ้าน แต่ถ้าเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีไม่มั่นคงอยู่ ไปวันๆ 
แบบนั้นก็ไม่ใช่บ้าน  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
จากมุมมองของตัวเขาเอง พี่อ๊อดชายให้ความหมายของบ้านว่าทาบซ้อนกันสนิทกับค า

ว่าท่ีอยู่อาศัย เขาเน้นว่าบ้านส าหรับเขาจะต้องมีลักษณะส าคัญคือ ต้องมีความมั่นคง และให้ความรู้สึก
ว่ามั่นคงซึ่งวลีหลังนี้ เขาอธิบายว่าหมายถึง บ้านจะสามารถรองรับการใช้ชีวิตท่ีมองไปสู่อนาคตได้ 
ความมั่นคงดังกล่าวจึงไม่ใช่ความมั่นคงของโครงสร้างบ้านเท่านั้น แต่เป็นเรื่องความรู้สึกท่ีบ้านจะต้อง
สร้างให้เกิดความรู้สึกมั่นคงได้  

 ป้าอ้วน  
ต้ังแต่เด็กจ าความได้ ป้าอ้วนมาจากจังหวัดเพชรบุรี ท้ังบ้านมี 3 คน ครอบครัวของ     

ป้าอ้วนปลูกบ้านอยู่กันเอง แต่เป็นการปลูกบ้านบนท่ีของคนอื่น ซึ่งหมายความว่าถ้าเจ้าของเขามาไล่ท่ี
เมื่อไรก็ต้องย้ายไป ป้าอ้วนเล่าว่า ต้ังแต่จ าความได้ก็ต้องย้าย 2 ครั้ง ย้ายไปหมู่ 1 แล้วก็หมู่ 3        
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โดยพ่อ-แม่มีอาชีพ รับจ้างท างานในสวน ส่วนมากก็ท าท่ีสวนมะนาวหรือสวนส้ม รับจ้างไปสวนละ 3 
บาท เรียนจบ ป.2 ก็ไม่ได้ท าอะไรเป็นช้ินเป็นอัน ไปอาศัยอยู่บ้านป้า โรงเรียนปิดเทอมแม่ก็มารับไปใต้ 
แต่พอป้าอ้วนไปอยู่บ้าน แม่ก็มีปัญหากับพ่อเล้ียง แม่เลยเอาป้าอ้วนมาส่งท่ีเพชรบุรีและก็อาศัยอยู่กับ
ป้ามาโดยตลอด ตอนอยู่บ้านป้าก็ตื่นมาท ากับข้าว สายมาก็มีหน้าท่ีเอาหญ้าให้วัวกิน 

อยู่บ้านป้าจนอายุ 13 ปีก็หนีออกมา ด้วยความท่ีเขาก็เล้ียงเราแบบไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขา 
เขาก็ไม่ได้รักเรา บางครั้งถ้าท างานไม่เสร็จก็ไม่ให้กินข้าว เพราะเขาไม่ชอบแม่ หาว่าแม่
เป็นคนไม่รักดีหนีตามพ่อไป ก็เลยเอามาลงท่ีเราด้วย เวลาเราถามว่าพ่อมาจากจังหวัด
ไหนเขาก็จะด่าว่าพ่อมาจากไหนไม่รู้ ... พอหนีออกมาก็ไปนครศรีธรรมราชก่อน ก็หนี
เลยไปตอนไปโรงเรียนแล้วนั่งรถไฟไปนั่งไปนครศรีธรรมราช ใส่ชุดนักเรียนนอนท่ีสถานี
รถไฟ มีแขก (ลักษณะเหมือนคนอินเดีย) คนหนึ่งมาถาม ให้กินข้าว เขาก็เลยชวนไปอยู่
กับเขา ไปเป็นลูกเล้ียงเขา 6-7 ปี เพราะข้างนอกอันตราย แล้วก็ท างานร้านอาหาร แต่
จากนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะไปตีหัวเขา (ทหารท่ีมากินข้าวในร้ายอาหาร) แตกก็เลยต้องหนี
มาอยู่กรุงเทพฯ  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) 
ป้าอ้วนได้ท าบัตรประชาชนครั้งแรกอายุ 22 ปี ท่ีเพชรบุรี ตอนท่ีอยู่นครศรีธรรมราช ถ้า

ไม่มีบัตรประชาชนตอนเลือกต้ังก็จะโดนปรับครั้งละ 20 บาท จึงกลับมาท าบัตรประชาชนท่ีเพชรบุรี 
โดยไปหาผู้ใหญ่บ้านพาไปท าบัตร แล้วจึงขึ้นมากรุงเทพฯก็มาหางานท่ีขนส่ง หรือกรมแรงงาน ก็มีคน
ชวนไปท างานท่ีบ้าน พอเลิกงานก็นั่งรถสาย 39 ก็มานอนท่ีสนามหลวง สมัยก่อนสนามหลวงมีคนมา
นอนเป็น 100-200 คนได้ ตอนเช้าก็ไปหางานท า ตอนเย็นก็ไม่มีอะไรก็กลับมานอน แล้วก็มีคนมา
แนะน าให้ป้าอ้วนไปนอนในโบสถ์คริสต์ แต่ป้าอ้วนก็เบื่อท่ีจะต้องฟังพระสวด ป้าอ้วนจึงท างานรับจ้าง
ไปเรื่อยๆ เพราะต้องหาเงิน ซึ่งป้าอ้วนก็เบ่ือ เพราะบางทีหากเจอเจ้านายดีก็ดี บางครั้งเจอเจ้านายไม่
ดีก็เครียด บางคนจู้จ้ี บางครั้งไปท าวันเดียวก็มี ไปต้ังแต่ 9 โมงเช้า กลับ 2 ทุ่ม ถูกใช้งานเยอะ ต้อง
ท างานสารพัดตามแต่เขาจะใช้ จนป้าอ้วนมาพบว่า จริงๆ ชอบเก็บของเก่ามากกว่าเพราะเป็นนาย
ตัวเองไม่ต้องขึ้นกับใคร เลยมาเริ่มหันมายึดการเก็บของเก่าเป็นอาชีพ 

เริ่มจากการเห็นคนในสนามหลวงเก็บขวดเก็บของ ก็คิดว่าอยากเก็บบ้างเพราะไม่มีเงิน
แล้ว เมื่อต้องนอนสนามหลวง ป้าอ้วนเล่าว่าเดิมแกมีกระเป๋าเส้ือผ้าหนัก เพื่อลดภาระ ป้าอ้วนจึงเอา
ชุดท่ีมีก็แจกคนไปจนหมด และเริ่มเดินเก็บของเก่าขายอย่างจริงจัง เพื่อหาเงินใช้ วันนึงได้ 20-30 
บาท เรื่องข้าวก็ไม่ได้อดมากเพราะว่ามีผู้ชายไปวัดก็เอากับข้าวมาให้กิน 

ในปี 2545 ท่ีมีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค หรือ “เอเปค”  
และมีการไล่คนไร้บ้านไม่ให้นอนสนามหลวง ป้าอ้วนสามารถจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 150 บาทได้ 
เพราะมีงานประจ าท า เป็นคนขนอุปกรณ์ช่างไฟ โดยมีหน้าท่ีขนของไปวางรอช่างมาติดไฟ ป้าอ้วนได้
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งานนี้ผ่านทางเพื่อนท่ีสนามหลวง ต่อมาป้าก็รู้จักกับ อาจารย์บุญเลิศ1 ซึ่งเป็นช่วงท่ีก าลังมีการจัดต้ัง
ศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีตล่ิงชัน ป้าอ้วนจึงได้รับการชักชวนให้มาอยู่ท่ีศูนย์ตล่ิงชัน และได้รู้จักกับเพื่อนท่ี
ขายกระดาษ ก็เลยรับมาขายได้ก าไรแผ่นละ 3 บาท ถ้าวันนึงได้ 100 แผ่นก็ 300 บาท โดยไปขาย
แถวๆ พระประแดงซึ่งไกลจากตล่ิงชัน ต่อมาป้าอ้วนจึงตัดสินใจออกจากศูนย์พักตล่ิงชัน ย้ายไปอยู่ท่ี
พระประแดง ในปี 2545 

ในปี 2547 สองปีหลังจากออกจากศูนย์ฯตล่ิงชัน ป้าอ้วนกลับมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้าน
อีกครั้งหนึ่ง โดยมาพร้อมกับพี่ไก่ (คนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) เพราะรู้จักกัน
ตามงานวัด และก็มาเจอกันท่ีสนามหลวง โดยป้าอ้วนเล่าว่า “ก็ไม่คิดว่าจะไปเช่าบ้านท่ีไหน คนไม่มี
เหมือนกัน” ป้าอ้วนตกลงคบหากับพี่ไก่ ซึ่งถนัดงานช่าง และเป็นคนไม่เกี่ยงงาน ท างานรับจ้างท่ีป้า
อ้วนบอกว่า “ใครให้ท าไรก็ไป” ปัจจุบันท้ังคู่ตกลงย้ายไปอยู่บ้านของตัวเองท่ีชุมชนใหม่เรียบร้อยแล้ว 
โดยป้าอ้วนยังประกอบอาชีพหาของเก่าเหมือนเดิม  

เมื่อขอให้พูดถึงบ้าน ป้าอ้วนก็พูดถึงความเปล่ียนแปลงของความรู้สึกต่อบ้านในแต่ละ
ช่วงบนเส้นทางชีวิต ท่ีท าให้เห็นความแตกต่างของการมีบ้านในแต่ละช่วงของการมีท่ีอยู่อาศัยแบบ
ต่างๆ  

ท่ีอยู่อาศัยเหมือนเป็นของส่วนกลาง เค้าคอยมาช่วยว่าให้เป็นของส่วนกลาง ไม่
เหมือนกับบ้าน บ้านเป็นของเราเอง เราพัฒนาตัวเองจนเป็นบ้าน ตอนท่ีนอน
สนามหลวงเคยคิดว่าไม่อยากอยู่บ้านแต่พอเทียบกับตอนนั้นก็ล าบากมาก เคยมีตอนฝน
ตกก็ต้องเอาผ้ายางท่ีปูนอนมาบังฝน ต้องหลบใต้ต้นไม้ก็กลัวฟ้าผ่าอีก ตอนนี้พอมีบ้าน 
ตอนนอนก็ไม่ต้องระแวงว่าจะมีอะไร  ... บ้านมีอิสระ ท าอะไรก็ได้ แต่ตอนนี้แม้เรามี
อิสระก็จริง แต่ก็ยังมีเพื่อนท่ีมีอะไรก็คอยช่วยกัน เพราะอยู่ในเครือข่าย บางคนขอมา
นอนด้วยท่ีเป็นคนนอกเครือข่ายเราก็ไม่ได้ ให้มานอนไม่ได้ แต่บ้านก็ยังไม่ได้เลขท่ีบ้าน 
เพราะหลังคามันติดกัน พอไม่มีบ้านเลขท่ี ถ้ารัฐบาลจะเอาท่ีคืนขึ้นมา เราก็จะไม่มีสิทธิ์
อะไรเลย ถ้าจะต้องถูกให้ย้ายก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ... (บ้าน) ก็คือท่ีพักเวลาเรา
กลับมาจากท างานเหนื่อยๆ เราก็มีท่ีให้พัก มีบ้านเราก็สบายใจ เมื่อก่อนเราคิดว่าไม่
อยากมีบ้าน มีบ้านแล้วร้อนอยู่ไม่ติด มีบ้านก็ไม่มีความสุข ตอนนี้มีบ้านก็มีความสุข 
ออกไปท างานพอได้กลับมานอนบ้านก็สบายใจ ออกไปนอนท่ีอื่นก็ไม่สบายใจ ป้าอ้วน  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) 

                                                             
1 บุญเลิศ วิเศษปรีชา นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา ท่ีในเวลานั้นลงพื้นท่ีสนามหลวงเพื่อเก็บข้อมูล
ส าหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทเรื่องคนไร้บ้านโดยมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนไร้บ้านท่ีท้องสนามหลวงและอาณา
บริเวณรอบๆ 



47 

จะเห็นว่าบ้านส าหรับป้าอ้วนเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของพร้อมๆ กับการเป็นท่ีอยูอ่าศัย
ท่ีให้ความสบายใจ ปัจจุบันแม้ชีวิตป้าอ้วนจะดีขึ้นจนสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่ก็ยังต้อง
เผชิญกับการไม่สามารถมีเลขท่ีบ้านได้ ซึ่งเป็นความวิตกกังวลอย่างมากส าหรับเธอ เพราะการมีเลขท่ี
บ้านมาพร้อมกับสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งท าให้เห็นว่าบ้านท่ีมีก็ยังอยู่ในระหว่างทางท่ียังไม่ถึงเป้าหมาย
โดยสมบูรณ์ ราวกับว่าในตลอดชีวิตของเราการมีบ้านเป็นการเดินทางไปพร้อมๆกับการมีชีวิต ในวันนี้
บ้านของป้าอ้วนก็ยังต้องมีการท าให้เป็น “บ้าน” อีกยิ่งๆ ขึ้น ความเป็นบ้านจึงไม่ใช่แค่มีหรือไม่มีแล้ว
จบ แต่บ้านมีระดับของความเป็นบ้าน ซึ่งเราก็คาดหวังให้สถานท่ีท่ีเราอยู่ในมีระดับความเป็นบ้านท่ี
ใกล้เคียงกับบ้านในอุดมคติของเรามากขึ้นเรื่อยๆ 

พี่ไก่  
อายุ 52 ปี บ้านเกิดอยู่จังหวัดสระบุรี พี่ไก่ออกจากบ้านต้ังแต่อายุ 14 ปี เพราะมีปัญหา

ครอบครัว แม่แท้ๆ เสียชีวิต พ่อแต่งงานใหม่ท าให้ต้องอยู่กับแม่เล้ียง พี่ไก่เป็นน้องชายคนเล็ก พี่ๆ ของ
พี่ไก่เมื่อแม่เสียชีวิตก็แยกกันไปคนละทิศคนละทาง  

ตอนนั้นเรายังเด็กนะ ความคิดก็เริ่มมีแล้วแหละ มันสับสนกับแม่เรากับพ่อเราเนี่ย พ่อ
เขาก็กินเหล้า แม่ก็กินด้วย เจ๊ียวไปหมด ผมก็ท าไงได้... แม่ผมเสียเพราะพ่อผมตบ เขา
เป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยแหละ เหมือนฝีในท้อง ตบเข้าก็ตาย ตายก็ต้องอยู่กับพ่อต่อ ตอนแม่
เสีย พ่อผมก็ได้เมียใหม่ ตอนเด็กอยู่บ้านมันก็ไม่อบอุ่น ครอบครัวมันเริ่มไปแล้ว อยู่ไปก็
มีแต่พ่อกับผมไง พี่สาวก็ไปแล้ว พี่ชายก็ไป ไปไหนก็ไม่บอก ... คนใหม่เข้ามางี้ เราก็ไม่รู้
ว่าเขามายังไงเพราะพ่อพาเข้ามา แต่ตามหลักเขาก็ดีนะ เวลาผมจะโดนพ่อตี เขาก็ห้าม 
เขาก็ออกตัวให้ตลอด คอยกัน แล้วพ่อผมเป็นคนแบบนั้นก็อยู่กันไม่ยืดหรอก เขาก็ตีแม่
เล้ียงไปอีก พาเขาเจ็บตัวไปด้วย เราก็ออกมาเลย อย่าไปท าให้เขารับเคราะห์แทนเรา
เลย  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
เมื่อออกจากบ้านก็มาอาศัยอยู่ท่ีตัวจังหวัดสระบุรี เริ่มท างานจากการรับจ้างเข็นผัก 

ต่อมาเข็นไม่ไหวเพราะเหนื่อยและต้องอดหลับอดนอน จึงเปล่ียนอาชีพมาเช่าสามล้อรับจ้างขี่  
พ่อผมเป็นคนกินเหล้าไง เขาดุ ดุทุกอย่าง ไล่ตีทุกวัน แต่บ้านเป็นบ้านพ่อ คือ          
ตอนพ่อเสียนี่ ผมได้ของพ่อหมดนะ พ่อผมท างานกรมชลประทาน นี่พอผมออกมา ผม
เลยยกให้เขาไปเลย เขาก็ตามหาผมนะตอนผมอยู่สระบุรี ให้ผมไปเซ็นเรื่องเงิน เรื่อง
อะไรของพ่อ ผมเซ็นผมก็ไม่ได้เพราะเขาเอาไป ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไง มารู้ตอนหลังตอนท่ี
พี่สาวพ่อมาถามว่าไก่ มึงได้อะไรกับเขาไหมเนี่ย เขาได้กันทุกคนอ่ะ ผมบอกผมไม่ได้
อะไรหรอก ... ผมก็ให้ อยากได้ก็เอาไป เขาก็เอาไปท าบ้านอยู่กัน ผมก็ถือว่าผมออก
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มาแล้วไง หลังจากนั้นผมก็ไม่เข้าไปแล้ว ไม่หันหลังกลับแล้ว จนตอนนี้ 52 แล้ว ไม่เคย
กลับบ้านเลย (พี่ไก่ สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
หลังจากนั้นพี่ไก่ก็ได้ภรรยาและย้ายไปอยู่ท่ีปราจีนบุรี มีลูก 2 คน แต่พี่ไก่อยู่กับภรรยา

ไม่ได้ เพราะเป็นคนติดการพนัน  
ตอนนั้นผมท างานเรือด้วย ก็ส่งตังค์ให้เขาไป แล้วผมก็ออกมา ออกจากบ้านเขาท่ีปราจีน
แล้วเข้า กทม. ลูกผมก็อยู่กับเขา กับพี่สาวเขา ... ส่งไปแค่สองสามเดือนเอง ส่งไม่เยอะ
ไง ผมก็ไม่มี ห้าหกร้อยงี้ แล้วผมก็ไม่ได้ส่งไปอีกจนทุกวันนี้ ... ก็มาอยู่สนามหลวง อยู่ได้
สองวันมั้ง แล้วคนท่ีรู้จักกันเขาพาไปท างาน ไม่เชิงรู้จักหรอก ต่างคนต่างอยู่เนี่ยแหละ 
เขามาคุยแล้วก็ชวนไปท างานท่ีมหาชัย แล้วผมก็ไป ให้มันมีงานท าหน่อย ไปก็ไปท าโรง
น้ าปลา ไม่ไหว ท าได้ประมาณสองเดือน ต้องไปเหยียบปลางี้ ตีนนี้เน่า เปื่อยหมด มัน
หมักเกลือแล้วให้ไปเหยียบ ตอนนั้นมันยังไม่มีเครื่องไง ไปอยู่กับพวกพม่า พวกมอญ 
ข้าวเขาหุงให้กินแต่กับเราซื้อเอง ก็อยู่ไม่ได้ ก็หนีออกมาพร้อมกับเพื่อน ... เพราะว่าให้
อยู่แต่ในโรงงาน ไปไหนไม่ได้ จะออกไปซื้อกับข้าวก็มีคนคุมไปนะ แล้วก็กลับมานอน
สนามหลวงได้ส่ีห้าเดือน ช่วงปี 47 น่ะ ท่ีเขามีพวกพี่เล้ียงอย่างพี่โด่งไปเดินกาแฟอ่ะ  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
พี่ไก่อยู่ท่ีสนามหลวงต้ังแต่ปี 2545 ใช้ชีวิตตระเวนนอนตามวัดไปเรื่อยๆ ไปจนถึงจังหวัด

นครปฐม ไปกวาดวัด อาศัยข้าววัดกิน หลังจากอยู่ท่ีสนามหลวงมาสักพักพี่ไก่ได้เจอกับพี่อ้วนท่ีเป็น
ภรรยาท่ีอยู่กันในปัจจุบันที่สนามหลวง  

เจอท่ีสนามหลวง ช่วงฝนตก ผมสะพายกระเป๋าใบนึง เดินโต๋เต๋ๆ ท่ีสนามหลวง หลักๆ 
ผมก็จะนอนท่ีสะพานพระรามแปดไง หนีเทศกิจบ้าง หนี กทม. บ้าง เขาชอบมาไล่ 
สนามหลวงก็นอนไม่เต็มท่ี ไปนอนพระรามแปดก็ไม่เต็มท่ีอีก พวกวัยรุ่นมันเล่นสเก็ต
บอร์ดทุกคืน โดดกันปังๆ บางทีก็โดนแกล้งบ้าง ขนาดท่ีสนามหลวงนอนเอารองเท้ามา
หนุนหัวมันยังเอาไปได้เลย มันก็แกล้งเดินเตะก่อนไง ถ้าเราต่ืนมันก็ขอโทษบอกนึกว่า
เพื่อน ถ้าเราไม่ต่ืนมันแกล้งดึงกระเป๋ามั่ง เอาของท่ีจ าเป็นไปไง กลางคืนเราเลยไม่ค่อย
ได้นอน ต้องคอยระวังตัวเอง ไหนจะพวกมาเฟียสนามหลวง พวกเทศกิจมาตามจับ เรา
ไม่มีตังให้ไถ แต่บางทีมันหมั่นไส้เห็นเมาๆ มันก็ตีเราได้ไง หลักๆ ผมก็นั่งแถวพระราม
แปดแล้ว ไม่อยากอยู่สนามหลวง มันมีหลายกลุ่มหลายเหล่า เห็นเยอะๆนี้ไม่ได้รู้จักกัน
หรอก ตรงนี้กลุ่มคนขี้เหล้า ตรงนั้นกลุ่มเก็บของเก่า มีกลุ่มเดินชนตัง  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
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ตอนอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะพี่ไก่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร เดินๆ นอนๆ ไปหาข้าวกินมี
บางครั้งถ้ามีงานรับจ้างก็จะไปบ้างอย่างรับจ้างตบมือ ดูงิ้ว ท างานในวัดล้างจาน เฝ้ าห้องน้ าวัด เฝ้า
รองเท้าคนท่ีมาท าบุญ พี่ไก่เข้ามาในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จากความบังเอิญท่ีตามเพื่อนมาประชุม  

ผมเจอเพื่อนคนนึง เขาชวนไปถ่ายหนังท่ีไหนก็ไม่รู้ อีแอนอ่ะ ผมก็ไม่รู้จักเขา เขามาหา
ว่ามีถ่ายหนัง ใครจะไปบ้าง ไปนั่งตบมือออกรายการอะไรแบบนี้ ผมก็ไป ขึ้นรถไป ไปถึง
หน้ากองสลาก เขาบอกให้ลงๆ ผมก็ว่าลงท าไม แอนบอกว่าลืมไปวันนี้มีประชุม         
ผมก็ตกใจอะไรว่ะ พวกผีอย่างเรามีประชุมด้วยหรอ ก็มาบอกไปๆ พาผมไปประชุมด้วย
ท่ีตล่ิงชัน ก็นั่งกลัวๆ เหมือนกัน ก็ตกใจ คนนี้ก็ไปส ารวจ ไปเดินกาแฟท่ีผมหนีๆเขาไง 
เขาบอกเอ้าพี่ ผมก็ยกมือไหว้ เขาถามจ าผมได้ไหม ผมว่าจ าได้ครับ ก็อยู่แบบนี้แหละ 
เขาบอกเรื่องประชุมเรื่องกิจกรรม ก็คุยกับลุงด า ลุงด าก็บอกว่ามานอนนี่ก็ได้ ไปนอน
ท าไมสนามหลวง ก็เลยมานอนสักต้ังนึง ก็ดีเว้ย ตอนนั้นเราไม่มีท่ีนอน คุณโด่งก็ไป    
ซื้อจาก ซื้อไม้มาท ากระต๊อบให้นอนข้างหลังศูนย์ ทีแรกก็นอนคนเดียวก่อน เพราะ    
ป้าอ้วนออกมาแล้ว แล้วก็เข้ามาอีก ได้กันแล้วแหละ แต่แยกกันอยู่ไงเพราะเราไม่มี      
ท่ีนอน ก็อยู่กับพวกลุงอ๊อด  น้าแดงแขนด้วน ท่ีข้างหลังอ่ะ อยู่ปี 47 เนี่ยแหละ เข้ามา
ตอนสิงหา แล้วผมก็อยู่นั่นแหละ  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ส าหรับพี่ไก่ท่ีอยู่อาศัยกับบ้าน“ผมว่าเหมือนกันนะ ท่ีอยู่อาศัยจะถาวรบ้างไม่ถาวรบ้าง 

แต่บ้านเนี่ยถาวรอยู่แล้ว บ้านถาวรกว่า ท่ีอยู่อาศัยก็ช่ัวครั้งช่ัวคราว” (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ความถาวรของพี่ไก่มีนัยยะถึงการลงหลักปักฐานท่ีท าให้ชีวิตมีความมั่นคง 

ป้าพร 
อายุ 71 ปี ป้าพรเป็นคนจังหวัดพะเยา ย้ายขึ้นมาอยู่กรุงเทพฯ เพื่อหางาน เริ่มแรก

ท างานร้านโต๊ะสนุ้กเข้าตอนเช้า 7 โมง ออกตอนเย็น 5 โมง ก็ไปท างานงานโรงแรมต่ออีกตอนหนึ่งทุ่ม
ออกกะตอนตีหนึ่ง วันหนึ่งท างานเป็นสองช่วงก็จะท างานแบบนี้เรื่อยมาๆ ท างานอย่างนี้มานาน 
จากนั้นก็ไปท างานท่ีสนามบินดอนเมืองได้ 4-5 ปี ป้าพรมีลุงบุดดาสามี (คนท่ี 2) ป้าพรซึ่งป่วยเป็นโรค
เส้นเลือดตีบในสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคเก๊าท์ เบาหวาน ความดัน ไขมัน ท าให้มีภาระเรื่อง
อาหารการกินท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ป้าพรต้องยังท างานในกรุงเทพฯ 

ตอนนั้นมีสามีขี้หึงมาก ทะเลาะกันไม่ เว้นแต่ละวันก็เลยออกจากงานขายของ           
ขายไส้อั่ว ขายหมูอยู่ ท่ีส าเพ็งตอนนั้นขายดีขายอยู่ก็หลายปี  ก็มีคนในส านักงาน
นายกรัฐมนตรีเขาขอให้ไปท างานกับเขาท่ีบ้านพอท ามาครบสองปี เขาก็ย้ายไปอยู่ท่ีดิน
แดง ป้าว่ามันไกลเพราะต้องนั่งรถจากนี่ไปลงอนุสาวรีย์ แล้วก็ต่อรถจากอนุสาวรีย์ต้อง
ไปดินแดง พอไปถึงแล้วก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีก ค่ารถมันแพง ... แล้วก็มาได้งาน
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ท่ีบ้านราชวิถีแต่เงินมันน้อย เราก็ต้องทน ได้เงินมา แต่ละเดือนก็ใช้จ่ายท้ังไหนจะซื้อ
ข้าว ไหนจะซื้อยา มันหลายอย่าง เรามีลุงท่ีต้องดูแล  

ป้าพร (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ตลอดเวลาท่ีป้าพรอยู่กรุงเทพฯ ท างานก็เช่าบ้านมาตลอด ป้าพรกับสามีเก่ามีลูกชาย 1 

คน หลังจากสามีเก่าเสียชีวิต ป้าพรก็มาเจอลุงบุดดา ป้าพรมีบ้านท่ีจังหวัดพะเยาท่ีเป็นช่ือของป้าพร
เอง แต่ก็ไม่สามารถไปอยู่ได้เพราะติดภาระต้องดูแลลุงบุดดา ถ้าย้ายไปอยู่ท่ีพะเยาต้องซื้อยากิน 
รายได้ท่ีป้าพรหาไม่สามารถเพียงพอเล้ียงลุงบุดดาได้ ถ้ายังอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ก็ยังมีรายได้เล้ียงชีพ 
เงื่อนไขของการด าเนินชีวิตของคนแก่ท่ีต้องแบกรับชีวิตของตนเอง และสามีอย่างป้าพร การอยู่
ต่างจังหวัดไม่ช่วยให้มีชีวิตได้ การด้ินรนอยู่ในกรุงเทพฯ จึงเป็นทางรอดท่ีจะสามารถอยู่ได้เป็นวันๆ 
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จึงเป็นท่ีสามารถรองรับเงื่อนไขชีวิตป้าพรได้ประมาณหนึ่ง 

“ถ้าไม่มีลุงป้าพรจะไปอยู่ท่ีบ้านพะเยา เพราะจะให้อยู่ปักหลักท่ีนี่ไปตลอดชีวิตเป็นไป
ไม่ได้” (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) ท่ีเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์ได้ เพราะเจอศูนย์ท่ีหมอชิต แล้วมีคนบอก
ว่ามีศูนย์ท่ีบางกอกน้อย ป้าพรก็รอเพราะอยากไปดูตอนนั้นลุงบุดดายังแข็งแรงค้าขายได้ และป้าพรก็
ได้มาอยู่ท่ีบางกอกน้อย พออยู่ได้ไม่กี่ปีลุงก็มาป่วยเลยไปไหนไม่ได้ ป้าพรไม่อยากพึ่งพาลูก พอลูกชาย
แต่งงานป้าพรไม่ชอบลูกสะใภ้เพราะเป็นคนสกปรก ปากจัด ไม่ให้ความเคารพ ลูกชายป้าพรให้เงินใช้
บ้างซึ่งป้าก็พยายามเก็บไว้ใช้ตอนท่ีกลับไปอยู่บ้านท่ีพะเยา ท่ีนี่ไม่มีใครรู้ว่าป้าพรมีบ้านเพราะป้าพรไม่
อยากคุยให้ใครฟัง 

 ส าหรับป้าพรท่ีมีบ้านเป็นเป้าหมายท่ีจะกลับไปอยู่เพื่อใช้ชีวิตของตนเองในบั้นปลาย
ชีวิต มีชีวิตท่ีไม่ต้องเหนื่อย มีกินมีใช้พอให้ไม่ล าบาก ได้พักผ่อน การอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นเรื่องจ าเป็น
เรื่องจากต้องอยู่อาศัยเพื่อท ามาหากินเราเอง ดูแลสามีท่ีมีเงื่อนไขไม่สามารถย้ายกลับไปอยู่บ้านได้ 
เพราะการกลับไปอยู่บ้านของป้าพรไม่สามารถมีเงินเพียงพอท่ีจะใช้ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายาของลุง 
และค่าอาหาร การด้ินรนในชีวิตในเมืองของป้าพรกินระยะเวลาจนกว่าลุงจะเสียชีวิต ป้าพรจึงจะได้
กลับ “บ้าน” ดังนั้นท่ีอยู่อาศัยส าหรับป้าพรจึงเป็นท่ีพักพิงท่ีจะสามารถท ามาหากินเพื่อเล้ียงชีวิตได้ 

ป้านา 
ป้านาเป็นคนแต่งตัวดูดี จัดแต่งผมเนี๊ยบ ดูเป็นคนเจ้าระเบียบรักสะอาด บ้านเกิดป้านา

เป็นคนกรุงเทพฯ แถวๆ วัดบางโพธิ์ติดกับวัดสร้อยทองอยู่กับแม่ มีพี่สาว 1 คน น้องชาย 1 คน 
น้องสาว 1 คน น้องชายเป็นนายพันเอกปลดเกษียณอยู่แถวคลอง 10 กับครอบครัว ออกจากบ้านมา
ตอนอายุ 16 ท่ีแถวบ้านท่ีอยู่ถูกไล่ท่ีแม่ป้านาเลยเอาป้านาไปฝากกับสามีเก่าป้านาท่ีมีอายุ เพราะเป็น
คนรวยมีสมบัติ ตอนแรกก็เข้าไปเป็นลูกจ้าง ตอนหลังก็ได้เป็นภรรยาน้อย อยู่กันมาประมาณ 20 ปี 
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จนลูกโตสามีก็เสียชีวิต ป้านาเลยออกจากบ้านไปท างานเดินหนัง1 ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดเวลาท่ี
อยู่กับสามีแยกกันอยู่คนละท่ีเพราะไม่ค่อยถูกกับลูกเล้ียง สามีมีลูก 5 คน ลูกป้านาคนโตเป็นลูกสาว
อยู่     อพาร์ทเม้นท์ใกล้ๆ ศูนย์ไม่ค่อยรักป้านา ลูกชายคนท่ีสองท างานอยู่แถวๆ วงศ์สว่างเป็นเจ้ามือ
บอลเถื่อนท างานอื่นไม่ได้เพราะเป็นไวรัสตับอักเสบลูกสะใภ้ท างานเป็นผู้ช่วยแพทย์ ลูกคนเล็กผู้ชาย
ท าสวนยางอยู่ท่ีภาคใต้มีสวนของตัวเอง และรับจ้างมีลูก 2 คน  

ระหว่างท่ีอยู่กับสามีป้านาเล่าให้ฟังว่าป้านาติดการพนัน ในขั้นท่ีเรียกได้ว่าล้างผลาญ
สามีหมด “บ้านกี่หลังก็ขาย แฟลตมีกี่ท่ีก็ต้องขาย” (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) หลังสามีป้านา
เสียชีวิต ภรรยาหลวงเลยยุแยงให้ลูกๆ รังเกียจป้านา เพราะป้านาท าตัวไม่ดี ล้างผลาญสมบัติ  

เราเล่นการพนันเก่ง เล่นไพ่เก่ง ตอนมาอยู่ท่ีศูนย์ก็เคยโดนไปครั้งหนึ่งเพราะเล่นในศูนย์
แล้วพี่เล้ียงจับได้ โดนลงโทษให้ไปนอนนอกศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แต่พี่ไก่มารับเคราะห์ไป
นอนข้างนอกแทนป้านากับแฟนป้านาด้วย” (เพราะพี่ไก่เห็นว่าป้านาอายุมากแล้วการไป
นอนข้างนอกล าบากกว่าพี่ไก่)   

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)  
เมื่อสามีเสีย การอยู่ในบ้านเดิมท่ีป้านาไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งได้ เพราะขาดสายสัมพันธ์ท่ี

เคยยึดโยงป้านาเข้ากับครอบครัวทั้งลูก และภรรยาหลวงของสามี ป้านาก็ไปเดินหนังอยู่นครสวรรค์ใช้
เงินท่ีได้จากเซ้งแฟลตท่ีกรุงเทพฯ ซื้อหนังไปฉาย ลูกก็ตามไปส่งฟิล์มหนังจากกรุงเทพฯ ให้บ้าง 
ระหว่างนี้ป้านาจึงได้เจอแฟนป้านา (คนปัจจุบัน) ท่ีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ท่ีสุโขทัย 

ช่วงหลังหนังไม่มีคนดู เพราะคนหันไปดูซีดีกันหมด ตอนอยู่ท่ีนครสวรรค์ป้านาเช่าห้อง
อยู่เดือนละ 600 บาท แฟนป้านาก็ซื้อซาเล้งรับจ้างขนผัก ส่วนป้านาก็ขายของ ป้านาจะขึ้นมาเยี่ยมลูก
มาอยู่กับลูกบ้างบางครั้ง ลูกๆ ทุกคนก็เล้ียงดูตัวเอง ลูกสามีเก่าคนละแม่ก็รักน้องๆ ท่ีเป็นลูกป้านาดี 
พอหนังไม่มีคนดู ป้านาจึงหาลู่ทางท าอาชีพใหม่  

เราก็คิดว่าท่ีกรุงเทพฯ น่าจะขายดีเลยซื้อเส้ือผ้ามาขายท่ีสนามหลวง เราขึ้นมาคนเดียว
ขึ้นๆ ลงๆ นอนท่ีสนามหลวงบ้าง ไปเอาผ้าท่ีนครสวรรค์บ้าง เราก็ชอบท่ีสนามหลวง
เพราะตอนนั้นขายดียังไม่มีการจับให้นอนได้ทุกท่ี เราก็นอนท่ีตรงนั้นไม่กลัวเลย มีเพื่อน
เยอะ 

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) 
ตอนนอนท่ีสนามหลวงถ้าฝนตกป้านาก็จะเข้าตู้โทรศัพท์ขาก็โผล่มาข้างนอกก็เอา

กระดาษทีปูขายของมาคลุมขา  

                                                             
1 การซื้อหนังจากกรุงเทพฯ ไปฉายตามงานในจังหวัดต่างๆ 
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อ๊อดชายยังอุ้มฟิวไปยืนดูป้านาเลย เราก็โมโหว่าไอ้นี่มายืนดูอะไรเรา เราก็ไม่รู้จักคนไร้
บ้านเลยท่ีรู้จักก็มีพี่นางตอนหลัง ตอนนั้นลูกพี่นางยังเล็กๆ อยู่เลย พี่นางก็ขายของ
เหมือนกันเราเจอกันก็ถูกใจกัน เมื่อก่อนสนามหลวงขายดีมากจับอะไรก็เป็นเงิน ตอน
หลังไปอีกทีก็ไม่เจอพี่นางเราก็ถามหาว่าไปไหน คนแถวนั้นก็บอกว่ากลับไปอยู่บ้านแล้ว
ก็ไม่เจอกัน เราก็มาเจอยายล่ีท่ีพี่เก่งนับถือเหมือนแม่บุญธรรมไปขายของท่ีสนามหลวง
เหมือนกัน  

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) 
พอพระไปบวช ป้านาก็ขึ้นมาอยู่ ท่ีสนามหลวงเลย พอพระสึกมาก็ชวนมาอยู่ ท่ี

สนามหลวงก็ได้เจอลุงด าก็ขอเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ป้านาเข้ามาต้ังแต่เริ่มก่อสร้างยังไม่เสร็จ
ก็ปลูกกระต๊อบอยู่เป็นแนวๆ เรียงกัน ตอนท่ีไปๆ มาๆ ระหว่างกรุงเทพฯ นครสวรรค์ป้านาก็ไม่คิด
อยากมีบ้านเท่าไหร่ เพราะก็สบายใจดีกลับไปนครสวรรค์ก็มีบ้านท่ีเช่าอยู่เดือนละ 600 บาท พอออก
จากบ้านเช่ามาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านก็ไม่คิดจะออกไปมีบ้านแล้ว เพราะตอนนั้นป้านาก็ไม่มีอาชีพท่ี
มั่นคงซาเล้งก็ตกต่ า แล้วหากินก็ไม่รอด ดีท่ีแฟนป้านาไปบวช แกเป็นอัมพฤกษ์ ป้านาบอกว่าไม่ต้อง
สึก เพราเป็นพระมีเงินรักษาตัวเอง และบางครั้งก็มีเงินให้ป้านาบ้าง 

ส าหรับป้านาพูดถึงท่ีอยู่อาศัยกับบ้านว่าเหมือนกันคืออยู่แล้วสบายใจ จากชีวิตท่ีโลด
โผนในวัยสาวท าให้ป้านาไม่ได้ผูกพันกับลูกๆ มาก แม้ในตอนนี้ป้านาจะไปมาหาสู่กับลูกๆ อยู่บ้าง แต่
การจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวไม่ได้ท าให้ป้านารู้สึกสบายใจได้ ส่วนหนึ่งคือการเข้าไม่ได้กับ
ลูกสะใภ้ท่ีสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้การอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านจึงเป็นท่ีท่ีท าให้
ป้านาอยู่ได้อย่างสบายใจ 

พี่แดง 
พี่แดง อายุ 52 ปี จบการศึกษา ปวส. ตอนเด็กๆ เราไม่ได้อยู่กับพ่อ-แม่ท างานอยู่ ท่ี

กรุงเทพ พ่อ-แม่เอาไปฝากให้ย่าเล้ียงท่ีอยุธยาท่ีบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ช่วยกันท านา พี่แดงมีความ
ผูกพันกับบ้านท่ีนั่นมากเพราะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ท่ีอยู่รวมๆ กัน ท่ีบ้านไม่มีปัญหากัน เวลา
ว่างงานก็ท าอาชีพเสริมกัน เช่น เย็บจักรปักสานตะกร้า งอบต่างๆ ตอนเด็กมีวิถีชีวิตอยู่แบบเด็กบ้าน
นอกก็มีความสุขดีอยู่วัดบ้าง ใช้ชีวิตโลดโผนตามประสาเด็กบ้านนอก พอโตขึ้นพี่แดงก็เริ่มอยากท างาน
ก็เลยออกจากบ้านย่าย้ายมาท่ีกรุงเทพฯ มาอยู่กับพ่อ-แม่ท่ีมีบ้านอยู่แถวๆ คลองเตย น้องสาวก็ย้ายมา
อยู่กับพ่อ-แม่แถวๆ คลองเตยเหมือนกัน พี่แดงก็อาศัยอยู่กับแม่เราไม่ต้องด้ินรนอะไรก็ท างานบ้างไม่
ท าบ้าง จนพ่อพี่แดงไปมีครอบครัวใหม่ พี่แดงก็อยู่กับแม่ ยาย กับน้องสาวอีกคน แม่ท าอาชีพค้าขาย 

พอพ่อย้ายไปอยู่กับครอบครัวใหม่แถวๆ ส าโรง หลังจากนั้นพี่แดงก็ออกมาท างานข้าง
นอกได้ประมาณ 4-5 ปี แม่ไม่สบายและเสียชีวิต น้าชายก็รับยายไปดูแล น้องสาวก็เข้ามาดูแลบ้าน
ของแม่ แฟนของน้องสาวท าอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน พี่แดงก็ไปช่วยเพราะไม่มีครอบครัว งานท่ีท า
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ต้องมีการปีนนั่งร้านท่ีสูงพี่แดงประสบอุบัติเหตุหล่นจากนั่งร้านหลังกระแทกท าให้พี่แดงเป็นอัมพฤกษ์
ท างานไม่ได้ แต่พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ช่วงนั้นพี่แดงก็อาศัยอยู่กับน้องสาว น้องสาวก็ช่วยเล้ียงดู
อยู่ประมาณปีกว่าๆ ท่ีพักรักษาตัว เมื่ออาการดีขึ้นพี่แดงก็ยังท างานไม่ได้ น้องเขยจึงบ่นเพราะเครียด
เรื่องปัญหาการเงินในครอบครัวด้วยซึ่งช่วงหลังๆ ก็บ่อยขึ้น จนกระท่ังมีปากเสียงกัน ลูกๆ ของ
น้องสาวก็ยังเล็กเวลาเห็นพ่อ-แม่ทะเลาะกันเด็กๆ ก็ตกใจ ร้องไห้กัน พี่แดงก็มานั่งคิดว่าเพราะพี่แดง
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาท่ีท าให้ครอบครัวของเขาแตกหัก ขืนอยู่ไปก็จะท าให้ครอบครัวของน้องสาวมี
ปัญหาหนักขึ้น พี่แดงก็เลยตัดสินใจออกมาอยู่ข้างนอกมาหาชีวิตเอาข้างหน้าดีกว่า 

การมาอยู่ข้างนอกในพื้นท่ีสาธารณะเป็นบทพิสูจน์ความอดทนของพี่แดง จากท่ีผ่านมา
ไม่เคยเจอสภาพปัญหาจริงๆ ไม่เคยเจอชีวิตแบบนี้ก็ท าให้พี่แดงเคว้งคว้างไม่มีทิศทาง แม้แต่บ้านท่ี
อยุธยาท่ีพี่แดงเคยรู้สึกว่าเป็นบ้านก็ไม่อยากกลับไป เพราะตอนนั้นย่าพี่แดงเสียชีวิตแล้ว พี่แดงกลัวจะ
เป็นปัญหาให้เขา พี่แดงรู้สึกผูกพันกับย่ารู้สึกเหมือนเป็นที่พึ่งพิง ย่าเป็นเหมือนแม่ เพราะพี่แดงอยู่กับ
ย่าต้ังแต่เด็กๆ ตอนเด็กๆ ท่ีพี่แดงเกเร ด้ือ คนท่ีปราบพี่แดงได้ก็มีแต่ย่า  

ตอนท่ีออกมาอยู่ข้างนอก (ออกจากบ้าน) อายุประมาณ 30 ปี ส่ิงท่ีเอาออกมาก็ไม่มี
อะไรมากมีแค่เส้ือผ้า ช่วงแรกท่ีมานอนสนามหลวงได้ประมาณ 1 เดือน เริ่มมีเพื่อนท่ีสนามหลวง จึงมี
เพื่อนชวนไปท างานประกอบรถแถวๆ บางบัวทอง พี่แดงก็ไปอาศัยอยู่ท่ีอู่ท าได้ประมาณ 3 ปี แต่
กิจการอู่ไม่ค่อยดีเวลาหมุนเงินไม่ทันก็ไม่จ่ายค่าจ้างทบไปเรื่อยๆ แต่เขามีข้าวให้กิน ว่างๆ พี่แดงก็มา
หาเพื่อนท่ีสนามหลวงบ้าง พอหลังจากนั้นพี่แดงเบ่ืองานท่ีอู่ก็เลยออกมาอยู่ท่ีสนามหลวงกับเพื่อนๆ  

ตอนนั้นเป็นช่วงท่ีเราเบื่อชีวิต อีกอย่างคือเราไม่มีครอบครัว ไม่มีความกระตือรือร้นใน
ชีวิต คล้ายๆ กับเราปล่อยวางไม่มุ่งหวังกับอนาคตมากมายเพราะเราตัวคนเดียว 

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
การมาอยู่สนามหลวงพี่แดงพบกับมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างการคบเพื่อนใน

สนามหลวงก็เป็นเพื่อนนี่คบกันแบบไม่เต็มร้อยในด้านของความไว้วางใจ เพราะต่างคนต่างไม่รู้ท่ีมา
การไว้เนื้อเช่ือใจก็ต้องเผ่ือใจไว้ครึ่งหนึ่งก่อน เพราะอาจจะมีการลักขโมยกันได้ แต่ก็ต้องมีเพื่อนไว้
อย่างเวลานอนก็ต้องอาศัยเพื่อนเยอะๆ เพื่อความปลอดภัยใครจะมาท าอะไรไม่ได้ การแบ่งปันข้าว
เวลาได้มาเยอะๆ ถ้าวันไหนไม่มีก็อดด้วยกัน การท ามาหากินก็หาพอแค่มีกินไปวันๆ เวลาท่ีไม่มีอาหาร
แจก หลังจากนั้นก็มีทีมท างานลงมาคุยแต่พี่แดงก็ปฏิเสธท่ีจะเข้าไปอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เพราะ
จากประสบการณ์ท่ีอยู่สนามหลวงได้ 3-4 ปี พี่แดงเห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไร มีคนหลากหลาย
อาชีพท้ังท่ีทุจริต ท้ังมิจฉาชีพ อย่างหลอกคนไปท างาน หรือหลอกไปลงเรือบ้าง พี่แดงพูดถึงความรู้สึก
ตอนท่ีอยู่สนามหลวงว่า ... “มันก็เหมือนกับเคว้งคว้างเลยแหละ มันลอย มันก็เหมือนกับลูกโป่งท่ีลอย
ไปตามอากาศ ลอยไปไม่มีทิศทาง” (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
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ชีวิตของพี่แดงท่ีต้องเจอกับสภาพความล าบากในพื้นท่ีสาธารณะ การปฏิสัมพันธ์กับคน
ท่ีเข้ามาซ้ าเติมชีวิต ท าให้พี่แดงกลัวเมื่อเจอกับทีมท างาน (มพศ.) ว่าจะมาหลอกไปพี่แดงเลยไม่คุย
ด้วย เพราะไม่ไว้ใจ แต่ก็มีเพื่อนท่ีพี่แดงรู้จักมาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มาคุยกับพี่แดงตอนหน้าฝนซึ่ง
พี่แดงก าลังอยู่ในสภาพท่ีล าบาก ซึ่งตอนนั้นลงมาคุยกับพี่แดงเป็นครั้งท่ีสามนั่งกินข้าวด้วยกันพูดกันถึง
ปัญหาท่ีเจอกันอยู่ เรื่องว่าเราจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกันอย่างไร แล้วจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
พวกเราอย่างไร พี่แดงก็เลยอยากลองดูเลยเข้ามา 

ตอนท่ีเราอยู่ข้างนอกค าว่าบ้านมีค่ามหาศาล ไม่ใช่ว่ามีค่าทางทรัพย์สินนะ มันมีค่าทาง
จิตใจมาก เราต้องเจอความว้าเหว่ที่ต้องมานอนในท่ีสาธารณะ มองไปทางไหนก็เห็นแต่
ท้องฟ้า แล้วยิ่งหน้าฝนจะยิ่งคิดถึงบ้านใหญ่เลย เวลาเราต้องมานั่งตากฝนท้ังคืน ไม่ได้
หลับไม่ได้นอน ต้องมานั่งอยู่ใต้หลังคาป้ายรถเมล์ กว่าจะได้นอนก็ต้องรอจนกว่าพื้น
ฟุตบาทจะแห้งถึงได้ไปปูผ้านอนได้ กว่าจะนอนมันก็จะสว่างแล้ว พอได้นอนไม่กี่ช่ัวโมง
มันก็ตีห้า เจ้าหน้ากวาดถนนมากวาดเขาก็ไล่เราอีก เราก็ต้องไปนั่งหลับข้างก าแพง ใน
เวลาท่ีเราอยู่ข้างนอก บ้านไม่ได้หายไปจากชีวิตเรานะ มันฝังอยู่ในจิตใจเราเลย แต่
เพราะทิฐิของเรามากกว่าท่ีไม่ยอมเข้าไปหามัน ... เวลาว้าเหว่ หรือเวลาหน้าฝนท่ีเรา
เจอฝนมันสาหัสสากรรจ์ล าบากมาก ค าว่าบ้านจะแว่บเข้ามาหาเราทันทีเลย ... ตอนท่ี
เราอยู่สนามหลวงมีท่ีพอไว้วางใจกันได้สามส่ีคน นอกนั้นเป็นเพื่อนท่ีไปเจอกันเวลาท่ี
แจกของเห็นกันประจ าเวลานอนท่ีสนามหลวง แต่เป็นคนละกลุ่มกัน เราก็ไม่ได้มีความ
ผูกพันอะไรกันมากแค่อยู่รวมกันตามความจ าเป็น เพื่อความอยู่รอด และความปลอดภัย  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
การมีชีวิตแบบคนโสดท่ีไม่มีครอบครัว ตระเวนท างานรับจ้างไปเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น 

ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลง แยกย้ายกันไปมีท่ีทางของตนเอง พี่แดงซึ่งเป็นคนโสดชีวิตท่ีผ่านมาจึง
ไม่ได้ลงหลักปักฐาน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันและต้องกลายเป็นคนอยู่อาศัย พึ่งพิงน้องสาวในขณะท่ี
น้องสาวมีบ้านท่ีเป็นครอบครัวเด่ียว การรองรับความรู้สึกของพี่แดงท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันเป็น
ครอบครัวจึงมีช่องว่าง พี่แดงท่ีต้องเผชิญสภาวะดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้พี่แดงตัดสินใจออกจาก
บ้านของน้องสาว เพราะส าหรับพี่แดง 

บ้านกับท่ีอยู่อาศัยจะไม่เหมือนกันนะ บ้านมันเป็นส่ิงท่ีรวมของครอบครัวครัวเลย หัวใจ
ของครอบครัวเลย มีท้ังความอบอุ่น ความผูกพัน แล้วก็ทุกอย่าง ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยคือว่า
เป็นท่ีให้เราพักช่ัวคราว แบบแคมป์เราก็อยู่แค่งานหมด พองานหมดเราก็ไปไม่ได้ผูกพัน
อะไร มีโครงสร้างให้อยู่ในพื้นท่ี ให้เราอยู่ในช่วงท่ีท างานเท่านั้นเอง แต่บ้านมันเป็น
ครอบครัวเลย  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
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ความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน้องสาว อีกท้ังยังรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัญหาท่ีท าให้ครอบครัวน้องสาวมีปัญหาจึงเป็นเรื่องท่ีสร้างความทุกข์ให้พี่แดงซึ่งให้ความส าคัญว่า
เป็นบ้านท่ีรวมของครอบครัว การก้าวออกมาจึงดูเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไม่ต้องทนทุกข์ในการรู้สึก
ว่าได้ท าให้ครอบครัวน้องสาวมีปัญหา 

พี่หน่า 
พี่หน่าเป็นคนท่ีคุยเรื่องประวัติชีวิตยากท่ีสุด เพราะเป็นคนไม่ชอบแสดงออก และไม่

ยอมเล่าประวัติชีวิตมากนัก เวลาพูดถึงหรือเล่าถึงมักมีน้ าตาคลอเสมอ 
อายุ 47 ปี เกิดท่ีสุโขทัยมีพี่น้องท้ังหมด 8 คน บ้านท่ีสุโขทัยเป็นของแม่ แม่ท าอาชีพ

ขายข้าวแกง และท าสวน ท าไร่ ท านา ท่ีบ้านก็อยู่กันอบอุ่นดี แต่พี่หน่าบอกว่าไม่ชอบอยู่บ้านนอก 
ชอบอยู่ในเมืองท่ีมีรถเยอะๆ ท่ีมีคนพลุกพล่าน พี่หน่าจบการศึกษาช้ัน ม.6 ก็ขึ้นมากรุงเทพฯ มา
ท างานโรงงานท าดอกไม้ โดยเช่าบ้านอยู่กับเพื่อน แต่ตอนหลังโรงงานเจ๊ง  

เรามีแฟนขายของเก่าเราก็มาขายของกับแฟนท่ีสนามหลวง ท่ีอยู่เราก็เช่าบ้านบ้างกลับ
บ้านบ้างไปๆ มาๆ หลายหน พอกลับบ้านไปเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราชอบกรุงเทพฯ ก็
กลับมาหางานท าอีก ความสัมพันธ์กับพี่น้องเราก็ไม่มีอะไร1 มานอนท่ีสนามหลวงสักพัก
หนึ่งตอนท่ีมาขายของ แต่เราก็ไม่คิดจะกลับบ้าน เราทนได้ ตอนนั้นก็อยากมีบ้านท่ี
กรุงเทพฯ แต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะดูราคาแพงมาก  

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
ส าหรับพี่หน่าการมีบ้านของตนเองเป็นเรื่องท่ีผูกโยงกับการมีพื้นท่ีรองรับการมี

ครอบครัวเด่ียว “ท่ีอยู่อาศัยมันจะอยู่หลายครอบครัว แต่บ้านมันจะอยู่ครอบครัวเดียว อยู่เป็นสัดเป็น
ส่วน” (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) ความส าคัญของการอยู่เป็นเป็นสัดส่วนของพี่หน่าส าคัญต่อ
ความรู้สึกในการเป็นบ้าน ในสังคมปัจจุบันบ้านของพี่หน่าได้สะท้อนถึงความเป็นส่วนตัวท่ีเห็นความ
เปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน การมีครอบครัวขยายไม่รองรับชีวิต เพราะการจัดความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีความตึงเครียดและสร้างความกดดันให้คนท่ีอยู่อาศัย 

พี่หน่ารู้จักศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ตอนท่ีเขายังสร้างศูนย์ไม่เสร็จ ก าลังสร้างอยู่ เมื่ อก่อน
แฟนป้านาขายของท่ีสนามหลวง พี่หน่าก็เจอเขาบางครั้งก็เอาเส้ือผ้ามาฝากเขาขายบ้างอะไรบ้าง ทีนี้
พอพี่หน่าไม่มีท่ีเก็บของ ป้านาเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก่อน แฟนป้านาเป็นญาติห่างๆ กับแฟน

                                                             
1 ความสัมพันธ์ระหว่างพี่หน่ากับพี่น้องจากท่ีพี่เล้ียงทราบไม่ค่อยดี เพราะพี่น้องของพี่หน่าฐานะดีท า
ให้พี่น้องไม่ยอมรับพี่หน่า ระหว่างท่ีสัมภาษณ์พี่หน่า ผู้ศึกษาเห็นพี่หน่าน้ าตาคลอในช่วงท่ีถามถึง
ประวัติและความหลังของชีวิต ผู้ศึกมาทราบทีหลังว่าครอบครัวพี่หน่าเป็นคนมีฐานะทางสังคมและ
การเงินค่อนข้างดี 
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พี่หน่า พี่หน่าจึงมาฝากเก็บเส้ือผ้าท่ีขาย ตอนแรกพี่เล้ียงยังไม่ให้พี่หน่ามาอยู่เพราะพี่หน่ามีรถกระบะ 
แต่ตอนหลังพี่หน่าส่งไม่ไหวเลยถูกยึดไป พี่หน่าก็อดทนนอนหน้าบ้านแล้วค่อยๆ ขยับมาเข้ามาอยู่ใน
ศูนย์คนไร้บ้านฯ ต้ังแต่ปี 2551 ช่วงตอนสัมภาษณ์พี่หน่าท างานอยู่ร้านอาหารกับนายจ้างแถวๆ สาทร
รวมกับพี่น้องของแฟนพี่หน่า แต่ตอนหลังผู้ศึกษาเจอพี่หน่า พี่หน่าบอกว่าออกจากร้านอาหารมาช่วย
พี่นาท ากับข้าวขายจะได้มีเวลามาช่วยกิจกรรมของทางเครือข่ายมากขึ้น  

เวลามีคนเรียกเราว่าคนไร้บ้าน มันก็ไม่รู้สึกอะไรนะ เฉยๆ คือว่าเราแค่ไม่มีเงินไปเช่า
บ้านแค่นั้นเอง ถ้าอย่างเราเช่าบ้านมันก็เหมือนกับคนท่ัวไปใช่มั้ย แต่นี่เราไม่มีเงินไปเช่า
บ้านอยู่ เราก็มาอยู่ท่ีนี่ก็เหมือนกับคนท่ัวไปนั่นแหละ 

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
พี่นาง  
พี่นาง อายุ 42 ปี มีลูก 5 คน หนิงเป็นลูกสาวคนโต คนท่ี 2 โหน่งเป็นลูกผู้หญิง คนท่ี 3 

แบงค์เป็นผู้ชาย คนท่ี 4 บิ๊กเป็นผู้ชาย และคนสุดท้ายเนยเป็นผู้หญิง (ท่ีจริงพี่นางมีลูกฝาแฝดอีก 2 คน 
แต่มีฝรั่งขออุปการะไป) ลูกท้ัง 4 คนก าลังเรียนอยู่ ยกเว้นหนิงท่ีไม่ได้เรียนแล้ว ซึ่งพี่นางก็อยากให้
เรียน กศน. กับช่วยงานของเครือข่ายคนไร้บ้าน เพราะพี่นางมองว่าการท างานเครือข่ายท าให้ได้ช่วยพี่
น้องด้วย ไม่เหนื่อยมาก ไม่ต้องต่อสู้ด้ินรนมาก และพออยู่ได้ 

ภูมิล าเนาเดิมพี่นางอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตอนนั้นพี่นางแต่งงานมาอยู่กับพ่อของเด็กๆ ท่ี
กรุงเทพฯ แต่งงานอยู่กันไปไม่เข้าใจกันจึงเลิกกัน พอเลิกพี่นางก็ออกมาใช้ชีวิตค้าขายอยู่ท่ีสนามหลวง 
แล้วก็มาอยู่ได้ประมาณเป็นปี ไปๆ มาๆ ระหว่างท่ีวัดสวนแก้วกับมาค้าขายท่ีสนามหลวง นอนท่ี
ห้องพักคนงานท่ีวัดสวนแก้วบ้าง นอนท่ีสนามหลวงบ้าง ช่วงท่ีขายของไปๆ มาๆ ไม่ได้มีท่ีอยู่เป็นหลัก
แหล่งพี่นางก็ฝากลูกไว้ท่ีสถานสงเคราะห์ ในช่วงนั้นพี่นางก็ไปเจอกับพี่น้องไร้บ้านท่ีเขาเป็นสมาชิก
เห็นพี่นางนอนอยู่ท่ีค้าขาย จึงแนะน าพี่นางมาอยู่ท่ีศูนย์ตล่ิงชัน 

บ้านท่ีอุตรดิตถ์เป็นบ้านพ่อ และบ้านญาติ พอเขาเห็นพี่นางแต่งงานออกมาแล้วก็ไม่ได้
แบ่งสรรปันส่วนให้ พี่นางก็ไม่คิดท่ีจะกลับไป เพราะรู้สึกว่าท่ีนั่นไม่ใช่บ้านของตนเองเป็นบ้านของญาติ 
ประกอบกับตอนนี้คิดจะปักหลักอยู่ท่ีนี่ เพราะทุกอย่างลงตัวแล้ว ได้ตามท่ีตนเองต้องการ เริ่มท่ีจะต้ัง
หลักได้ จริงๆ ถ้าไม่มีชุมชนคนไร้บ้านเกิดขึ้น พี่นางก็คิดจะไปหาเช่าบ้านอยู่ ซึ่งพี่นางก็ไม่เคยฝันมา
ก่อนว่าจะมีบ้านของตัวเองแบบนี้ 

ก่อนจะมาขายของท่ีสนามหลวง พี่นางเริ่มมาท างานอยู่วัดสวนแก้วก่อน คนท างาน
ด้วยกันชวนมาขายของท่ีสนามหลวง หลังจากมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ พี่นางเลิกกับสามี ประมาณ
สาม-ส่ีปีเขาก็เสีย ไปเสียท่ีบ้านเขาท่ีสุรินทร์ แต่ก็พี่นางก็เฉยๆ เพราะว่าต่างคนต่างเลิกกันไปแล้ว ไม่ได้
มีความผูกพันกันแล้ว ถึงช่วงนั้นท่ีอยู่ด้วยกัน พี่นางก็ไปๆมาๆ ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด จะมีก็บางทีท่ีพี่
นางก็ฝากลูกให้เขาเล้ียงบ้าง  
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ตอนนั้นเขาไม่ได้ท างานอะไรอยู่เฉยๆ บางทีก็มีงานรับเหมาก่อสร้าง เป็นวันๆ เป็นครั้งๆ 
ช่วงนั้นพี่นางก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้ว พี่นางต้ังใจหาเงินได้ก็เอาไปให้เป็นค่านมลูก 
เพราะว่าเขาท างานไม่ทันเราก็ไม่สนใจ พี่ถ้าบังคับกันไป ทะเลาะกันไปก็เสียเวลา สู้เรา
ท าเองดีกว่า 

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ตอนสมัยเด็กๆ  พี่นางก็รู้สึกว่ามีบ้าน เพราะรู้สึกว่าอบอุ่นมีครอบครัวพร้อมหน้ามีพ่อแม่ 

มีน้อง ตายาย แต่ตอนพี่นางโตแล้ว บรรยากาศนี้มันหายไปเพราะแม่เสีย การอยู่ในครอบครัวขยาย 
และบ้านท่ีอาศัยอยู่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่นาง เมื่อแม่พี่นางซึ่งเป็นเสมือนเสาหลักของบ้านเสียชีวิต 
ท าให้แต่ละคนต่างกระสานซ่านเซ็นไปคนละทาง 

แม่เป็นตัวหลักของครอบครัวไง เขาเป็นผู้น าตลอดนะ พ่อพี่ไม่ใช่ผู้น า เราเลยน าเอา
อย่างแม่ไง เราต้องเหมือนแม่ให้ได้ แม่เป็นผู้หญิงแกร่งไง เขาท้ังท างานบ้าน พ่อพี่นาง
เขาชอบด่ืมเหล้าไง เขาก็จะไปนอนสองสามวัน ไม่ไปท างาน แม่ก็ปล่อยเพราะแม่เป็น
ผู้หญิงแกร่ง คือพ่อแม่ของแม่เขาเป็นคนมีเงิน เขาได้เงินของเขามา เขาก็หมุนไปท าไรท า
สวน ท างานบ้านทุกอย่าง จนพี่น้องทุกคนต้องมาพึ่งพาแกนะ เรื่องเงิน เรื่องอะไร ... 
ชีวิตพี่นางนี่เป็นคุณหนูเล็กๆ ก็ได้เลย เงินทองจะใช้นี่พ่อแม่ก็หาให้หมด พ่อก็เป็น
ข้าราชการมีเงินเดือน กู้ก็กู้ได้ เงินทองไม่ขาดอะไรเลย อยากกินก็ต้องได้กิน อยากได้
อะไรก็ได้ไง เราอยู่บ้านนอกด้วยไงส าหรับคนท่ีมีฐานะมันก็สุขสบายนะ จัดว่าเรามีกินมี
อยู่แบบไม่ขัดสนเลยแหละ  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
พ่อพี่นางรับราชการซึ่งมีก าลังท่ีจะส่งลูกเรียนได้ แต่พี่นางและน้องไม่มีใครเรียนจบ 

โดยเฉพาะพี่นางท่ีเรียนไม่จบ ม.3 เพราะแม่เสียตอน ม.2 พี่นางก็เลยออกเท่ียวกับเพื่อน เพราะไม่มี
ใครมาคอยดุ พ่อก็ย้ายท่ีท างานบ่อย เพราะเป็นต ารวจ ตชด. แล้วก็เป็นครูด้วย ซึ่งจะไปอยู่ตามดอย   
พี่นางจึงอยู่กับตา มีน้องอีก 2 คน ชีวิตก็ไม่ถึงกับล าบาก พ่อมีเงินเดือนก็ส่งมาให้เป็นค่าใช้จ่าย และค่า
เล่าเรียน โอนมาให้ทุกส้ินเดือน ชีวิตวัยเด็กก็ไม่ได้ล าบาก ไม่ได้ปากกัดตีนถีบเหมือนตอนแต่งงานแล้ว 
ตอนแต่งงานแล้วพี่นางเจอแฟนท่ีไม่มีความรับผิดชอบ พอมีลูกเยอะขึ้น พ่อพี่นางเกษียณจึงช่วยเหลือ
พี่นางไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว ชีวิตก็เลยไม่เหมือนแต่ก่อน  

พี่นางอาศัยประสบการณ์ท่ีว่าเราไม่เคยขาดอะไรมาก่อน แล้วพอเราต้องมาเจอแบบนี้   
ก็คิดว่าไม่เป็นไรเว้ย มาล าบากสักหน่อย ... แล้วก็มาใช้ชีวิตท่ีประชดชีวิต หรือเสเพลไป
ทางอื่นมันก็ไม่ดีไง พี่นางเลยว่าลองสู้ดูสักต้ังสิ ไม่เป็นไรหรอก ... เราไม่ขอความ
ช่วยเหลือกับญาติ จากท่ีเราเคยมี แล้วเคยช่วยเหลือญาติไง แล้วทีนี้พอเรามี พ่อจะสอน
ตลอดว่าไม่ต้องไปอะไรกับญาติหรอก เขาจะมาอะไรกับเราก็ตอนเรามีนั่นแหละ ซึ่งมันก็
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จริง ถ้าเราไม่มี พี่น้องก็จะรู้สึกว่าเราคอยแต่จะพึ่งเขา เราก็รู้สึกได้ เราเลยว่าไม่ไปดีกว่า 
ไหนๆเราก็ออกแล้ว ไม่ต้องไปให้พี่น้องเขารับรู้ดีกว่า  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
พอมาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยการชักชวนเพื่อนท่ีอยู่ด้วยกัน  
ไม่กลัวนะ เฉยๆ เพราะว่าเรามีกลุ่มไงตอนนั้นน่ะ ใหม่ๆ ก็อาจจะกลัวนะ ไม่กล้านอน
เพราะว่าเรายังไม่รู้จักพี่น้องกลุ่มคนไร้บ้าน แต่พอรู้จักแล้วเออ มันอบอุ่นดีนะ เพราะ    
พี่น้องเราเหมือนคนท่ีต่างคนต่างล าบากมา เราก็ไม่กลัวกัน เราก็ไว้ใจกัน ตอนแรกก็ยัง
ไม่เช่ือหรอกว่าเราจะมีศูนย์แบบนี้ไหม มันจะมีจริงรึเปล่า ตอนนั้นป้าเอ๊ะแกแนะน าพี่มา  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
 พอพี่นางมาอยู่จึงได้เจอกับพี่นุท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เมื่อประมาณ 8 ปีท่ีแล้วก็อยู่

ด้วยกัน พี่นางก็รับพ่อมาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ด้วย พ่อพี่นางป่วยเป็นมะเร็งต่อลูกหมาก  
...ไม่มีใครรับผิดชอบแกแล้วไง น้องชายสองคนมันก็มีครอบครัวไปแล้ว ไม่ได้สนใจแล้ว..
เขามีครอบครัว เขามีภาระเยอะแต่ไม่เท่าพี่นางนะ แต่เขาไม่ผูกพัน แล้วเราเป็น
ลูกผู้หญิงเราก็ต้องดูแลเขาเนอะ 

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
พี่นางเรียกได้ว่าเป็นคนไร้บ้านในรุ่นบุกเบิก เริ่มต้นอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านตล่ิงชันก่อน

ประมาณ 4 ปี ตอนอยู่ท่ีตล่ิงชันศูนย์พักบางกอกน้อยยังเป็นป่า แล้วน้องหนิงยังตัวเล็กๆ น้องเนยยัง
หัดเดิน พวกพี่นางมาช่วยกันถางท่ีเพื่อสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อย พี่นางเป็นเรี่ยวแรงหลักใน
การจัดการเรื่องอาหารในการท ากิจกรรมต่างๆ ดูแลจัดการเวลาท่ีมีคนมาดูงานท่ีศูนย์พักคนไร้บ้าน
บางกอกน้อย ส าหรับพี่นางชีวิตท่ีผ่านมาการอยู่ในท่ีไหนก็ได้ นอนอย่างไรก็ได้เป็นเพราะเพื่อท่ีวันหนึ่ง
อยากจะมีบ้าน  

พี่ว่าไม่คิดว่ามันเป็นบ้าน พี่นางคิดว่ามันเป็นห้องเช่าอยู่ดี ถ้าเดือนไหนเราไม่มีเงินก็นั่น
แหละ...เหมือนมันไม่มั่นคง...เพราะว่าพี่นางบอกแล้วว่าถ้าให้พี่นางเช่าบ้าน พี่นาง      
เอาเงินไปผ่อนบ้านดีกว่านะเดือนๆ นึง เพราะว่ายังไงก็เป็นของเราไง อย่างเราไปเช่า
ห้องเดือนละพันสองพันก็เสียดาย พี่นางคิดว่าตรงไหนเราก็นอนได้ นอนนามหลวงแบบ
นี้ แล้วเก็บเงินเอา ... คือว่าถ้าเช่าห้องพี่นางคงไม่เอา เพราะเช่าไป 10 ปี ก็ยังเป็นของ
เจ้าของ พี่นางก็คิดแบบนั้น เป็นเงินต้ังเท่าไหร่ สู้เราค่อยๆเก็บเอาดีกว่า เดือนละ 200 
300 มันอาจจะหลายตังขึ้นมา พี่นางยังเคยคิดอีกนะ คุยกะพี่อ้วนไว้ว่า ถ้าเราไม่มีบ้าน
จริงๆ นะ เราจะไปหาเก็บเศษไม้แล้วมีท่ีร้างสักท่ีเราก็ไปท ากัน ดีกว่าเราไปเช่าห้อง...
ใช่ๆ ไม้ตรงไหนเราก็ท าได้ แล้วมีผ้ายางปิดซะหน่อยเราก็นอนได้แล้ว  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
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บ้านจึงเป็นเป้าหมายไกลๆ ท่ีวันหนึ่งมีแล้วจะอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องด้ินรนล าบาก แต่
การจะมีบ้านได้เป็นเรื่องท่ีห่างไกล  

พี่นางว่าต่างนะ ต่างตรงท่ีว่าบ้านน่ะเราอยู่ยังไงก็ได้ สมมติว่ามีบ้านอยู่ไปอยู่ไกลๆ ก็ได้ 
แต่ท่ีอยู่อาศัยเนี่ย มันต้องทุกอย่าง ในความคิดพี่นางนะมันต้องคิดถึงทุกอย่าง ท าเล    
ท่ีท ามากินมันพร้อมไหม อย่างท่ีว่าพี่นางดูตอนนี้นะ พี่นางคงอยู่แล้วใช้ชีวิตพอเพียง ถ้า
อยู่ท่ีนู่น (บ้านเจ็ดชุมชน) จะไปไหนมาทีต้องนั่งรถเป็นช่ัวโมง ต้องนั่งคอยแล้วก็นั่งรถ
มาแล้วต้องนั่งกลับแล้ว พี่นางค านวณเวลานะ ... ท่ีเจ็ดชุมชนนะ ถ้าไม่สะดวกก็ขอมีท่ี
เล้ียงไก่ มีท่ีปลูกผักอะไรอยู่ แบบพื้นท่ีนิดๆหน่อยๆนะ เราจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรกิน 
เพราะว่าเศรษฐกิจเราคงจะไม่เหมือนอย่างนี้แล้ว ถ้าไปเนอะ  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ในตอนนี้ส าหรับพี่นาง คือ การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีสะดวกในการท ามาหากิน หาเงินได้   

เหมาะแก่การด ารงชีวิต เพื่อให้วันข้างหน้าท่ีจะมีเงินไปซื้อท่ีอยู่อาศัยของตนเองท่ีจะท าให้รู้สึกว่ามีบ้าน 
พี่นุ 
อายุ 44 ปี เป็นแฟนกับพี่นาง บ้านเกิดอยู่จังหวัดพิจิตร เริ่มเข้ามากรุงเทพฯ จากการ

ชักชวนของพี่ชายมาท างานเกี่ยวกับเครื่องประดับ (jewelry) แถวบ้านหม้อ มีบ้านอยู่ท่ีพิจิตร มีลูกอยู่
ท่ีนั่น ไปๆ มาๆ บ้าง โดยมีแม่อยู่กับลูกสาวของพี่นุ พ่อพี่นุเสียไป 7 ปีแล้ว (จากท่ีผู้วิจัยอยู่ในสนามก็
ไม่เคยเห็นพี่นุกลับบ้าน)  

ก็มันไม่ค่อยมีอะไร แล้วบ้านนุก็ไม่มีนาด้วย ท ารับจ้าง รับจ้างท่ัวไป แต่เด๋ียวนี้แม่เขาก็
ไม่ได้ท าอะไรแล้ว เมื่อก่อนผมก็รับจ้างเขาเกี่ยวข้าว ตอนผมเด็กๆ ...สามสิบวา หกสิบ
เจ็ดบาท งานครึ่งอ่ะ กว้างน่ะ ... ความจริงตอนแรกก็ว่าจะชวนไอ้นางไปเหมือนกันนะ 
แต่พอไปอยู่แล้วมันไม่มีอะไรท า ไม่มีเหมือนกรุงเทพฯ อย่างแบบนี้นุออกไปนะ เถ้าแก่
นะ นุขายได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ แต่เถ้าแก่ต้องให้นุแล้วห้าร้อยอ่ะ ถ้าเกิดออกงานปุ๊บ เขา
จ่ายให้เลยห้าร้อย เพราะถือว่าไปออกงานให้เขาแล้ว” พี่นุเจอเถ้าแก่คนนี้ตอนท่ีขายของ
ท่ีสนามหลวง “ก็ตอนไปขายของท่ีไปขายซองโทรศัพท์ เขาก็เรียกไปถาม บ้านเขาอยู่ล า
ลูกกา เขารวยจากตอนขายของ กปปส. ขายดี นุไปขายให้เขาเก้าวันได้สองแสนส่ี คิด
เปอร์เซ็นต์ได้ส่ีหมื่นแปด นุก็เลยขายเองมั่ง เขาก็ไม่พูดไรสักค าเลย พอไม่มีไรขายก็รับ
ของเขามาขายก่อน เขาเรียกทีไรผมก็ไปช่วยช่วยเขาทุกที อย่างออกงานนี่เวลาไปนุก็ได้
แล้วห้าร้อย จะไปขายไม่ไปขาย ฝนตกไม่ตก นุก็ได้แล้ว  

พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
พี่นุมีน้องชายอยู่ท่ีจันทบุรีเป็นช่างท าเครื่องประดับ ตอนนี้เป็นหัวหน้างาน “มันเป็น

หัวหน้าแล้วตอนนี้ นี่ถ้าเกิดว่านุอยู่นุก็ได้เป็นหัวหน้าแล้ว แต่ตอนนี้ก็ท าไม่ได้แล้ว” (สัมภาษณ์, 22 
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มิถุนายน 2558) ท่ีพี่นุไม่สามารถท างานเครื่องประดับได้อีก เพราะประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องรีดหนีบ
นิ้วมือ 2 นิ้วไปพอรักษาหายนิ้วงอจนไม่สามารถจับช้ินส่วนเล็กเพื่อประกอบได้งานจิวเวอรี่ได้อีก  

โอ้ย ช้ินเล็กๆเราก็จะจับไม่ไ ด้แล้วเนอะ พวกตะขอไรงี้  การใช้มือกับใช้คีมมัน
ต่างกันเนอะ เราใช้มืองี้แล้วไปใช้คีมมันไม่ถนัด ... เราท าไม่ได้อ่ะ อย่างพวกสร้อยอ่ะ เรา
ก็ไปจับมันไม่ได้ ตะขอมันเล็ก เราจะเอาคีมตัด เอาคีมหยิบมันก็ไม่เหมือนมือเราใช่ป่ะ 
เราจะดัดแหวนแบบนี้ก็ไม่เหมือนเดิม อีกอย่างน้องชายมันบอกว่าไม่ต้องท า เพราะว่าท่ี
บ้านตอนนี้มันก็จัดการ เล้ียงดูลูกผมเลย คือมันจะซื้อต่อผมเลยพูดถึงอ่ะ เพราะว่ามัน
เป็นกะเทย มันจะเอาลูกผมไปเป็นลูกมันเลย (พี่นุ สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
หลังจากพี่นุต้องออกจากงานท าจิวเวอรี่ก็ออกมาท างานประกอบกรอบจตุคาม  
แต่ตอนนั้นเป็นช่วงขาลง เถ้าแก่เขาก็เลยหยุด มันขายไม่ได้แล้ว นุเลยมาเดินเล่นท่ี
สนามหลวง แล้วมาเจอเจ้ใหญ่ท่ีเหมือนกะเทยอยู่ข้างบน แล้วเขาก็ให้นุช่วยขายพวก
ปลอกโทรศัพท์ ... ชวนมาอยู่ท่ีนี่ แบบไม่รู้จักกัน เดินไปเดินมา ผมก็ชอบขายของอยู่แล้ว 
เขาเลยให้นั่งขายของให้เขา เขาให้วันละห้าสิบ แล้วที่นี้เขา (พี่ใหญ่ซึ่งเคยอาศัยอยู่ท่ีศูนย์
พักคนไร้บ้านฯ) ก็ชวนนุมาท่ีนี่ เขาบอกว่ามีบ้านพัก เราก็เออ เพราะว่าช่วงนั้นเราก็ไม่ได้
ท างานแล้ว เงินก็ไม่มีจะจ่ายค่าห้อง ผมก็เลยมาดู เออมันมีจริงนี่หว่า เลยมาอยู่  

พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
พี่นุเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้าน ต้ังแต่ปี 2551 โดยพี่ใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้

บ้านบางกอกน้อยเป็นคนชวนเข้ามาอยู่พี่นุเป็นคนหนึ่งท่ีกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่าย โดยเฉพาะกิจกรรมแบ่งปันอาหารทุกเย็นวันพฤหัส หากพี่นุไม่ติดงานก็จะมาเข้าร่วมทุกครั้ง 

ส าหรับพี่นุไม่แยกความแตกต่างระหว่างบ้านกับท่ีอยู่อาศัยเพราะส่ิงส าคัญท่ีพี่นุต้องการ
คือสถานท่ีท่ีให้การพักอาศัย “เหมือนกัน ... คือมันให้เป็นท่ีให้เราพักเหมือนกัน” พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 
มิถุนายน 2558) ซึ่งกรณีของพี่นุนั้นไม่เคยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ พี่นุมีโอกาสเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้
บ้านในช่วงท่ีก าลังจะเช่าห้องต่อไปไม่ไหว ซึ่งประสบการณ์การเผชิญชีวิตแบบคนไร้บ้านส าหรับพี่นุจะ
ไม่เหมือนคนท่ีเคยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งไม่เคยเผชิญกับการต้องอยู่อย่างยากล าบาก ยังมีบ้านท่ี
สามารถกลับไปอาศัยอยู่ได้ท่ีต่างจังหวัดหากถึงท่ีสุดจริงๆ  เพียงแต่เงื่อนไขในการประกอบอาชีพ ท่ี
ต้องการท่ีพักอาศัย อีกท้ังพี่นุไม่เคยมีปัญหาครอบครัวท่ีสร้างความรู้สึกว่าไม่มีท่ีจะสามารถโอบอุ้ม
ความรู้สึกว่าบ้านท่ีมีนัยยะถึงพื้นท่ีของการให้ความมั่นคงทางจิตใจอย่างความรัก ความอบอุ่น ความ
เป็นส่วนหนึ่ง และการมีตัวตน การไม่สูญเสียความรู้สึกแบบนั้นกับบ้านท่ีเคยมีท าให้พี่นุให้ความหมาย
บ้านในแบบท่ีอิงการพักอาศัยท่ีมีนัยยะทางกายภาพ 

“คิดว่าตราบใดท่ีท่ีนี่ยังไม่ไล่ นุยังไม่ไป นุอยู่ท่ีนี่ไปก่อน เพราะมันสะดวกกว่าท่ีนู่น (บ้าน
ในชุมชนคนไร้บ้าน) ท่ีนู่นไกล อันนั้นเราก็ปลูกไว้เป็นของเรา แต่เราต้องอยู่นี่เพราะมันไปมาหากิน



61 

สบาย เวลาไปท างานไกลๆ เถ้าแก่เขาก็มารับหน้าบ้าน เช่น แถวหัวหิน เพชรบุรี” (สัมภาษณ์, 22 
มิถุนายน 2558) การมีบ้านของพี่นุเป็นการมีเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ ความรู้สึกในส่วนของความ
มั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตท่ีบ้านสามารถคุ้มครองเราได้นั้น พี่นุไม่มีประสบการณ์ท่ีต้องเผชิญกับความไม่
มั่นคง ไม่ปลอดภัย แบบชีวิตไร้บ้านในท่ีสาธารณะ  

ก็เผ่ืออนาคตท่ีนี่โดนทุบไง แต่ถ้ายังไม่ทุบ นุก็อยู่ท่ีนี่ไปตลอด ... อย่างตาใหญ่แกเก่งนะ 
แกช่วยเหลือผมมาอยู่ท่ีนี่ เวลาแกไม่มีผมก็ช่วยไป ค่าน้ าค่าไฟ คิดดูนะ ถ้าผมไม่ท าสัก
คนจะเหลืออะไร ไอ้นางจะท าอะไร ... (แก่ๆ คิดไปอยู่บ้านท่ีพิจิตรไหม) น้องชายคงไป
อยู่ มันคงคิดครอบครอง เราก็ไม่ว่ามันอยู่แล้ว ความคิดคนเพราะมันรับผิดชอบของมัน
มาตลอด เราก็ให้เขาไป แล้วเราก็มาสร้างของเรา แต่เราไปได้อยู่แล้ว เพราะมีพี่น้องอยู่ 
กับพี่น้องก็โทรคุยกันประจ า แทงหวยก็โทรแทงกับน้า  

พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
การไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองบ้านท่ีต่างจังหวัด และเงื่อนไขในการประกอบ

อาชีพท่ีต้องท างานไปเรื่อยๆ ไม่มีอนาคตแบบชีวิตเกษียณท่ีใช้เงินสะสมอยู่สบายในบั้นปลาย ชีวิตแบบ
ท่ีต้องหาเล้ียงตนเองและครอบครัวไปทุกๆ วันตลอดชีวิต การอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ยังมีโอกาสหาเงินได้
ง่ายกว่าการกลับไปอยู่ต่างจังหวัด ในกรณีของพี่นุท่ีมีบ้านสามารถกลับไปอยู่ได้ แต่การกลับไปอยู่บ้าน
เป็นเรื่องยากล าบากท่ีจะประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตัวเอง ท าให้ศูนย์พักคนไร้บ้านเข้ามาแทนท่ีบ้านท่ีมี
อยู่เดิม และรองรับชีวิตในความเป็นจริงได้มากกว่า  

พี่นุนับว่าโชคดีท่ีได้เจอศูนย์พักคนไร้บ้าน และไม่ได้เผชิญชีวิตแบบคนไร้บ้าน การเผชิญ
ชีวิตแบบคนไร้บ้านท่ีต้องเจอการถูกกระท าจากความยากล าบากซ้ าๆ ท่ีท าให้สภาพทางจิตใจบอบช้ า
ต้องด้ินรนเพื่อการอยู่รอด แต่การท่ีไม่ได้เผชิญความยากล าบากแบบคนไร้บ้านท าให้เวลาลงท า
กิจกรรมแบ่งปันอาหารให้แก่คนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะพี่นุจะมีความอดทนและความเข้าใจกับพี่น้อง
ท่ีแตกต่าง อย่างเช่นเจอกับคนไร้บ้านท่ีมารับข้าวแล้วบอกเงื่อนไขของตนเองอย่างการไม่เอากับข้าวรส
เผ็ดเพราะทานไม่ได้ พี่นุก็จะดุเสียงดัง หรือการต่อแถวไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร หรือต้องเจอกับคนไร้
บ้านท่ีมีอาการทางจิต โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะพี่นุอารมณ์ร้อนด้วย ในบางครั้งผู้ศึกษาได้อยู่ใน
เหตุการณ์จึงท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพี่นุกับคนไร้บ้านคนอื่นๆ ท่ีเคยผ่านชีวิตในพื้นท่ี
สาธารณะมา 

พี่รุ่ง 
เรื่องเล่าของพี่รุ่งจะเป็นแบบไม่ปะติดปะต่อ ไม่ต่อเนื่อง เหตุการณ์หนึ่งมีหลากหลาย

แบบ ซึ่งพี่รุ่งออกตัวกับผู้ศึกษาเองว่าตนเองรู้ตัวว่ามีสติไม่เต็มร้อยเท่าคนท่ัวไป 
อายุ 40 ปี เข้ามาท่ีกรุงเทพฯ ตอนอายุ 17 ปี มาอยู่ท่ีหัวล าโพงท่ีตึกร้างซึ่งมีถิ่นใครถิ่น

มัน  
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ดมกาวอยู่แถวนั้น เกเร ทีนี้มีแม่ค้าคนนึงแถวนั้นสงสารหนู ว่าเออดูแล้วอีเด็กคนนี้
เรียบร้อย หนูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรไง เลยหัดให้หนูขายของ พอขายของได้เงินมีคนจ้าง
หนูมาอยู่ท่ีอ่อนนุช ได้เดือนละ 800 ขายก๋วยเต๋ียว แล้วพอออกมานะ ไปเจอเพื่อนท่ี
อ่อนนุช บอกว่าเอ๊ย ท างานได้เงินน้อยว่ะ เลยลาออก แล้วก็คิดว่าจะไปท างานอะไรดี 
พอไม่รู้ เลยกลับมาดมกาวท่ีหัวล าโพงอีก แล้วก็นอนตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อย ตอนนั้นก็
เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ดีอ่ะ  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากกลับมาอยู่ท่ีหัวล าโพง พี่รุ่งก็ถูกหลอกให้ไปท างานคัดกุ้งท่ีภาคใต้  
เพื่อนท่ีท างานนี่แหละ บ้านมันอยู่นครปฐม ช่ือเล็ก ยามันไม่เล่น กาวไม่ดม แต่เรา
ปกครองมันไง บ่นกับมันเล็กกูท างานไม่ได้ว่ะ กูไปดมกาว มันต้องไล่กูออกแน่เลย กาว
กระป๋องละเจ็ดบาทก็แอบไปดมเรื่อย เขาจับได้ ไล่ออกเลย เอากาวกระป๋องไปผสมกับ
มะนาวแล้วดม คือมันจ าได้แต่กล่ินมะนาวไง แล้วทีนี้มีผู้หญิงคนนึงสวยเลย มาชวนไป
ท างาน บอกน้องๆ ไปท างานกะพี่ ไปคัดกุ้ง เงินดี ข้าวดี เขาว่างี้ ท่ีอยู่ท่ีกินพร้อม เลยว่า
เล็กไปกัน เล็กไม่ไป เลยไปชวนไอ้กุ้ง กุ้งนี่ไปด้วยกัน แต่พอนู่นเอาไปลงท่ีใต้เลย    
ทรมานมาก มือนี่เน่าเลย มันคุมเรา เงินก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ เขาหลอกไง  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
พี่รุ่งจึงหนีออกมา จากนั้นก็มาอยู่ท่ีหัวล าโพงอีก 
พออายุ 19 จะเข้า 20 นี่แหละ วันนั้นนอนเพลินๆ เมากาว ไปติดสงเคราะห์อีก ก็คิดว่า
ห่าเอ๊ย จะท าไงดีว้า เราก็ไปท าดีในนั้น เขาก็ไว้ใจ ตอนหลังโดนย้ายไปศรีษะเกษ โคตร
ล าบากเลย ... ย้ายไปเล้ียงคนแก่ไง พอย้ายไปได้สามเดือน วันนึงเขาให้ตัง ค์มาพันนึง    
ไปซื้อลาบ ส้มต า แล้วทีนี้เลยหนีมาเลย มันล าบากไง ต้องเล้ียงคนแก่อีกอะไรอีก ทุก
วันนี้หนูก็นึกอยู่ว่าถ้าโดนจับสงเคราะห์เนี่ย เขาสืบประวัติว่าหนีมาเนี่ย จะโดนจับไหม 
แต่มารู้ทีหลังว่ามันให้ออกนี่หว่าถ้าพ่อแม่ยังอยู่ .... แต่ว่าพ่อหนูตายไปแล้ว  

 พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
(พี่รุ่งส่ือสารว่าเพราะพ่อตายไปแล้วเลยไม่มีใครไปเอาออกจากสงเคราะห์ เลยต้องใช้วิธี

หนีออกมาแทน ซึ่งระหว่างท่ีเล่าพี่รุ่งลืมนึกถึงแม่ว่าก็สามารถไปเอาตัวออกจากสถานสงเคราะห์ได้
เช่นกัน พี่รุ่งเล่าถึงป้าพรกับลุงบุดดาว่าเคยไปขอทาน แล้วถูกสงเคราะห์จับ แต่พี่รุ่งมีประสบการณ์ใน
การเจรจากับสงเคราะห์จึงไปช่วยเอาป้าพรกับลุงบุดดาออกมา)   

พี่รุ่งเป็นคนอุดรธานี หนีออกมาจากบ้านมาเพราะน้อยใจพ่อ  
เรานี่แหละผิด พ่อบอกว่ารุ่งอย่าไปเล่นไพ่นะลูก เด๋ียวต ารวจจะจับ ก็โดนจับจริงๆ พ่อ
ไปพาออกมา เสียสามร้อย เขาก็ตีส่ังสอน แต่เราก็น้อยใจหาว่าพ่อไม่รัก เลยหนีออกมา



63 

เลย ... (ตอนท่ีหนีออกมาก็ไม่คิดท่ีกลับบ้าน) ... ไม่คิด เพราะว่ายังสนุกอยู่ไง คือเงินก็ไม่
มีใครใช้กับเรา พบเพื่อน พบอะไร อิสระไง ไม่อยากกลับบ้าน อยู่ไปแบบนี้ ก็ท างาน
อะไรไป พอนึกขึ้นได้ คนนั้นคนนี้เขากลับบ้าน เราเลยกลับบ้าง ออกมาต้ังสิบปีนะ   กว่า
จะได้กลับบ้าน 

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากหนีจากสงเคราะห์พี่รุ่งก็โทรหาพี่สาวให้มารับ พี่รุ่งกลับไปอยู่บ้านหลายปี ช่วยท่ี

บ้านท านา แต่พอพ่อมีแฟนใหม่พี่รุ่งก็หนีออกมาจากบ้านอีก โดยไม่บอกใคร เพราะพี่รุ่งไม่ชอบท่ีพ่อตี
แม่ เพราะแม่ยังอยู่ตอนท่ีพ่อมีแฟนใหม่ พ่อมีลูกกับแฟน 1 คน เป็นผู้หญิง “ทุกวันนี้ท่ีหนีมาอยู่ท่ีนี่
เพราะอย่างนี้แหละ แต่ก็กลับนะ กลับไปเพราะพ่อตาย” (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) พี่รุ่งชอบท่ี
จะอยู่ท่ีบ้าน แต่ท่ีไม่กลับไปอยู่ถาวร “แต่ว่าอายเพื่อน เพราะเราเป็นคนท่ีว่าถ้ามีใครพูดไรสะกิดมา
นิดนึงก็รับไม่ได้ไง คือเรื่องมันก็จริงแต่เรารับไม่ได้ไง คือแบบพ่อเป็นแบบนี้ แม่แบบนี้ น้องเป็นแบบนี้ 
เพื่อนฝูงเขาได้ดีหมด เราเลยรับไม่ได้ไง” (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 

รอบท่ีสองท่ีพี่รุ่งหนีมาก็มาอยู่ท่ีหัวล าโพงอีก เพราะมีเพื่อนรู้ท่ีท ามาหากิน ต่อมามีคนไป
ฝากงานให้พี่รุ่งท่ี กศน. ตรงหัวล าโพง  

หนูจะดูแล กศน ค่ะ ดูแลผู้สูงอายุ ถ้าเขามีงานเราก็ไปต้ังโต๊ะ เคยมี สส. สก. มาสอบ
ประวัติหนู แล้วก็เอาหนูไปฝากไว้ที่นั่น บอกว่านี่นะ ท่ีนี่เขาอยู่แบบนี้ๆ นะ แล้วครั้งแรก
ก็ให้เงินเดือนหนูนะ 8,000 กว่า แต่รอบหลังไม่ให้แล้ว แต่หนูก็ทนอยู่นะ ... มันเป็นลาน
กีฬา พอต่ืนเช้ามาเราก็ปัดกวาดให้เขานี่แหละ พอมีงานทีก็ช่วยเขาจัดงาน แล้วก็ให้เรา 
... เขามีตู้ให้นอน ตู้คอนเทนเนอร์ต่อน้ าต่อไฟให้เราหมด  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
พี่รุ่งมีลูกช่วงท่ีมาอยู่หัวล าโพงก่อนท่ีจะได้งานท่ี กศน.  
อารีย์ใหม่ๆ ก็อยู่ท่ีนั่น แต่อารีย์พอมาท่ีนี่ก็ไม่กลับไปท่ีนู่นเลย มาเรียนท่ีนี่ จบ ม.3 ท่ีนี่
วัดดงมูลเหล็ก ป.1 – ป.6 จบมหาพฤฒาราม ตอนนี้เรียนพาณิชย์ราชด าเนิน แต่ดร็อป
ไปปีนึง หนูนี่แหละไปดร็อปให้ สงสารลูก ก็อยากให้เขาเรียน แต่เรียนไม่ทันไงเพราะ
ตอนท้องหนูกินเหล้า แล้วก็ดมกาวมาก อารีย์เลยความจ าส้ัน  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
พี่รุ่งเลิกกับพ่ออารีย์ตอนอารีย์อายุขวบสามเดือน  
เขาก็มาขอคืนดีนะ แต่ก็ไม่ไป คือมันน้อยใจอ่ะ ... ขอเงินแม่แฟนออกมา เขาให้มา
หมื่นนึง แล้วออกมา เขาก็มาตามนะ แต่ไม่เลย ไม่กลับนะ ...มันพูดยากนะ เวลาเรา
น้อยใจอะไร เราก็ไม่ชอบอ่ะ ใครอยากอยู่อยากอะไรก็เชิญเลย 

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
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จริงๆ พี่รุ่งก็เคยคิดกลับไปดูแลแม่ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่คิดกลับไป ตอนนี้พี่รุ่งอยู่ท่ีศูนย์
บางกอกน้อยเป็นหลัก เวลาท่ี กศน. วัดมหาพฤฒาราม มีงานถึงจะตามพี่รุ่งไปท างาน ช่วยเรื่องค่า
เทอมของอารีย์บ้างเวลาท่ีพี่รุ่งเดือดร้อน พี่รุ่งเข้ามาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อยได้ เพราะมา
เดินอยู่แถวบางกอกน้อย จึงเจอพี่น้องเครือข่ายท่ีอยู่ศูนย์พักบางกอกน้อยท่ีชักชวนให้มาอยู่ด้วย 
ปัจจุบันพี่รุ่งติดต่อกับพี่สาวที่ท างานรับเหมาอยู่แถวลาดกระบัง  

เขารวยแต่ไม่เอาเรา แต่เราก็รักเขานะ จริงๆ ก็ไม่เชิงว่าไม่เอาเรา เขาไม่ชอบคนหัวด้ือ 
เล่นยาแบบนี้ไง ... เคยคิด แต่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากเขา พี่สาวตัวเองไม่เป็นไร แต่
กลัวพี่เขย ไม่ได้กลัวเขาดูถูก กลัวเขาไปเถียงกับพี่สาวไง เคยเจอตอนพ่อกับแม่มาแล้วไง 
ยอมรับว่าสมองไม่เต็มร้อยนะ คิดไปเรื่อย จะขอพี่สักร้อยก็กลัวว่าพี่เขยจะว่าพี่สาว ก็ไม่
ขอนะ แต่คิด  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
พี่รุ่งมีพี่ชายอีกคนซึ่งเป็นผู้รับเหมาอยู่ชะอ า เคยมาหาพี่รุ่งท่ีบางกอกน้อยถามว่าท าไมพี่

รุ่งไม่กลับบ้านไปดูแลแม่ 
เขาก็มาท่ีนี่ค่ะ เขาก็บอกว่าบ้านมี ท าไมไม่กลับบ้าน แม่ก็มีให้ดูแลท าไมไม่ไป คือเข้าใจ
ความหมายหนูไหม เพื่อนหนูได้ดีทุกคน แล้วหนูมีลูกก็มาเลิกกับแฟน จากท่ีไปสร้างบ้าน
อยู่กับแฟนแล้ว หนูก็เป็นคนขี้อาย หนูเคยได้ดีเด่นห้าปีนะ แล้วหนูมาติดยาอะไรแบบนี้ 
หนูรับไม่ได้อ่ะ ก็เลยไม่กลับ จริงๆ ก็ไม่ได้ติดร้ายแรงนะ แค่ดมกาว  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
พี่รุ่งเคยติดคุกจากการไปลักทรัพย์ในบ้านร้างเก่าหลังหนึ่งแล้วโดนจับได้ ช่วงปี 2556 

ออกมาเดือนธันวาคม 2557 ปัจจุบันพี่รุ่งท าอาชีพหาของเก่าขาย และเลิกดมกาวแล้ว 
เรื่องครอบครัวเรานี่แหละ คือเราจะไประบายอะไรก็ไม่ได้เหมือนอยู่ท่ีนู่น (กศน.) ก็ไม่ได้
ไง คืออยู่ท่ีนู่นหนูดูแลหมดเลยไง จะไปโวยวายอะไรก็ได้ แต่อยู่ท่ีนี่ (ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) 
เราก็ต้องเกรงใจคนอื่น แต่ว่าบางส่ิงบางอย่างบางครั้งเนี่ย เขาก็เตือนมาแล้ว เราเคย
โมโหขาดสติอ่ะ กับลูกเนี่ยแหละ เลยอยากอยู่ท่ีนู่นมากกว่า ... (อารีย์) อยู่ท่ีนี่เขามีเพื่อน
ไง คือคนกรุงเทพฯ เขาไม่ปล่อยให้เด็กมาเล่นด้วยกันไง แต่ท่ีนี่เป็นศูนย์ไง มีเด็กอยู่
รวมกัน คือแบบเขาเอาใจใส่เด็กอ่ะ คือถ้าเป็นบางท่ีท่ีหนูเคยไปสัมผัสมานะ เขาจะไม่
ถามนะ เรียนก็ช่างไม่เรียนก็ช่าง งบมาก็เข้ากระเป๋านะ ท่ีนี่เขาว่าด้วยนะถ้าเด็กไม่เรียน 
พี่เล้ียงเขาดี ชอบเลย ถึงเขาจะบ่นบ้างอะไรบ้าง แต่เขาก็หวังดี  

พี่รุ่ง (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 
 ส าหรับพี่รุ่งรู้สึกว่าท่ีอยู่อาศัยท่ี กศน. เหมือนบ้าน แต่เนื่องจากลูกสาวพี่รุ่งชอบอยู่ท่ี

ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มากกว่าท าให้พี่รุ่งมาอยู่กับลูกมากกว่าท่ีจะเลือกอยู่อาศัยท่ี กศน. เป็นหลัก 
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ส าหรับพี่รุ่งการมาอยู่ท่ีในศูนย์พักคนไร้บ้านก็ไม่ได้ท าให้รู้สึกว่าสะดวกสบายเหมืนบ้านเท่าท่ี กศน. ใน
กรณีพี่รุ่งท าให้เห็นถึงความรู้สึกว่าเป็นบ้านของพี่รุ่งกับลูกท่ีไม่ตรงกัน  

ผ้ึง 
อายุ 17 ปี หน้าตาน่ารัก ต้ังแต่เริ่มจ าความได้ผ้ึงนอนในโบสถ์ท่ีวัดท่ีพ่อท างานโบกรถ 

จนผ้ึงอยู่ ป.1 พระท่ีวัดบอกว่าผ้ึงเริ่มโตเป็นสาวให้ออกจากห้องเช่าในวัดมาอยู่ข้างวัด 
เขาก็ออกค่าเช่าห้องให้เดือนละพัน ทีนี้ก็ย้ายห้องเช่าไปเรื่อยๆ ตอนแรกอยู่ข้างๆประตู
ข้างหลังโรงเรียน แล้วก็ย้ายไปติดกับโรงน้ าแข็งค่ะ ซอยวัดฉิมฯ แล้วทีนี้มีอยู่ช่วงนึงพ่อ
เขากินเหล้าแล้วไปวัดแล้วโดนฟัน เงินทุนท่ีได้จากโรงเรียนเลยต้องไปจ่ายค่าห้องทุก
เดือนๆ มันก็หมด ทีนี้หนูกับพ่อเลยต้องออกไปนอนท่ีตลาดศาลาน้ าร้อน พ่อนอนตลาด 
ส่วนหนูนอนกับเพื่อนท่ีหอพัก ครูท่ีโรงเรียนเขาก็สงสารค่ะ เขาให้เงินกินข้าววันละส่ีสิบ 
หนูก็ได้เงินตรงนั้นกินข้าวไป ตอนนั้นพ่อเก็บของเก่าค่ะ ไม่ค่อยได้เงิน แล้วแผลพ่อก็ยัง
ไม่หายดี ก็เลยต้องรักษาตัวไปก่อนไม่ค่อยมีเงินใช้ ทีนี้ประมาณตอน ป.4 ท่ีออกไปนอน
ท่ีตลาดเหมือนกัน แล้วพ่อเขามาเก็บหญ้าตรงนี้อ่ะค่ะ ไปขายงานพระบรมรูปทรงม้า     
ทีนี้เจอเพื่อน ลุงต๊ิกมั้งค่ะ  เขาก็เลยถามว่าไปอยู่ไหน ท าไมไม่มาอยู่ท่ีนี้ล่ะ ทีนี้พ่อก็เลย
พามาอยู่ท่ีนี้ มีสมุดคนไร้บ้านเล่มนึงอ่ะค่ะ เล่มเขียวๆ ก็มาคุยกับน้าโด่งแล้วน้าโด่งก็ให้
พักเลย ก็อยู่มาเรื่อยๆ  

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
ผ้ึงเข้ามาอยู่ในศูนย์ต้ังแต่ ป.4 อยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มาประมาณ 6 ปีแล้ว ส่วนแม่ผ้ึง

ขายของอยู่ท่ีสนามหลวง เมื่อก่อนความสัมพันธ์ระหว่างแม่ ผ้ึง และพ่อ ไม่ดีเท่าไร 
เขาน่าจะอยู่สนามหลวงแหละค่ะ ตอนนั้นเป็นวันแม่ หนูก็ไปหาแม่ มีอาท่ีเป็นน้องสาว
ห่างๆ ของพ่อ เขาจะไปถ่ายรูปให้ พอหนูไปก็สวัสดีแม่ เขาก็บอกว่าไปไกลๆ ส้นตีนเลย 
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันจนถึง ป.6 – ม.1 ตอน ม.2 นี่ก็เริ่มไปหาแม่ แม่ก็คุยดีขึ้น แม่ก็ให้
เงินใช้บ้างครั้งร้อยสองร้อย แต่ตอนนี้แม่ไปสุรินทร์แล้ว แม่ไปท างานท่ีบ้าน  

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของผ้ึงแบบคนไร้บ้าน  
แต่เวลาไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะ หนูก็จะไปบ้านเพื่อนหลายๆ คนเลยนะคะ แบบเวลา
ทะเลาะกับพ่อก็จะไปบ้านเพื่อนคนนู้นคนนี้ไปนอน แต่กับเราแบบนี้ เพื่อนไม่เคยได้มา
นอนเพราะว่าเราไม่มีบ้าน ก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะค่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกัน ... ก็คง
น้อยใจแหละค่ะ คือจริงๆ พ่อมีบ้านท่ีกรุงเทพฯ ตรงตล่ิงชัน วัดมะกอก แล้วทีนี้เหมือน
เขาทะเลาะกับน้องสาว เลยมาอยู่ข้างนอก พาหนูมาอยู่ข้างนอกด้วย แล้วทีนี้ก็น้องสาว
เขาก็ขายท่ีตรงนั้นไป แล้วไปซื้อท่ีใหม่เฉพาะครอบครัวเขา ... (รู้สึกอยากมีบ้านไหม) ...
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รู้สึกค่ะ เพราะเวลาหนูไป (บ้านเพื่อน) คนท่ีบ้านเพื่อน พ่อแม่ของเพื่อนอ่ะค่ะก็จะถาม
ว่าตอนนี้พักท่ีไหน หนูก็จะบอกว่าอยู่บางขุนนนท์ เขาก็ถามว่าตรงไหน หนูก็บอกว่าบ้าน
หลังใหญ่ๆ หลังคาสีน้ าเงินๆ เขาบอก อ๋อ ตรงนั้นน่ะหรอ แล้วเวลาพาเพื่อนมาหนูจะพา
มาแต่เพื่อนท่ีสนิทๆ รู้จักกันมานานแล้ว ไม่รู้อ่ะ เหมือนหนูไว้ใจมากกว่า  

แต่ตอนนี้อ่ะ เริ่มรู้กันแล้ว มันก็จะถามหนูว่า อ้อย (อ้อยเป็นช่ือท่ีเพื่อนๆ ผ้ึงเรียก) 
บ้านอ้อยอยู่ไหน หนูก็จะบอกอยู่แถวนี้แหละ เขาก็บอกว่าเราเห็นอ้อยเดินไปทางราง
รถไฟ หนูก็บอกว่านั่นแหละบ้านเรา ท้ังรางรถไฟเลย ก็แซวกันไปแบบนี้ มันก็ไม่อะไรต่อ 
แต่มันจะชอบถามว่าบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่ไหน เวลาจะกลับอ่ะค่ะ แล้ววันนั้นต้องส่งรูป
บ้านให้ครูดู หนูก็ถ่ายหลังคาท่ีนี้ไป เพื่อนบอกว่าเอารูปมามันจะส่งเมลล์ให้ พอมันดูรูป
มันก็ อ๋อ ว่าแล้วว่าอ้อยต้องอยู่บ้านหลังนี้ บ้านหลังใหญ่เนอะ เราก็เขิน แต่ก็ไม่เป็นไร
เพื่อนกลุ่มเดียวกัน ... แต่หนูก็ไม่ได้บอกใครว่าอยู่ศูนย์คนไร้บ้านเลยค่ะ แต่บอกว่าอยู่
ตรงนี้ บ้านหลังใหญ่ๆ ก็จะพูดแบบผิวเผิน ไม่บอกว่ามันเป็นศูนย์คนไร้บ้าน  
ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
การเรียกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นท าให้เกิดช่องว่างในการท าความเข้าใจกับเพื่อนๆ ท่ี

โรงเรียน ส าหรับผ้ึงศูนย์พักคนไร้บ้านจึงเป็นเสมือนบ้านของผ้ึง 
บ้านกับท่ีอยู่อาศัยส าหรับผ้ึง “ต่างเพราะว่าท่ีอยู่อาศัยมันเหมือนว่าเราจะอยู่ท่ีไหนก็

ได้อ่ะค่ะ มันก็แค่ท่ีซุกหัวนอน แต่ว่าถ้าเป็นบ้านมันต้องมีเป็นของเราเลย แล้วพร้อมหน้าพร้อมตากับ
ครอบครัว” ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) นอกจากความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของบ้านแล้ว โดยส่วนท่ีเพิ่มเติมส าหรับผ้ึงนั้นคือการครอบครองเป็นเจ้าของท่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของค าว่าบ้านส าหรับผ้ึงด้วย 

พี่ต้อย 
พี่ต้อยอายุ 53 ปี มีลูกชายพี่ต้อยอายุ 17 ปี เป็นคนฉะเชิงเทรา มีพี่น้องหกคน พี่ต้อย

เป็นลูกคนเล็ก พ่อแม่มีอาชีพท านา  
อยู่แบบพ่อแม่ยากจน ท าไรท านา ท่ีนี่เราอ่ะเป็นลูกคนเล็ก พ่อแม่ก็โอ๋ไปหน่อย ไม่ให้ท า
นา บ้านเราก็ไกลจากความเจริญหน่อย ไม่มีอะไร ไม่มีถนน ไม่มีไฟ เดินไปไหนก็ต้องเดิน
ตามทุ่งนา จะไปโรงเรียนก็ต้องเดินตามทุ่งนา ทีนี้มันไกล พ่อแม่ก็กลัวลูกจะล าบาก เลย
เอาลูกไปฝากไว้กับอาอีกอ าเภอนึง ... เราก็คนสุดท้อง โดนโอ๋ ท าไรไม่เป็น เป็นคุณหนู 
ขนาดเป็นลูกชาวนายากจนนะ คือพ่อแม่รัก พี่น้องรักไง ทีนี้ตอนเรียนหนังสือ มันไกล
มาก แล้วไม่รู้ใครจะไปส่ง เขาเลยเอาไปฝากกับอาท่ีอีกอ าเภอนึง คือมันไม่ไกลกันมาก 
พอไปอยู่ท่ีนั่น ก็ไปเรียนท่ีนั่น ไปช่วยเขาท างาน ท าทุกอย่าง เขาเล้ียงหมู ก็ต้องไปช่วย
เขาเล้ียงหมู ท าสวนก็ต้องช่วยเขา อยู่แบบนี้ ต้ังแต่เจ็ดขวบจนจบป.7 อ่ะ จน 14-15 อยู่
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ท่ีนั่น ช่วยเขาท าทุกอย่าง เรียกว่าอยู่ต้ังแต่เล็กจนโตอ่ะ จนกระท่ังจบป.7 คนเรามันโต
แล้ว ก็ต้องรู้จักออกไปท ามาหากิน ทีนี้พอเราอยู่มานานอ่ะ ลูกอาเขาเป็นคนขี้เกียจ ไม่
ท าอะไร ใช้เราอย่างเดียว เช้ากลางวันเย็น ใช้เรากวาดบ้าน ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องไปท า
สวนมาก่อน จากนั้นก็แต่งตัวไปโรงเรียน พอเย็นเนี่ย กลับมาบ้านก็ไปรดน้ าผักกับเขา 
แล้วยังมีหมู มีเป็ดท่ีเขาเล้ียง ก็ต้องไปช่วยเขาหั่นผักให้เป็ดให้หมู ก็วนแบบนี้ไปจนจบ 
ป.7  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากนั้นพี่ต้อยจึงกลับไปอยู่บ้าน  
อยู่มาจนจบป.7 พอจบมาก็อยากกลับบ้านแล้ว เขาก็กดขี่เรามาต้ังแต่เด็ก ตอนนั้นก็มา
อยู่กับญาติบ้าง พี่สาวบ้าง เขาก็ให้เราช่วยเล็กๆน้อย เขาก็ไม่ค่อยให้ท าอะไร ก็ไม่มีเงิน
ใช้หรอก จน พอหลังมา ตอนอายุ 17 ท าบัตรได้ เป็นสาวก็ไปท างานโรงงาน ท างาน
ต้ังแต่ปี 2524 ถ้าจ าไม่ผิดนะ ท่ีสหยูเนี่ยน ท่ีอานันท์ ปันยารชุนเป็นประธานอ่ะ ไป
ท างานโรงงานทอผ้า ... ก่อนหน้าตอนอยู่บ้านก็ไปท านา ช่วยแม่ เพราะเราโตแล้ว เขา
จะเริ่มหัดให้เราท างาน เวลาเขาเกี่ยวข้าวเราท าไม่เป็น เราก็ไปท าอย่างอื่นในส่ิงท่ีเราท า 
ถ้าห่อข้าวเข้าบ้านเข้าเรือนแบบนี้เราท าได้ อยู่  ๆ ไปก็เขาให้ไปท างานโรงงาน เขาไม่
อยากให้เราล าบากไง คิดว่าท างานโรงงานจะสบายกว่า อยู่ในร่มเลยให้เรามา เราก็ท าไป
ไม่ได้อะไรนะ ไม่ได้เท่ียวเตร่ ก็อยู่แต่ในหอพัก ห้องละแปดคน ห้องใหญ่  

ตอนนั้นเราไม่รู้จักค าว่าเหนื่อยหรอก ก าลังสนุก ท างานได้เงินอ่ะ จากคนท่ีต้อง
ท างานขอเขา เรามาท างานเรามีเงินใช้เอง แถมมีแบ่งทางบ้านอีก เราก็สนุก เราก็อยู่กับ
เพื่อน ไม่ได้ไปเท่ียวไหน ก็อยู่ไปแบบเนี้ย ตอนนั้นมีพี่สาวอยู่ด้วย เขามาท างานโรงงาน 
พอตอนหลังแต่งงานเขาก็ออกไป ไปอยู่กับครอบครัวเขาเอง เราก็จมอยู่ในโรงงาน ต้อง
ดูแลตัวเอง อยู่ได้ 12 ปีด้วยซ้ ามั้ง ตอนอยู่กับพี่ท่ีพี่ยังไม่แต่งงาน เราก็เป็นคุณหนู ทุก
อย่างพี่ท าให้ เราไปท างานในโรงงานอย่างเดียว พอพี่ไปเราก็ต้องดูแลตัวเอง พอตอน
หลังมาท างานนานๆ ไปเราก็เบื่อ ก็เลยออก แล้วก็เรื่อยเป่ือย ท างานบ้างไม่ท าบ้าง อีเห
ละเขละขละ ก็เหมือนไปเท่ียวที่นู้นท่ีนี้ เราไม่ท างานไง เราเกเร  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากออกจากงานพี่ต้อยก็ท่องเท่ียวไปเรื่อยๆ จากเงินสะสมตอนท่ีท างานโรงงาน 

หลังจากมา กทม. พี่ต้อยก็เจอสามี และมีลูกด้วยกัน  
ก็ขี้เกียจแหละ ไปเท่ียวกับเพื่อน ติดเพื่อน แต่หัวหน้ากวนตีนไง มันไม่ช่วยเรา แต่ตอน
ออกเราก็ได้เงินมาหลายหมื่น ... พี่มี (ครอบครัว) เพราะความท่ีว่าเราออกจากงานมา 
เราก็กลัวพ่อแม่จะว่า เราก็เลยไปเรื่อยเปื่อย เหมือนไปตายเอาดาบหน้า ก็มาเร่เร่อน    
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ก็ไม่เคยติดต่อใครเลย จนเขาคิดว่าตายไปแล้ว จนถึงตอนหลังมาเนี่ยก็มาเจอกันท่ี กทม. 
เจอแฟน เลยมาอยู่ด้วยกัน เขาก็เร่ร่อนมาเหมือนกัน ถึงจะมีแฟนอยู่ด้วยกัน เราก็ไม่ได้
อยู่ดีแบบเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน เราก็ค่ าไหนนอนนั้น นอนตามสถานีรถไฟด้วยซ้ า ถึงได้รู้จัก
พวกอ๊อดชายเนี่ย แต่ว่าตอนนั้นแฟนเราเสียไปแล้วไง เราอยู่กับลูกสองคน ก็ไปไหนมา
ไหนกับลูก ... ทางแฟนเขาก็ไม่เคยติดต่อญาติเหมือนกัน เขาไม่เคยบอกว่ามีลูกมีหลาน 
บ้านเขาไม่เคยรู้ว่าลูกชายมามีลูกมีเมีย  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
เหตุท่ีพี่ต้อยไม่อยากกลับบ้าน 
เราก็คิดว่าเออ เหมือนเราท าผิดเนอะ ไม่รู้เพราะอะไรท่ีท าให้เราไม่อยากเข้าบ้าน ไม่มี
เหตุผล คิดอย่างเดียวว่าถ้ากลับไป เขาจะต้อนรับเราไหม เราจะอะไรไหม แม่จะโกรธ
ไหม จะดุ จะด่าไหม จากท่ีเราเคยอยู่สบายเป็นคุณหนู กลายเป็นคนท่ีไม่มีอะไรเลย 
เหมือนคนไม่มีอนาคตเลย ออกจากงานก็สนใจท างานใหม่ ไม่สนใจอะไรเลย ถ้ากลับ
บ้านก็ต้องไปขอเงินเขาใช้ เขาจะให้เงินเราใช้ไหมเพราะเราไม่ได้ท าอะไร ก็คิดไปท่ัว ก็
เลยไม่เข้าไปดีกว่า ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ก่อนจะท างานท่ีโรงพักพี่ต้อยอยู่แถวสนามหลวงมาก่อน  
(ท าไมถึงมาอยู่ท่ีสนามหลวง) มาเท่ียวไง คนเรามันมาแบบไม่มีจุดปลายทาง เราก็สงสัย
ว่าท าไมมานอนกันท่ีสนามหลวง แต่เราก็ไม่ได้นอนเนอะครั้งแรก เราเพิ่งเคยเห็นอะไร
แบบนี้ ท าไมมีคนมานอนกันได้ท้ังคืน เราเลยลองอยู่ดูบ้าง ลองนั่งตรงนู้นตรงนี้ ตอนนั้น
มากับเพื่อน มาเดินดูของเก่า เพื่อนไม่รู้หรอกว่าเราอยากลอง ...  วันนึงพอเราตกงาน 
เราก็นึกอยากมา เห็นคนมันเยอะ มาขายของ มานั่งเล่นกัน เลยนั่งรถมา ตอนนั้น
สนามหลวงยังมีของขายเยอะ ตอนนั้นเราพอมีเงินติดตัวก็ไปนั่งกิน นั่งดูเขาบ้าง ต้ังทุ่ม
ถึงสามทุ่ม ในใจก็คิดว่าวันนี้เราไม่กลับหรอก เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้สิ ก็เลยอยู่ เห็นคน
เยอะไม่น่ากลัว เราเห็นเขานอนเรานอนบ้าง เห็นเขาเช่าเส่ือเราก็เช่าบ้างแบบนี้ ลองหัด
ใช้ชีวิตแบบนี้ พออยู่ๆ ไปมันก็ดีนะ ตอนนี้เราไม่ได้ท างานละ เราไปไหนก็ได้ อิสระแล้ว 
ค่ าไหนเราก็นอนนั่น เป็นแบบนี้ เราใช้ชีวิตไปเรื่อย เห็นคนอื่นขอข้าววัดมากิน เราไป
บ้าง ไปกับเขา ก็รู้สึกว่ามันสบาย แต่พออยู่นานเข้า เราอิ่มท้องก็จริงแต่ไม่มีงานท าจะอยู่
ได้ยังไงอ่ะ จากท่ีนอนสนามหลวง เราก็ได้เพื่อน ตอนแรกเรามาคนเดียวก็ไม่รู้จักใคร 
ผ่านไปก็มีคนเข้ามาคุย ตอนแรกเขานึกว่าเรามานั่งเล่น เขาเหมือนเจ้าถิ่นไง พอมีข้าว
เขาก็มาแบ่งเรากิน เป็นกลุ่มเป็นก้อนกัน เป็นเพื่อนกัน แล้วมีอยู่วันนึงหลังจากนั่งกินๆ 
นอนๆ ท่ีสนามหลวงมาจะเป็นปี แต่เราไม่เคยขายตัวนะ ตอนนั้นมีเพื่อนชวนข้ามมาฝ่ังนี้ 
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ช่ือต๋อง มันบอกว่าฝ่ัง (อรุณอมรินทร์) นี้มีพริกให้เด็ด เราเลยมาเด็ดก้านพริกกับเขา 
ได้โลละสิบบาท ด้วยความท่ีเราอยากได้ตัง เราก็ไปขนพริกมาเด็ดห้ากิโล ไม่ใช่น้อยๆ นะ 
ได้มาห้าสิบบาท ก็ดีใจ เราได้เงินอ่ะ นั่งเฉยๆ ก็ได้เงิน ข้าวไปเอาข้าววัดมากิน ก็พอมีเงิน
ใช้ ตอนหลังมาจากท่ีเราไปรับพริกเขามา เราไปเอากับเจ้าของเองเลย พอเขาเห็นเรา
ท างานดี เลยให้เราดูแลร้านเขา .. พอเราได้ท างานตรงนั้น เวลาเราน้อยลง ไม่มีเวลา 
ต้องเลือกไง อดนอนด้วย แต่พอออกเราก็ยังไปช่วยเขาบ้างนะ เอาพริกเขามาเด็ดบ้าง
บางที  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
พี่ต้อยมีลูกตอนอายุ 38 ปี  
พอลูกได้สองขวบ แฟนก็เสีย มันกินเหล้ามาก ต่ืนเช้ามามันก็เอาเหล้าล้างหน้าแบบนี้อ่ะ 
มันติด เช้าลืมตามามันก็กินเหล้าก่อน แล้วก็กินท้ังวัน อยู่ๆ มันก็ป่วยแล้วไปเลย ไม่ต้อง
รักษา ... ตอนลูกเล็กๆ เราก็ไปรับจ้างล้างจานท่ีโรงพักรถไฟ ได้วันละยี่สิบบาท ตอนไปก็
ต้องเอาลูกไปด้วย อยู่ๆ ไป แม่บ้านท่ีโรงพักเขาทะเลาะกับต ารวจเลยออกไป เราก็เลย
เล่ือนขั้นมาเป็นแม่บ้านแทน แต่เราก็ต้องสมัครก่อนนะ แต่ก็มีวุฒิไปสมัครด้วยนะ ... 
ตอนไปเอาวุฒิก็ไม่ได้บอกใครอีกด้วย ตอนนั้นลูกโตแล้วนะประมาณสามส่ีขวบ แต่ก็
ไม่ได้พาหลานไปหาแม่ แอบไปเอา แต่พอเอามาก็ไม่ได้ใช้อะไรนะ เอามาประดับไว้เฉยๆ  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
พี่ต้อยรู้จักกับลุงปื๊ดพ่อของผ้ึง ท าให้ได้เข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ตอนโรงพัก

ปรับปรุงสถานท่ีใหม่ท าให้พี่ต้อยไม่มีห้องให้อยู่  
ตอนนั้นพี่น้องเขารู้จักกับพี่ปื้ด แล้วเราก็รู้จักกันมานาน เขารู้ว่าเราอยู่ยังไงอยู่ท่ีไหนไง 
พอตอนหลังมา ช่วงท่ีเราท างานแม่บ้านเขามีบ้านพักให้ แต่เราไม่ได้อยู่ถาวรนะ เป็น
ห้องเล็กๆ พอให้อยู่สองคนแม่ลูก แต่เราได้อยู่ในโรงพักไง มันปลอดภัย ก่อนเราจะได้
บ้านพักนะ เราไปนอนท่ีพื้นข้างๆโรงพักด้วยซ้ า เพราะว่ามันเป็นท่ีว่างๆ เราก็ไปกางมุ้ง
นอน ตอนนั้นลูกยังเล็กๆ ทีนี้เขาคงเห็นว่าไม่ดี เลยให้ห้องพักมา ... ตรงนั้นเขาเอาท่ีให้
โรงพยาบาลไปแล้ว เขาไล่ท้ังโรงพักเลยแล้วโรงพักใหม่เนี่ยไม่มีท่ีให้เรานอน ท่ีใหม่มีให้
ต ารวจอยู่ แต่ไม่มีท่ีให้เรา มันไม่มีท่ีว่างๆ พวกต ารวจเขาหาท่ีได้อยู่แล้ว ต ารวจไปเขาอยู่
ฟรี แต่เราอยู่ไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ ตอนหลังมาพี่น้องก็เลยคุยกันว่าเราจะโดนไล่ท่ี จะไปอยู่ท่ี
ศูนย์นะ แต่ก่อนหน้าท่ีว่าเขาจะไล่เราอ่ะ เรารู้จักตรงนี้มาเท่ียวตรงนี้แล้ว ไปมาหาสู่กับ
พี่ปื้ด พี่น้องแล้ว ทุกคนท่ีนี่รู้จักเรา เพียงแต่เราไม่ได้มาอยู่ ตอนหลังมาเราก็คิดว่าเรา
ต้องมาพึ่งศูนย์แล้วนะ เพราะตอนโดนไล่มันกะทันหันด้วย ไม่รู้จะหาบ้านท่ีไหนแล้วมัน
แพงด้วย ไม่รู้จะหาเงินท่ีไหน เรามองตรงนี้ไว้นานแล้ว แต่ไม่เคยคิดว่าจะได้มานอนตรง
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นี้ ตอนนั้นพี่น้องก็พามาหาลุงด า โด่งแล้วเขาก็ให้อยู่พอมาอยู่ตรงนี้เราก็ยังไปท างานท่ี
โรงพักนะ  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
พี่ต้อยเคยกลับบ้านไปก่อนท่ีจะมีลูก แต่พอมีลูกการไม่ยอมรับต่อสามีพี่ต้อยท าให้พี่ต้อย

ตัดสินใจไม่ติดต่อกับครอบครัวอีกครั้ง  
แต่พอออกงานมาก็ไม่ได้ติดต่อ พอกลับไป แม่เห็นเราแม่ร้องไห้เลย เราก็นึกได้ว่าเราเนี่ย 
ไม่ใช่แม่ไม่รักนะ เขาก็เป็นห่วง ตอนนั้นแม่เขานอน เขาป่วย พอรู้ว่าเป็นเราเขาร้องไห้โฮ
เลย พอกลับไปสักพักนึงก็อยู่ไม่ได้นะ อยากไปท างาน อยากไปนู่นไปนี่เพราะคนมันเคย
ท าไง เหมือนคนใจแตกไง ไม่อยากอยู่บ้าน ก็ออกมาเฉยๆ อยู่ได้สักพักก็ออกมานะ ตอน
กลับไปตอนนั้นยังไม่มีแฟนนะ ท่ีไปหาแม่แล้วแม่ร้องไห้ จนออกมารอบหลังถึงมีแฟน ก็
ท้อง ก็มีลูก จะมาหลังตอนนี้แหละ ตอนท่ีท้องอ่ะ อนาคตเราจะเป็นยังไง แต่เราก็สู้นะ 
ท้องจนจะคลอดอยู่แล้วถึงได้บอกพี่สาวว่าท้อง จะคลอด แต่ท่ีนี้แฟนเราอ่ะขี้เหล้า ทาง
บ้านเราเขาเลยไม่ยอมรับ ก็เลยไม่รับเรา เราก็บอกว่าไม่เป็นไร บอกพี่สาวว่าไม่เป็นไร ก็
สู้มา พอคลอดเลยไปนอนสถานี แล้วก็ไม่ได้ติดต่อท่ีบ้าน ... คิดถึง อยากกลับเหมือนกัน 
แต่ไปก็กลัว กลัวเขาไม่ต้อนรับ เหตุผลส้ันๆเลย (พอมีลูก) เขายิ่งไม่ยอมรับใหญ่เลย เรา
เลยอยู่แบบนี้ก็ได้ว่ะ  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ส่วนท่ีนาของบ้านพี่ต้อยหลังจากพ่อแม่ขายพี่ต้อยก็ไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไร เพราะถูกมอง

ว่าเป็นคนเกเร ไม่เอาถ่าน “ขายไปแล้ว ขายไปแปดล้าน แต่มันมีปัญหากัน พี่สาวไปสร้างเรื่องกับคน
ใหญ่คนโต หมดไปเยอะ แปดล้านนั่นอ่ะ เราไม่เคยได้ เพราะแม่มองว่าเราเกเร ไม่เอาถ่าน เขาเลยมอง
ว่าถ้าเงินเราจะไม่ได้ใช้ จะโดนเขาหลอก โดนผู้ชายหลอก กลัวแบบนั้น เราเลยไม่ได้” (สัมภาษณ์, 17 
พฤษภาคม 2558) ส าหรับพี่ต้อยไม่สามารถบอกว่าความต่างหรือลักษณะของค าว่า  บ้าน กับ ท่ีอยู่
อาศัยได้ แต่ใช้การเทียบเคียงท่ีอยู่นั้นๆ ว่าเป็นเหมือนบ้านหรือไม่  

ลุงด า 
ลุงด าอายุ 61 ปี เป็นคนแถวๆ คลองทวีวัฒนา พุทธมณฑลสาย 3 เรียนจบช้ัน ป.4 ก็

ออก ตอนท่ีเรียนอยู่แม่มีอาชีพท านาเป็นนาเช่า เช่าจากญาติพี่น้องประมาณห้าไร่ ลุงด าช่วยแม่ท านา
และดูแลน้องๆ เพราะเป็นลูกคนโต พออายุ 16 ปี ท่ีนาท่ีเคยเช่าญาติเอาไปให้คนจีนเช่าท าสวนผักท้ัง
ผืน ประมาณ 50 กว่าไร่ ลุงด าเลยต้องผันตัวเองจากช่วยแม่ท านาเป็นลูกจ้างสวนผัก พอท าปลูกผักได้
สักพัก ก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร เป็นทหารอยู่สองปี พอออกจากทหารมา อายุ 21 ก็ไปท างานโรงงาน
ปูนซีเมนต์แถวท่าหลวงเป็น รปภ. แล้วก็ท าโรงงานไปเรื่อยๆ โรงงานสุดท้ายคือ โรงงานแถวบางนา 
เป็นโรงงานหุ้นกับญี่ปุ่นพวกเฟอร์นิเจอร์ภายใน ขัดสีบ้างท าไม้บ้าง จนโรงงานขาดทุน นายจ้างญี่ปุ่น
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หนีกลับประเทศ แต่โรงงานติดค่าจ้างอยู่หกเดือน “ตอนนั้นเขาก็ให้แหละ แต่ให้ไม่ครบ ยังติดเราอยู่ 
พอคนญี่ปุ่นหนีไป นายจ้างฝ่ังไทยเลยเอาเครื่องจักรไปขาย แล้วเอาเงินมาแบ่งกัน ลุงได้มาสองพันบาท 
แล้วลุงก็ออกตอนปี 2544 อายุ 47 ปี ออกมาแล้วเราก็เข้าบ้าน ไปอยู่ ท่ีบ้านก่อน ท่ีทวีวัฒนา” 
(สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) ครอบครัวลุงด าเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีอาศัยอยู่รวมกัน  

ลุงเป็นคนโต มีน้องอีกเจ็ดคน แม่มีลูกแปดคน แต่น้องคนเล็กตาย เลยเหลือเจ็ดคน หก
คนนั้นพอมีครอบครัวก็ไม่รู้จะไปไหน เลยอยู่กันท่ีบ้านแม่นั่นแหละ หลังเล็กๆ นั่น ก็
ซอยๆ ห้องเอา ... น้องคนรองไม่ได้อยู่ นอกนั้นอยู่หมด มันก็ไม่เชิงแออัด มันได้ห้อง
เล็กๆ พอนอน ท่ีเหลือก็ท ารวมๆ กันไป ... (ลุงมีห้องส่วนตัวไหม) ไม่มี เพราะลุงไม่ได้ไป
อยู่ เขาเลยไม่ท าให้ เขาจะมีห้องใหญ่ๆ ส าหรับนั่งคุย นั่งดูทีวีอยู่ห้องนึง ลุงก็ไปนอนท่ี
ห้องนั้นแหละ  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
หลังจากลุงกลับมาบ้านท่ีทวีวัฒนา  
พ่อก็อยู่ ทีนี้ลุงก็พอนานเข้า น้องๆ ก็ไม่อยากให้มา (อยู่ข้างนอก) เพราะลุงก็เป็นพี่คนโต
แล้วพอตกงานก็เลิกกับแฟนด้วย ทีนี้เราก็ไม่รู้จะท าไง ก็อยู่บ้าน น้องๆ บอกไม่ต้อง
ออกมา (จากบ้าน) เช้าๆ มามันก็ให้เงินกันคนละยี่สิบมั่งสามสิบมั่ง มาไว้ให้ลุงไว้กิน 
บอกพี่ว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่กินตอนผมไปท างาน มันก็ขับวินกันมั่ง รับจ้างก่อสร้างมั่ง ทีนี้ลุง
ต่ืนมาก็วิเคราะห์พิจารณาว่าเขาก็ต้องดูแลแม่บ้าง แกแก่แล้ว แล้วน้องเองก็มีลูกกันแล้ว 
แล้วเราจะยังมาเป็นภาระเขาอีกหรอ เราคิดเองในใจ น้องเราไม่ว่าเราหรอกเพราะเรา
เล้ียงมากับมือ แต่น้องสะใภ้น้องเขยล่ะ เขาจะมองยังไง เราก็ว่าไม่ได้แล้วล่ะ ไปตายเอา
ดาบหน้าดีกว่า ก็ต้องหนีออกจากบ้าน ลุงเองก็เคยหนีหลายครั้ง น้องไปตามเจอ มันก็
เอากลับบ้านนะ พอมาทีนี้มันจับตาดูลุงตลอด ช่วงนั้นประมาณตี 1 ก าลังปลอดคน ลุงก็
ย่องหนีออกจากบ้านเลย เอาเส้ือผ้ามาสองสามชุด คราวแรกท่ีต้ังหลักออกมาไม่รู้จะไป
ไหน เลยไปสนามหลวง ตอนนั้นมีเงินออกมาเกือบสองพันอ่ะ ลุงก็มานอนกินท่ี
สนามหลวง แล้วก็หางานด้วย แต่เราก็ 47 แล้ว ไปอ่านงาน รปภ. เขาก็รับแค่อายุ 25-
40 ปี วุฒิขั้นต่ าก็ต้องป.6 ไม่ก็ม.3 เราป.4  แล้วไปสมัครงานอื่นก็ไม่ได้ บอกว่าลุงอายุ
มากแล้ว เมื่อไม่ได้ลุงก็กินเงินนั่นจนหมดประมาณปี 46 ถึงปีท่ีมีเอเปคอ่ะ  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
การอยู่ในครอบครัวขยายท่ีมีบ้านรองรับจ ากัด ส าหรับลุงด าท่ีไม่มีครอบครัวการอยู่ใน

บ้านท่ีมีครอบครัวย่อยๆ ของพี่น้องแต่ละคน ท าให้ลุงรู้สึกไม่มีท่ีทางของตนเอง  เพราะเมื่อลุงด า
กลับมาคอนอายุมากขึ้นท่ีต่างคนต่างมีครอบครัว การท่ีลุงด ารู้สึกว่าตนเองต้องเป็นภาระให้ครอบครัว
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แทนท่ีจะสามารถเป็นท่ีพึ่งให้น้องๆ ได้ ท าให้ลุงด าไม่สามารถทนยู่ในสภาพนั้นได้ หลังจากออกมาลุง
ด าก็เคยเจอญาติบ้าง แต่ลุงก็ไม่อยากกลับไปอยู่บ้าน  

ลุงแอบๆ ไปถามข่าว เหมือนตอนท่ีเลือกต้ังผู้ว่า ลุงไปเจอน้องชาย มันก็บอกว่าพี่รอผม
ตรงนี้นะ ไม่ให้ไปไหน ท่ีนี้ผมเลือกเสร็จก่อนไง พอมันเผลอลุงก็วิ่งหนีไปเลย ถ้าอยู่มัน
ล็อคตัวเราไปแน่ ไม่ได้ออกมาแน่ ... คือลุงคิดว่าเราอ่ะเป็นภาระเขา แต่เขาอยากดูแล
เรา เพราะเราเป็นพี่คนโตไง ...  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
ลุงด าเคยมีครอบครัวแต่แยกทางกันต้ังแต่ลุงด าตกงาน  
อืม พอลุงตกงานก็เลิกกัน เราถามว่าไปอยู่ กทม. ไหม เขาว่าเขาไปอยู่กับพี่น้องเขาดีกว่า 
จริงๆเขาเป็นคนสระบุรี เขาไม่เป็นไรอยู่กับพี่น้องได้ ลุงบอกว่าอยู่ได้ก็โอเค แต่ลุงไป
ไม่ได้หรอกเพราะบ้านพี่น้องเขาไง ลุงก็บอกว่าลุงขอเข้าบ้านก่อน ไม่ไ ด้ทะเลาะกันนะ 
เหมือนแยกกันไปเฉยๆมากกว่า แล้วลุงก็นอนสนามหลวงต้ังแต่ 2544 เป็นต้นมา รู้จัก
กับคนไร้บ้านคน นึงช่ือยศ เขาบอกว่าลุงลองไปเก็บของเก่าสิ ตอนนั้นลุงอายนะท่ีต้อง
เก็บของเก่าจากถังขยะ กลัวคนทางบ้านมาเจอ กลัวเพื่อนฝูงท่ีรู้จักกันมาเจอ อาย 
เพราะเราไม่เคยมาก่อน ทีนี้ก็ต้องเลือกระหว่างอายกับอดไง เพราะเงินเก็บเราร่อยหรอ
ไปแล้ว มันจะหมดแล้ว เราก็มาคิดว่าจะท าไงดี ท่ีไปสมัครงานหางานทุกวันจนรองเท้า
พังก็ไม่ได้ อายุก็มากขึ้น เลยลองเก็บดู มันหิวเนอะ ข้าววัดก็ขอไม่ค่อยได้เพราะพระเอง
ก็มีมั่งไม่มีมั่ง ลุงก็มีถุงเขียวๆ ใบนึง พอหกโมงเย็นก็ออกเก็บ วันแรกขายได้แปดสิบบาท 
ลุงก็คิดในใจว่ารอดตายแล้ว มีข้าวกินแล้ว จากนั้นก็เก็บเป็นอาชีพเรื่อยมา พอมีทุนก็ซื้อ
โฟม แล้วมีฝรั่งให้กระเป๋ามา เลยซื้อพวกน้ าขวด น้ าด่ืมมาขายรอบสนามหลวง เป็น
รายได้เสริมระหว่างท่ีเก็บของเก่า ขายได้ไม่นานเพราะเทศกิจก็ชอบมาจับยึดของ บอก
ว่าให้เอาตังมาไถ่ของคืน เจ็ดร้อยมั่งแปดร้อยมั่ง เราก็ไม่ไถ่สิ สินค้าราคายังไม่ถึงเลย มี
ครั้งนึงพระท่ีวัดบวรแกให้เอาตังไปไถ่ เราก็ไป สามส่ีวันมามันจับอีก เราเลยเลิกเลย หัน
ไปเก็บของเก่าอย่างเดียว ไอ้ยศเนี่ยเย็นๆเราก็นั่งคุยกัน มันบอกว่าลุงผมขอกลับบ้าน
ก่อน เช้าๆเด๋ียวมาหาใหม่ เย็นมันก็กลับ เย็นมันก็มา ลุงก็ว่าบ้านมันอยู่ศรีสะเกษ ไป
กลับๆได้ไง เป็นไปไม่ได้ มันบอกว่าบ้านมันก็ศูนย์ตล่ิงชันนี้แหละ แล้วก็ชวนลุง บอกให้
ลุงด าไปช่วยกัน ตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจมาเลย จน อ.บุญเลิศกับ อ.โด่งเขาไปเดินกาแฟ 
มาพูดคุยมาถาม ตอนนั้นลุงก็ไม่เช่ือ ตอนหลังช่วงเอเปคเขาจับหนักไง ลุงก็เอาว่ะ ลอง
เส่ียงไปดู พอเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์ เขาไปสัมมนาเครือข่ายคนไร้บ้านพอดี ลุงก็ได้ไป
กับเขา ครั้งแรกเลย พอไปปุ๊บ ลุงก็เห็นแล้วว่ามันจริง ลุงเนี่ยมองภาพรวมเป็น อีกอย่าง
เราอยู่มาสามปี พอจะมองออกว่าอะไรเป็นอะไร มีคนมาเล่ามั่ง รู้เองมั่ง เขาเลยบอกว่า
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วิธีการพูดอย่างลุงด าเนี่ยน่าจะมาเป็นคนน าเสนอให้พวกเรานะ จากนั้นมาก็โอเค ท า
เรื่องนี้กับภาครัฐเป็นต้นมา  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
ลุงด ามีผู้ติดตามช่ือป้าเมย์เป็นเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยาก  
เมย์มันอยู่สนามหลวง มันนอนอยู่ ตอนนั้นร่างกายมันแย่มาก แม่มันเดินผ่านยังไม่เดิน
ไปทักมันเลย ทีนี้พอลุงมาขายน้ าลากของมา มีข้าวก็มาแบ่งมันกินประจ า ก็มาช่วยลุง
ลากของอะไรอย่างนี้ประจ า จนลุงจะย้ายเข้ามาท่ีนี้เพราะเอเปค ลุงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ถ้า
ท้ิงไว้ท่ีนี่เสียผู้เสียคนแน่นอน ไม่ดมกาวก็ไปขายตัว สนามหลวงมันก็แบบนี้ ก็สงสารมัน 
มันถูกท้ิงมา ลุงก็บอกว่าลุงจะกลับเข้าศูนย์แล้วนะเมย์ มันก็ท าท่าจะร้องไห้ ลุงก็คิดว่า
ท้ิงมันไม่ได้แน่ ไม่รู้ชีวิตมันจะไปทางไหน ลุงว่าชีวิตลุงแย่แล้ว ผู้หญิงคนนี้แย่กว่าอีก 
ขนาดแม่มันเดินผ่านยังไม่ทักเลย เพราะแม่เขามีผัวใหม่ เลยชวนว่าเมย์ไปอยู่ด้วยกัน
ไหม มันก็ไป ลุงก็พามา พอพามาจะว่าเป็นแฟนไหม ก็ไม่เชิงนะ ก็คือมันอยู่ด้วยกันไป
แบบนี้ แบบเข้าอกเข้าใจ อีกอย่างคือลุงล าบากยังไง มันก็ช่วยกันนะ ไม่ท้ิงกัน อยู่
ด้วยกันตลอด ก็มีความผูกพัน ไม่มีก็อดด้วยกัน มีก็กินด้วยกัน เลยท้ิงมันไม่ได้  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
(ส าหรับลุงด าบ้านกับท่ีอยู่อาศัยนั้น) ไม่เหมือนกัน บ้านมันลึกว่าท่ีอยู่อาศัย ท่ีอยู่อาศัย

มันเป็นบ้านเช่าก็ได้ อย่างศูนย์คนไร้บ้านก็เรียกว่าท่ีอยู่อาศัย แต่บ้านเนี่ย บ้านมันคือบ้านของเรา มา
จากน้ าพักน้ าแรงของเรา ช่ือว่าเป็นบ้านถาวรอ่ะ เป็นบ้านเราแท้ๆ อ่ะ มันผิดกัน 

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
ความลึกท่ีลุงด ากล่าวถึงของบ้าน บ้านท่ีลุงด ายังรู้สึกเสมอว่าเป็นบ้านแต่มีเงื่อนไขท่ีท า

ให้ไม่สามารถกลับไปได้ ความรู้สึกต่อบ้านท่ีมีถูกผูกโยงกับความเป็นครอบครัว การกลับบ้านไปเจอ
ครอบครัว  

บ้านเราไง เพราะลุงเกิดมาก็อยู่ท่ีนั่น เป็นบ้านพ่อแม่ บ้านเราเลย ลุงคิดว่าลุงจะไปไหนๆ 
แล้วแต่ ตอนไปทหารก็เหมือนกัน พอปลดประจ าการก็ดีใจมากแบบได้กลับบ้านแล้ว คือ
ท่ีเขาพูดว่าไม่มีท่ีไหนสุขใจเท่าท่ีบ้านเราก็พูดถูกแล้ว พอกลับไปบ้านเจอหน้าพี่น้อง พ่อ
แม่ เพื่อนฝูงก็คือกลับบ้านนั่นแหละ แต่ถ้าให้มาเปรียบเทียบก็ว่าท่ีนั่นแหละเป็นบ้าน 
ทุกวันนี้ท่ีใจก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะกลับบ้าน แต่จากสภาพร่างกายแบบนี้ ลุงยังเป็นแบบนี้อยู่
ก็กลับไม่ได้หรอก กลับไปก็เป็นภาระของน้องๆ น้องเขยน้องสะใภ้จะว่ายังไง ไหนเขา
จะต้องส่งลูกเขาๆ เรียนอีก แล้วไหนจะพ่อแม่ของลุงอีก ลุงเองก็ไม่ได้พิการ จะไปงอมือ
งอเท้าให้น้องเล้ียงไม่ได้หรอก 

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
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ด้วยความท่ีเป็นลูกคนโตในครอบครัว การรับผิดชอบครอบครัวเป็นส่ิงท่ีฝังใจลุงด ามา
ตลอด  

ลุงขอย้อนก่อนนะว่าหลังจากออกทหารเนี่ย ลุงไม่ได้เข้าบ้านเลยนะ ลุงมาท างานเช่า
บ้านอยู่ ลุงถึงรู้เลยว่าถ้าเช่าบ้านอยู่เนี่ย สุ่มเส่ียงจะเป็นคนไร้บ้านต่อไป เพราะหนึ่งถ้า
ตกงานเจ้าของเขาก็ล็อคห้อง พอไม่มีเงินจ่ายเหมือนลุงเนี่ย เราจะกลับบ้านหรอ เหมือน
เราแบกความหดหู่พ่ายแพ้กลับบ้าน มันยาก ก็ต้องสู้กันต่อ พอกลับไปเนี่ยก็กลัวเขาดูถูก 
พี่น้องจะต้อนรับไหมก็ไม่รู้ กลัวคนแถวบ้านมาดูถูก แล้วกลัวเป็นภาระคนท่ีบ้านอีก เรา
ก็ดันทุรังต่อเองดีกว่า เผ่ือชีวิตเราจะดีขึ้น เมื่อดีขึ้นเราก็ค่อยกลับไปดีกว่า คือค าว่าพี่เนี่ย
มีแต่ให้ดีกว่า อย่าไปรับเลยดีกว่า พี่น้องคนไร้บ้านหลายคนก็คิดแบบนี้ พอตกงานแล้ว
ไม่ไปบ้าน เราเซ้าซี้หางานต่อ ก็นอนข้างนอก แล้วกลายเป็นคนไร้บ้าน  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
การต้องยอมรับความพ่ายไปอยู่กลับเป็นส่ิงท่ีท าให้ลุงด าไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อไม่

สามารถเป็นท่ีพึ่งของครอบครัวได้การตกอยู่ในสภาวะการเป็นภาระยิ่งแย่กว่า การกลับบ้านไปหา
ครอบครัวของลุงด าจึงมีเงื่อนไขท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ กลับอย่างภาคภูมิมีศักยภาพท่ีจะเป็นท่ีพึ่งให้
ครอบครัวได้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขชีวิตท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันจึงเป็นไปได้ยากท่ีลุงด าจะกลับบ้านไปหา
ครอบครัว 

ลุงอี๊ด: เนเวอร์ดาย 
ค าว่าเนเวอร์ดายเป็นค าท่ีลุงอี๊ดต่อท้ายช่ือของตัวเองอย่างขบขันแทนค าว่า ไร้บ้าน 

เพราะลุงอี๊ดเป็นแกนน าช่ือดังท่ีถูกเรียกว่า อี๊ด ไร้บ้าน เมื่อลุงอี๊ดมาอยู่ในจุดนี้ท่ีก าลังวางแผนอยากไป
เปิดร้ายขายของเก่าท่ีจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีขยายการท างานคนไร้บ้านออกไป แล้วลุงอี๊ดก็เป็น
คนส าคัญท่ีลงไปท างานร่วมกับ มพศ. ด้วย ลุงอี๊ดจึงพูดว่าในอนาคตอยากหลุดพ้นจากการเป็น อี๊ด ไร้
บ้าน จะเปล่ียนค าต่อท้ายเป็นอี๊ด เนเวอร์ดายแทน ช่ือร้านขายของเก่าท่ีเปิดก็ช่ือร้าน อี๊ด เนเวอร์ดาย 

อายุ 54 ปี ภูมิล าเนาเป็นคนกรุงเทพฯ อยู่บริเวณเขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา ครอบครัว
เป็นครอบครัวใหญ่ พ่อรับราชการ มีกิจการค้าขาย ลักษณะการอยู่แบบกงสี มีพี่น้องท้ังหมด 8 คน ลุง
อี๊ดเป็นน้องคนสุดท้อง ความรู้สึกกับบ้านเมื่อตอนเด็กๆ  

อยู่ก็รู้สึกอบอุ่นดี เด็กๆ ก็อบอุ่นดีนะ คือผลประโยชน์อะไรมันไม่มีมาเกี่ยวข้อง เรียน
หนังสือ มีพี่มีน้องเยอะแยะ ตอนโตรู้สึกว่าพี่น้องมันไม่ค่อยรักกันแล้ว บางคนก็มีผัวไป 
บางทีก็มีพี่สะใภ้มาอยู่ท่ีบ้าน มีพี่เขยมาอยู่ท่ีบ้าน มันไม่ได้มีเฉพาะเราแล้วไง แล้วพ่อมี
ลูกเยอะ ท้ังผัว สะใภ้ก็มาอยู่กันท่ีบ้าน มันก็รักครอบครัวมากกว่ารักพี่น้องละ...ทุกคนก็
เอาแต่ครอบครัวตนเป็นหลัก เอาลูกเอาผัว เอาเมียเอาลูก แล้วเราเป็นโสดไม่มี
ครอบครัว แล้วคนมีครอบครัวก็ไม่แยกไปนะ ตามหลักคนมีครอบครัวต้องแยกไป แล้ว
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บ้านเราใหญ่อะมีท้ังหลานของคนโน้น หลานของคนนี้ เต็มไปหมดเลย ท่ีจริงคนมี
ครอบครัวต้องมีบ้านซะก่อน  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ลุงอี๊ดเป็นคนหนึ่งท่ีเคยอยู่ในครอบครัวขยาย แต่เมื่อมีความเปลล่ียนแปลงในบ้าน คือ 

เสาหลักในครอบครัวอย่างแม่และพ่อเสียชีวิต จุดเช่ือมโยงของพี่น้องในครอบครัวหายไป เพราะแต่ละ
คนต่างก็ให้ความสนใจครอบครัวเด่ียวที่มีสายใยเหนียวแน่นมากกว่า ซึ่งเป็นผลให้คนโสดอย่างพี่อี๊ดถูก
เบียดออกจากพื้นท่ีของครอบครัว และส่วนหนึ่งท่ีท าให้ลุงอี๊ดไม่อยากอยู่ใครอบครัว เพราะเกิดการ
ทะเลาะกันในครอบครัว  

ทะเลาะกัน เป็นศึกสายเลือด พอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วมันก็ไม่มีกรรมการนะ ก็ทะเลาะกัน
แบบขาดเชือกเลย เราเป็นคนสุดท้องอะ คือว่าพอไม่มีพ่อแม่แล้วมันอยู่ล าบาก” เมื่อ
ออกมาใช้ชีวิตข้างนอก “ก็มาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก แล้วเราก็ไม่เคยท าอะไรเลยอะ ทีนี้ตัง
มันติดตัวมาก็ไม่มาก ตอนมันหมดแล้วเนี่ยเราก็มาเจอเพื่อนท่ีเขาแนะน าว่าในสถานี
ขนส่งหมอชิตนะมันเก็บของแบบฟรีสไตล์เลย แต่ก่อนกระป๋องมันโลละ 52 บาท เราก็
เก็บเลือกแต่กระป๋อง เหยียบกระป๋องๆ (เหยียบกระป๋องท่ีเก็บให้แบนๆ เพื่อประหยัด
เนื้อท่ีและสะดวกต่อการเอาไปขายต่อ) เก็บได้วันละเกือบ 10 โลนะ เข้าห้องแอร์อะไร
เข้าได้หมด เด๋ียวนี้มันไม่ได้แล้ว  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
หลังจากนั้นลุงอี๊ดก็มาอยู่แถวสนามหลวง-คลองหลอด ช่วงนั้นพระจตุคามก าลังดังลุงอี๊ด

ก็รับจตุคามมาขาย และขายของมือสองด้วยกับกลุ่มเพื่อนเพราะจะช่วยกันดูได้เวลาจะต้องเข้าห้องน้ า 
หรือต่อรองกับพวกมาเฟียตามตลาดต่างๆ ช่วงท่ีขายดีๆ ถูกลูกค้าท่ีมารุมดูของ ดูพระ แล้วไม่ส่งคืนท า
ให้ขายทุน ลุงอี๊ดจึงเปล่ียนมาขายของเก่าท่ีเก็บมาจากถังขยะ เอามาซ่อม เช่น รองเท้า แว่นตา 
นาฬิกา ฯลฯ ขายท่ี กม. 11 เป็นหลัก ช่วงเช้าถึงสิบเอ็ดโมง พอเลิกสิบเอ็ดโมงก็มาขายต่อท่ีคลอง
หลอด-สนามหลวง-แถวหลังศาลฎีกา “ช่วงนั้นเราจะเดินหาของด้วย ขายของกลัวมากท่ีสุดคือกลัวหา
ของมาขายลูกค้าไม่ได้ เพราะบางวันหาไม่ได้เลย ของมันก็หมดไปๆ ช่วงบ่ายช่วงเย็นต้องเดินตระเวน
หาของ แล้วก็หยุดไม่ได้สักวัน ลูกค้าประจ าอะไรเงี้ยมันจะมาเยอะ” (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558)
ต่อมาลุงอี๊ดก็ย้ายมาอยู่แถวๆ หมอชิต  

นอนในสถานีหมอชิต เก็บกระป๋องอยู่ สมัยก่อนกระป๋องโลละ 57 บาท เก็บได้สิบโลก็
รวยแล้ว ตอนหลังเขารู้ว่าพวกนี้มีราคา ก็มาประมูล ใครเดินผ่านไม่ได้ ถ้าเราแบกถุง เขา
ก็เอาตะขอมาเกี่ยว เราก็ต้องคอยเก็บของ บางครั้งก็มีคนมาข่มขู่ สุดท้ายก็เลยปิดไปเลย 
ก็เลยไม่ได้เก็บแล้วหากินล าบาก ทีนี้พอหมอชิตเขาท าระบบปิด ไม่มีต๋ัวเข้าไปรอไม่ได้ 
มาเก็บนอกหมอชิต ก็เก็บไม่ได้อีก ไม่มีของ เพราะเขาประมูลไปแล้วท้ังเขต ช่วงท่ีอยู่
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หมอชิตผมก็นอนคนเดียวไม่รู้จักใคร ก็มีคนมาเห็นว่าผมหลับนอนอยู่ตรงนี้ตลอดเลย ก็มี
เพื่อนท่ีอยู่ในศูนย์ท่ีเขาเห็นผม ช่ือใจ ก็มาแนะน าว่ามีห้องว่างอยู่ เพราะว่ามีคนเขา
มาแล้วออกไป ผมมาดูก็ว่าอยู่ ก็ถามพี่ใจว่าต้องท าไง เขาก็บอกให้ไปประชุมทุกเดือนนะ 
มาท่ีนี่ มาศูนย์ใหญ่บางกอกน้อยเลย มาพบสมาชิก เราก็มาเลย สมาชิกก็มาเยอะ 
สมัยก่อนไม่ได้มีแต่คนไร้บ้าน ตอนนั้นส่ีภาคก็มาใช้ประชุมท่ีนี่  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ตอนช่วงท่ีลุงอี๊ดมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้าน ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีเครือข่ายมีการท ากิจกรรม

ร่วมกันแล้ว ลุงอี๊ดจึงเข้ามาร่วมกิจกรรมของเครือข่ายจนเป็นแกนน าคนส าคัญคนหนึ่ง 
ผมก็มาช่วงนั้นก็มีพวกลุงด า อ๊อดหญิงเป็นแกนน าหลักๆ อยู่ แล้วทางหมอชิตเขาก็มี
หนุ่ยดูแลอยู่ ทางหมอชิตคือก็ต้องมาร่วมกิจกรรมท่ีนี่หมด แล้วก็จะมีลงเดินกาแฟเป็น
หลัก แต่ตอนนั้นพี่ใจก็ไม่ได้เอากาแฟจริงๆไปนะ ก็คือไปคุย แล้วผมก็มา แต่การเดิน
กาแฟมันต้องมีกาแฟอย่างท่ีเราเดินกัน ต้องมีน้ าร้อน ยา กย. เพื่อท่ีจะชวนคุยกัน คือถ้า
ผมไม่รู้จักพี่ใจมาก่อนก็คงระแวงว่าเขามาจากองค์กรอะไร พี่ใจบอกไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไร 
แล้วก็จะจดช่ือนามสกุล ผมก็ให้ไป แล้วก็ถามว่าออกมานี่สาเหตุอะไร ท าอาชีพอะไร 
แล้วก็มารายงานตัวท่ีศูนย์บางกอกน้อยเลย ประชุมประจ าเดือนก็ต้องมาท่ีนี่ เลยรู้ว่า
ช่วงไหนท่ีเขามีท าบัตร จะท ายังไง ช่วยไม่ผ่านแล้วติดต่อใครยังไง แล้วเราก็เริ่มเป็น
ก าลังให้เครือข่าย เพราะเราก็มีพี่น้องท่ีหมอชิตเยอะ แต่ท่ีหมอชิตมันมีหลายกลุ่มหลาย
ก้อน คนท่ีถ้าไม่ดีเข้ามาศูนย์ มันก็อยู่ไม่ได้ แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างนอกมาสิบปี ก่อน
จะเข้ามาในศูนย์ กลัวท่ีสุดก็ยุง มันกัดทะลุหมด แล้วคนส่วนใหญ่ก็ปิดตัวเองเพราะว่า
กลัว ไม่อยากพูดคุยกับใคร เพราะว่าหมอชิตมันมีคนไร้บ้านท่ีต ารวจเล้ียงไว้ เด๋ียวมันเอา
ข้อมูลผิดๆ ไปบอกเขา ส่วนใหญ่ถ้าไปเอาข้าววัดก็ไปเป็นกลุ่ม ลูกศิษย์วัดนี่ก็พวกไร้บ้าน 
ท่ีนี่พวกเราในศูนย์รู้จักกัน ก็ร่วมกันไปขายของ ไปรับของแจก ไปเป็นขบวนเลย ตอนไป
รับของก็ชวนกันไป แต่คนนอกศูนย์เราก็ไม่ได้ปิดกั้น แต่เราก็คบแต่คนดีๆ เพราะหมอชิต
มันมีคนหลายรูปแบบ  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ศูนย์พักคนไร้บ้าน หมอชิต เป็นศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีมีคนไร้บ้านซึ่งมีชีวิตโลดโผนมาอยู่

ร่วมกัน ลุงอี๊ดเป็นคนท่ีคอยประสานงานให้อยู่ร่วมกันได้ในช่วงนั้น 
พอเรารู้ว่าในหมอชิตมีคนหลายประเภท ในศูนย์เราก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ในศูนย์
เขาไม่ให้เรื่องยาเสพติดอะไรอยู่แล้ว ก็มีกฎ 10 ข้อ คนท่ีจะเข้ามาก็ต้องอยู่ในสายตาเอ็น
จีโอ อย่างผมตอนเริ่มเข้ามาช่วยงานหมอชิต ก็น าเสนอได้ พวกเพื่อนเขาไม่ค่อยพูดกัน 
ปัญหาตัวเองก็ไม่ค่อยพูดกัน ผมก็คุย ผมก็รวบรวมปัญหาเขา ส่วนใหญ่ก็อมพะน า ผมก็
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เป็นโรคเยอะ พอไม่มีบัตรก็ไม่ไปหาหมอ ถึงมีก็ไม่ไปเพราะเขาพูดไม่ดีกับเรา ห้องน้ าปั๊ม
ก็เข้ายาก ห้างก็เข้ายาก เพราะสภาพไม่ดี เขาไล่ มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย ท่ีนี่พอ
เรามีเครือข่าย ก็อาบน้ า เปล่ียนเส้ือผ้า มีเพื่อนเครือข่ายท่ีไว้ใจ มาประชุม ได้ข้อมูลมา
เพื่อนก็มาถามเราก็บอกให้ไป ท่ีนี้เราก็ชักน าเขาง่ายเลยเพราะมีตัวอย่าง ทีนี้ถ้าไม่ท า
บัตรก็พัฒนาไม่ได้เลย ทีนี้พอผมพัฒนาไปบอกคนอื่นเขาก็เช่ือ 

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ตอนท่ียังมีศูนย์หมอชิตพี่อี๊ดเป็นแกนน าในการดูแลศูนย์หมอชิตท่ีส าคัญ เมื่อศูนย์หมอ

ชิตถูกยุบไปเนื่องจากปัญหาเรื่องท่ีดินท่ีถูกไล่เพื่อก่อสร้างทางพิเศษ ท าให้พี่อี๊ดย้ายมาท่ีศูนย์บางกอก
น้อย และท างานให้เครือข่ายคนไร้บ้านโดยเป็นแกนน าส าคัญท่ีลงท างานร่วมกับ มพศ. ในการขยาย
งานคนไร้บ้านไปสู่จังหวัดขอนแก่นด้วย  

ในช่วงท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะของพี่อี๊ด การเลือกท่ีนอนพี่อี๊ดจะเลือกท่ีท่ีดูแล้วว่ามีความ
ปลอดภัย  

นอนสถานีขนส่งปลอดภัยท่ีสุดเลย นั่งหลับท่ีหมอชิตก่อน หมอชิตก็นั่งปนกับผู้โดยสาร 
บางทีหลับไม่เต็มอิ่มหรอก เราระวังของ แล้วตอนเข้าห้องน้ าลืมของในห้องน้ านี่บ่อย
ท่ีสุดเลย บางทีขึ้นรถไปแล้วนึกออก มาเอาของนี่มันหายไปหมดแล้ว เราก็ขายของด้วย
มันก็ต้องนับหนึ่งใหม่ เก็บสะสมเริ่มต้นกันใหม่อีก มันล าบากมากเลย แล้วก็มาตรงช่วงท่ี
มีม๊อบก็มาขายของ ช่วงนั้นจตุคามท่ีสนามหลวงก็ขายหมดอะ แล้วก็รับพระไปท่ัวไป
หมด รับข้าวแจก รับอะไร ไปเป็นทีมเลย สนุกนะ แต่รายได้มันไม่พอค่าเช่าห้อง ราคา
ถูกเนี่ย 50 บาท บางวันก็ไม่มีจ่ายเขาหรอก เพราะรายได้อย่างงี้มันไม่สม่ าเสมอ บางวัน
ก็ขายอะไรไม่ได้เลย ... บ้านเราเคยอยู่มันก็ไม่มีความสุขอยู่แล้ว อยู่ข้างนอกมันมี
ความสุข มันจะมีบ้านหรือไม่มีบ้าน  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
การอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะของลุงอี๊ดนอกจากมีปัญหาเรื่องครอบครัวท่ีท าให้ออกมาจาก

บ้าน ต้องมาเจอการเผชิญชีวิตท่ียากล าบากในการเอาชีวิตรอด ซึ่งแม้จะล าบากเพียงใดการใช้ชีวิตท่ีไม่
มีบ้านก็ยังคงมีความสุขมากกว่าบ้านท่ีเลือกออกมา เพราะส าหรับลุงอี๊ดบ้านไม่ใช่พื้นท่ีท่ีอยู่แล้วสร้าง
ความสุข และความสบายใจได้อีกต่อไป ไม่มีทางท่ีจะอยู่แล้วมีความสุขเท่ากับบ้านในวัยเด็กท่ีลุงอี๊ดยึด
โยงและต้ังไว้บ้านบ้านในอุดมคติ การไม่ยืดหยุ่นกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น แต่ยึดอุดมคติท่ีตนต้ัง
ไว้ ท าให้ลุงอี๊ดไม่สามารถอยู่บ้านท่ีมีได้อย่างมีความสุขอีกต่อไป 

การออกจากบ้านมาอยู่ในท่ีสาธารณะเป็นส่ิงท่ีสร้างความล าบากทางกาย แต่ถึงอย่างนั้น
การออกมาก็ยังมีความสุขกว่าการท่ีต้องทนทุกข์ทางจิตใจเช่นนั้น  
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ก็รู้สึกว่าอยู่ข้างนอกก็ให้มันตายข้างถนนไป คือว่ายังไงเด๋ียวก็มีมูลนิธิมาเก็บ เขาคงไม่
ปล่อยให้เหม็นเน่า ไม่ต้องมีเรือนตาย แต่ก็อยากได้ท่ีเก็บของ ท่ีหลบแดดหลบฝนไว้นอน
เต็มอิ่ม เพราะว่าข้างนอกบางทียุงมันเยอะ บางทีอยากให้ฝนตกนะ มาไล่ยุง ยุงบางท่ีก็
เยอะ ... วิถีชีวิตประจ าวัน สมัยก่อนเช้าถ้าไม่ไปเอาข้าววัดแล้วจะไปไหน วิถีชีวิตต้อง
นอนต่ืนก่อนคนอื่นเขา เด๋ียวต่ืนสายรถเขาเห็นอีกว่านอนกันอย่างงี้ ต่ืนตีส่ีตีห้าไปหา
ห้องน้ าท ากิจวัติประจ าวันส่วนตัว แล้วดูว่าเพื่อนไปไหน บางวันไม่ขายของ เพื่อนไปรับ
พระก็ไปกับเพื่อน เพื่อนไปรับข้าวก็ไปกับเพื่อน แล้วรับข้าวนี่ต้องอดทนแข็งแรง บาง
ศาลเจ้านี่มันเล็ก เหมือนเอาคนไปทรมาน เป็นครึ่งวันกว่าจะได้ข้าว 5 โล ต้องเบียดกัน 
... มันเป็นการประลองก าลังของคนว่าจะอยู่ได้ไหม  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ความแตกต่างของบ้านและท่ีอยู่อาศัยส าหรับลุงอี๊ด 
ท่ีอยู่อาศัยเรานอนตรงไหนก็ได้ แต่บ้านบอกแล้วว่ามันต้องมีความพร้อมด้วยนะ รู้สึกว่า
บ้านมันไม่ได้หลังถูกๆ ถึงจะเป็นบ้านดิน บ้านอะไรท่ีเราประสบมา เป็นกระต๊อบ มันก็
ต้องมีท่ีมีทางแล้วก็ต้องมั่นคงเลย ค าว่าบ้านจะใช้ฝาใช้พวกฟิวเจอร์บอร์ดอะไร ใช้ป้าย
หาเสียงมาแปะๆ คือบ้านอะยังไงก็ได้ แต่ท่ีท่ีเราจะไม่ให้โดนรังแก ไม่ให้โดนขับไล่อะ
ส าคัญกว่าบ้านอีกในใจอะนะ เพราะว่าบ้านถ้าเรามีท่ีมั่นคงแล้วเด๋ียวเราก็ต่อเติม มันจะ
ไม่สวยก็ช่างมัน แต่ส่วนใหญ่เพื่อนท่ีไปปลูกกันอะจะโดนเจ้าของท่ีมา หรือว่าโดนขับไล่ 
มันไม่มั่นคงอยู่แล้วถ้าเราไม่มีท่ีโดยถาวรอะ ท่ีท่ีจะปลูกบ้านอะมันต้องถาวร ก็ไม่ได้คิด
ล่ะ อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบ้าน จริงๆ แล้วมันก็คิดว่าเราจะไปไม่ถึงในจุด
นั้นท่ีจะมีบ้าน  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
บ้านทีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นส่วนประกอบส าหรับพี่อี๊ดยังไม่มีความส าคัญเท่ากับความรู้สึกทาง

จิตใจท่ีจะท าให้รู้สึกว่าเป็นที่ปกป้องคุ้มครองเราได้ ให้ความรู้สึกมีความมั่นคงในทางจิตใจ แต่เนื่องจาก
ส่วนประกอบของบ้านนั้นส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีท่ีอยู่อาศัยเป็นส่วนประกอบซึ่งต้องอาศัยเงินท่ีจะ
ได้มา การมีบ้านโดยมีพื้นฐานคือท่ีอยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องท่ีห่างไกลส าหรับคนไร้บ้าน 

ประสบการณ์ของชีวิตแต่ละคนให้มีความรู้สึกต่อบ้านท่ีแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมท่ี
ร่วมกันคือ ต้องออกจากบ้านด้วยเงื่อนไขท่ีสถานท่ีแห่งนั้นไม่ได้รองรับทาบซ้อนกับค าว่าบ้านอีกต่อไป 
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เมื่อแต่ละคนมีบ้านท่ีคาดหวังมาไม่เหมือนแล้ว เมื่อมาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีมีสภาพทางกายภาพไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นบ้าน ค าว่า “บ้าน” ท่ีเกิดขึ้นได้
ทาบซ้อนกับค าว่าบ้านของแต่ละคนได้อย่างไร และส าหรับคนท่ีไม่รู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นบ้าน
นั้นก็ยังมีบางแง่มุมท่ีอยู่อาศัยแล้วรู้สึกได้ว่าท่ีนี่มีความเหมือนบ้าน ความรู้สึกเมื่ออยู่ในท่ีอยู่อาศัย 
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แม้ว่าเราจะเรียกว่าบ้านหรือไม่ใช่บ้านก็ไม่ใช่ความรู้สึกถึงความเป็นขั้วใดขั้วหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบ 
เพราะไม่ว่าเป็นค าว่าบ้านหรือค าท่ีอยู่อาศัยก็มีหลายแง่มุมประกอบอยู่ นอกจากความหลากหลายท่ีจะ
ใช้อธิบายแล้ว ยังมีความเข้มข้น ความลึกของแต่ละแง่มุมท่ีจะท าให้เรานิยามโดยรวมว่าท่ีแห่งนั้นเป็น 
“บ้าน” หรือเป็น “ท่ีอยู่อาศัย” ส าหรับเรา 

ปัจจัยหนึ่งของการออกจากบ้าน แม้กระท่ังมาเผชิญความล าบากในการอยู่ในพื้นท่ี
สาธารณะ ส่วนหนึ่งท่ีคนไร้บ้านไม่กลับบ้าน (กลับไม่ได้) การท่ีคนไร้บ้านหลุดออกจากบ้านประการ
หนึ่งท่ีส าคัญคือ เพราะสถานท่ีแห่งนั้นไม่สามารถเป็นบ้านได้อีกต่อไป  แต่การออกมาอยู่ในพื้นท่ี
สาธารณะกลับเป็นหนทางท่ีห่างไกลค าว่าบ้าน หลังจากการเข้ามาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ได้สร้างให้
เกิดความรู้สึกของค าว่า บ้าน และความหวังท่ีจะมีบ้านอีกครั้ง ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไป 
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บทท่ี 5 
การมีบ้านของคนไร้บ้าน 

 
เมื่อคนไร้บ้านออกจากบ้านมาสู่ในพื้นท่ีสาธารณะ การเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ           

ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงความหมายต่อท่ีคนไร้บ้านให้กับค าว่าบ้าน สภาพทางกายภาพและ
ความสัมพันธ์ภายใต้ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีเป็นบริบทใหม่แห่งนี้ได้ปฏิสัมพันธ์กับค าว่า บ้าน ในอุดมคติ
ท่ีคนไร้บ้านมี การให้ความหมายศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีเกิดขึ้นท าให้เห็นพลวัตของค าว่าบ้านท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ท้ังนี้ ผู้ศึกษาขอเริ่มเนื้อหาในบทนี้จากการให้ภาพลักษณะของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ        
ท้ังสองแห่ง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงสภาพการอยู่อาศัยในศูนย์พักคนไร้บ้าน และบรรยากาศโดยรวม 
ก่อนท่ีจะกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการพักอาศัยในศูนย์พักคนไร้บ้านว่า ท าให้พวกเขา
เข้าใจบ้านเปล่ียนไปอย่างไร 

 

5.1 ศูนย์พักคนไร้บ้าน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย 
 
ในส่วนนี้จะแสดงภาพรวมของการอยู่ร่วมกันของศูนย์พักคนไร้บ้านในท้ัง 2 ศูนย์ ท่ีมี

ลักษณะไม่เหมือนกัน ซึ่งมาจากจ านวนคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ ลักษณะความผูกพัน และความสัมพันธ์
ของคนไร้บ้านท้ัง 2 ศูนย์ก็มีลักษณะแตกต่างกัน 

 
5.1.1 ศูนย์พักคนไร้บ้านตลิ่งชัน 

เป็นศูนย์พักแห่งแรกท่ีต้ังขึ้นมาซึ่งต้ังขึ้นเมื่อปี 2545 เป็นศูนย์พักแห่งแรกท่ี
เครือข่ายคนไร้บ้านทดลองด าเนินการภายหลังจากท่ีมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนไร้บ้าน และ
ผลักดันนโยบายเพื่อเรียกร้องสิทธิในท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน เครือข่ายคนไร้บ้านเจรจาขอใช้ท่ีดิน
บริเวณชุมชนริมทางรถไฟตล่ิงชันจากชุมชนแออัดท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายสลัมส่ีภาค และได้รับการ
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินเนื่องจากอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน รองรับคนไร้บ้านได้ประมาณ 30-40 คน (โครงการ
สังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมศูนย์พักคนไร้บ้าน, 2555)  

5.1.1.1 พื้นที่ทางกายภาพ 
ภายในศูนย์เป็นโถงขนาด 7x13 ตารางเมตร ช้ันเดียว สภาพการอยู่อาศัย

แบ่งเป็นล็อคๆ มีห้องน้ า 1 ห้อง อยู่ภายในชุมชนริมทางรถไฟตล่ิงชัน ไม่มีพื้นท่ีรอบๆ ท่ีจะท ากิจกรรม
ได้ ด้านหน้าทางเข้ามีพื้นท่ีท่ีใช้จอดรถขายของเก่าของลุงด า และก่อนทางเข้ามีพื้นท่ีส าหรับใช้คัดแยก
ของเก่าอยู่ สภาพค่อนข้างทรุดโทรม 
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สภาพอาคารเป็นอาคารช้ันเดียวเปิดโล่ง  สภาพค่อนข้างทรุดโทรม 
แบ่งเป็นล็อคโดยการวางข้าวของเป็นอาณาเขตเพื่อแสดงพื้นท่ีของตนเอง รอบๆ เป็นชุมชนริมทาง
รถไฟตล่ิงชัน การแบ่งพื้นท่ีเนื่องจากไม่มีพื้นท่ีส่วนกลางท าให้แต่ละคนใช้พื้นท่ีในล็อคของตนเองเป็น
พื้นท่ีนอน กินข้าว ท ากับข้าว และพักผ่อนหย่อนใจ 

5.1.1.2 สภาพการอยู่อาศัย และการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันมีผู้อาศัยอยู่ 8 คน สมาชิกท่ีอาศัยอยู่นั้นเป็นสมาชิกเก่าแก่ซึ่งอยู่

มานาน และไม่ค่อยเปิดรับสมาชิกใหม่ เนื่องจากเมื่อศูนย์ไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) สร้าง
เสร็จท่ีต้ังมีการคมนาคมท่ีสะดวกกว่าและใกล้เมืองมากกว่าท าให้คนไร้บ้านส่วนใหญ่ท่ีอาศัยในศูนย์
ตล่ิงชันย้ายมาอยู่ท่ีบางกอกน้อย ท าให้ศูนย์พักท่ีตล่ิงชันจึงไม่มีคนเข้าไปอาศัยอยู่มากนัก เป็นคนท่ี
อาศัยอยู่มาเป็นเวลานานท าให้การอยู่อาศัยมีบรรยากาศสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีท าให้การอยู่
ร่วมกันไม่วุ่นวายมากนัก ส าหรับการจัดการ การดูแลความเรียบร้อย และความสะอาด จะช่วยๆ กัน 
แต่ส าหรับการดูแลการอยู่ร่วมกันลุงด าจะเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก  

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 บรรยากาศศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
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ภาพท่ี 5.2 บรรยากาศภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 บรรยากาศภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
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ภาพท่ี 5.4 ห้องน้ าภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5.5 การจัดวางของในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
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ภาพท่ี 5.6 การจัดวางของในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 

 

  
 

ภาพท่ี 5.7 การจัดวางของในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
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ภาพท่ี 5.8 การจัดวางของในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9 การจัดวางของในศูนย์พักคนไร้บ้าน ตล่ิงชัน 
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5.1.2 ศูนย์พักคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) 
ต้ังขึ้นในปี 2551 ซึ่งเป็นผลมาจากการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย   

คนไร้บ้านร่วมกับเครือข่ายสลัมส่ีภาค นับต้ังแต่กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบพื้นท่ี
สนามหลวงใน พ.ศ. 2544 คนไร้บ้านท่ีได้รับผลกระทบจึงรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้วยการหาเต็นท์รองรับคนไร้บ้านท่ีเคยพักอาศัยอยู่ท่ีสนามหลวง เสนอให้มี
มาตรการช่วยเหลือในระยะยาวโดยใช้กรุงเทพมหานครจัดสร้างศูนย์ท่ีให้กลุ่มคนไร้บ้านบริหารจัดการ
ศูนย์ด้วยตนเอง (โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมศูนย์พักคนไร้บ้าน 2555) 
เนื่องจากเป็นศูนย์ท่ีมีการร่วมขับเคล่ือนโดยเครือข่ายคนไร้บ้านฯ ท าให้ศูนย์พักบางกอกน้อยจึงเป็น
ศูนย์ท่ีมีความหมายต่อคนไร้บ้าน โดยเฉพาะคนไร้บ้านท่ีอยู่กันมาต้ังแต่เริ่มก่อสร้างศูนย์ 

ส่ิงแรกลุงมาร้องไห้ น้ าตาไหลพรากเลย ช่วง 10 เมษายน 2551 ตอนท่ีเขามา
มอบศูนย์นี้ (ศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย) อย่างเป็นทางการ แล้วกระทรวง 
พม. เขามาเปิดศูนย์นี้อย่างเป็นทางการ กทม. ก็มอบป้ายให้ ขอบ้านเลขท่ีให้ 
น้ าตาลุงไหลเลยเพราะคิดถึงพวกเด็กว่าอนาคตมันไม่มืดมนเหมือนลุงแล้ว มันได้
เรียนแล้วแน่ๆ แค่นั้นเอง ลุงมองถึงเรื่องบัตรด้วย อย่างพวกไม่มีบัตร เรื่องสิทธิ
อะไรเนี่ยยังไม่พูดถึง แต่ไม่มีบ้านเลขท่ีก็ย้ายเข้าท่ีนี่ได้ ลูกเขาก็ได้เรียนด้วย ยิ่ง
ลูกผู้หญิงยิ่งต้องได้เรียนเพราะถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยเข้าสู่วงจรมืดทันที แล้วหลายคน
ก็ได้เรียนจริงๆ อย่างผ้ึงเนี่ย เนี่ยแหละส่ิงท่ีลุงน้ าตาไหล ท่ีถามว่าลุงรู้สึกยังไงก็คือ
ภูมิใจ เราได้ช่วยตัวเอง ไม่ต้องนอนกลางดินกินกลางทราย นอนข้างถนน แล้วได้
ช่วยเพื่อนๆ ท่ีร่วมชะตากรรมเดียวกันส่วนหนึ่งท่ีได้มานอนในนี้ แล้วก็ช่วย
เผยแพร่ผลักดันอีกหลายภาคส่วนให้คนท่ีนอนอยู่ด้านนอกให้ได้รับส่ิงท่ีเรียกว่า
ปัจจัยส่ี เมื่อก่อนลุงก็ไม่รู้เรื่องหรอก ลุงไม่รู้เรื่องเลยว่าสิทธิเราก็มี ถ้าไม่รู้จักพวก
นี้ก็ไม่รู้ว่ามี เมื่อก่อนลุงเอาแต่หนีไง ... ปัญญาความสามารถลุงมีแค่ไหนลุงก็
ผลักดันเต็มท่ี แล้วลุงก็เห็นหลายคนท่ีได้ดีจากการผลักดัน ก็ไม่ใช่ลุงคนเดียวนะท่ี
ผลักดัน ก็มีเครือข่าย มีคนเก่าๆ ก็ยกให้เครือข่ายสลัมส่ีภาคและมูลนิธิที่อยู่อาศัย 
รุ่น อ.บุญเลิศ อ.โด่ง พี่ตุ้ยอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ให้ความกระจ่าง ความรู้กับลุงว่าลุงมี
สิทธินะ ลุงก็คิดไม่ได้หรอก ก็เอาแต่หนี พอรู้ก็ไม่หนีแล้วนะ ต้ังหลักสู้เลย ต้ังหลัก
คือไม่ได้ไปสู้กับรัฐบาลนะ แต่ต้ังปัญหามาสู้ให้เขามาแก้ไข ซึ่งปัญหาอย่างเรามัน
ไม่ได้มีอย่างเราคนเดียวนะ ปัญหาอย่างเรานี่มันเกิดเป็นพันคนนะในประเทศไทย 
เมื่อมันหลายพันคนเนี่ย เราก็ควรรวบรวมให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้รัฐบาล ลุงก็รู้มา
จากคนอื่น นศ. ไรงี้เนี่ยแหละว่าปัจจัยส่ีอ่ะ โดยพื้นฐานรัฐต้องเอื้อให้เรา พอเรา
เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ย รัฐต้องดูแลแล้ว ในปัจจัยส่ียังไงเขาก็ต้องดูแลเรา ลุงก็รู้
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เท่านี้ว่าสิทธิเรามีอะไรบ้าง เมื่อก่อนก็รู้แค่มึงมากูหนี ก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตไง ก็คิด
แต่ว่าพรุ่งนี้กินข้าววัดไหน เก็บของท่ีไหนได้เยอะๆ เพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวกินได้ 
คิดแค่นี้ ไม่ได้คิดว่าอนาคตจะดีไม่ดี คิดวันต่อวัน แต่เมื่อเข้ามาอยู่ศูนย์แล้ว มีท่ี
นอนประจ า มีท่ีหุงหาอาหาร มีท่ีเก็บของแล้ว มีเพื่อน เขาจะคิดถึงอนาคตตัวเอง
แล้ว ลุงก็พยายามบอกว่าแกอยากเห็นลูกแกเป็นคนไร้บ้านจริงๆ หรอ ไม่สร้าง
อนาคตเพื่อลูกแล้วจะเพื่อใคร เห็นแก่ลูกหน่อย ส่วนคนเฒ่าคนแก่ลุงก็บอกว่าถึง
เขาไม่เก็บค่าไฟลุงกับป้าเนี่ย ถึงเขาให้อยู่ฟรีเนี่ย แต่การกินการอยู่ก็ไม่มีคนดูแล
เขาตลอด คนอื่นเขาก็ต้องมีลูกมีครอบครัวเขา แล้วรัฐเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือ
เขายังไง คนพวกนี้จะให้เขาอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่ไปหรอก คนแก่พวกนี้ก็พยายาม
ฝืนนะ เดินกระย่องกระแย่งไปท างาน ดูหมอมั่ง จักสานต๊ักแตกมั่ง เขาพยายาม
ทุกอย่างแล้วเท่าท่ีความสามารถคนแก่คนนึงจะมี  

ลุงด า (สัมภาษณ์ 25 มิถุนายน 2558) 
ศูนย์พักบางกอกน้อยมีพื้นท่ี 200 ตารางวา (800 ตารางเมตร) ถือเป็นศูนย์พัก

หลักท่ีมีคนไร้บ้านอยู่หนาแน่นมากท่ีสุด เนื่องศูนย์พักจากสภาพแวดล้อมท่ีต้ังนั้นมีการคมนาคมเข้าสู่
เมืองได้อย่างสะดวก1 โดยมีผู้อยู่อาศัยประจ า จ านวน 57 คน และรับผู้อาศัยท่ีต้องการมาพักอาศัย
ช่ัวคราว (โดยเฉพาะหน้าฝน) จากการลงท ากิจกรรมกับคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะ ในช่วงหน้าในปี 
2558 มีผู้มาพักอาศัยประมาณ 40 คน (มิถุนายน-ตุลาคม 2558) ผู้ท่ีอยู่อาศัยในศูนย์มีความ
หลากหลายท้ังเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ คนหูหนวก และคนท่ีมีปัญหาทางสภาพจิต  

5.1.2.1 พื้นที่ทางกายภาพ 
ลักษณะทางกายภาพเป็นอาคาร 2 ช้ันต้ังอยู่ ติดริมทางรถไฟ รอบๆ เป็น

ชุมชนริมทางรถไฟลักษณะเป็นเพิงหลังเรียงราย รอบๆ ศูนย์มีพื้นท่ีส าหรับการท ากิจกรรม ทาง
ด้านข้างเป็นพื้นท่ีซักล้าง พื้นท่ีคัดแยกขยะรีไซเคิล และโรงเก็บของ เช่น เส้ือผ้ามือสอง ขวด กระดาษ 
ของเก่า เป็นต้น ซึ่งได้มาจากการบริจาค และการรับซื้อ ด้านหน้าเป็นพื้นท่ีครัวส่วนกลาง มีโต๊ะส าหรับ
รับประทานอาหาร ลานกิจกรรมส าหรับการประชุม นั่งเล่น ถัดจากห้องครัวมีพื้นท่ีว่างระหว่างศูนย์
และทางรถไฟซึ่งใช้ส าหรับเป็นแปลงเกษตรเล็กๆ บริเวณทางเข้ามีร้านค้าเล็กๆ ท่ีด าเนินการโดยคนไร้

                                                             
1 คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนท่ีจนท่ีมีวิถีชีวิตอยู่รอดโดยการอยู่ร่วมกับเมือง ซึ่งเป็นแหล่งของการบริจาค
นอกภาครัฐท่ีมาจากทรัพยากรส่วนเกิน เช่น อาหาร เงิน การเก็บขยะของเก่า การรับจ้าง เป็นต้น ซึ่ง
จะเห็นการอิงอาศัยอยู่กับเมืองจากในบทท่ี 3 ซึ่งกล่าวถึงวิถีชีวิต และลักษณะการประกอบอาชีพ และ
จะวิเคราะห์ในประเด็นท่ีเช่ือโยงกับการจะมีบ้านของคนไร้บ้านต่อไปในบทท่ี 5 
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บ้านท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พัก โดยเป็นร้านค้าท่ีบริหารโดยคนไร้บ้านเพื่อขายให้กับคนไร้บ้านในศูนย์ และ
ชุมชนรอบๆ ศูนย์พักฯ เงื่อนไข คือ ต้องปันผลก าไรเข้าสู่เครือข่ายเดือนละ 300 บาท  

ภายในศูนย์เป็นห้องโถงโล่งขนาด 40x20 ตารางเมตร มีจ านวน 2 ช้ัน ใน
แต่ละช้ันแบ่งพื้นท่ีส าหรับคนท่ีอยู่ในศูนย์ประมาณคนละ 1.2x2 ตารางเมตร โดยแต่ละล็อค1 จะมีการ
จัดพื้นท่ีแตกต่างกัน อย่างท่ีนอนมีลักษณะเป็นฟูกพับเก็บได้ หรือท่ีนอนวางถาวร มีตู้กั้นขอบเขตอย่าง
ชัดเจนในแต่ละล็อคซึ่งเอาไว้เก็บข้าวของต่างๆ รูปตกแต่ง ของตกแต่ง มุ้ง ทีวี พัดลม ฯลฯ โดยในพื้นท่ี
ของแต่ล็อคจะใช้ท ากิจกรรมต่างๆ มากกว่าเป็นท่ีใช้ส าหรับหลับนอนเพียงอย่างเดียวในเวลากลางคืน 
ซึ่งในรายละเอียดจะกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป 

การใช้พื้นท่ีส่วนกลางทุกคนสามารถใช้พื้นท่ีร่วมกันได้ พื้นท่ีส่วนกลาง
ของศูนย์พักบางกอกน้อยบริเวณโดยรอบของตัวอาคาร โดยแบ่งพื้นท่ี ดังนี้ (1) พื้นท่ีครัว และพื้นท่ีซัก
ล้างอยู่ด้านหลัง (2) ด้านข้างเป็นพื้นท่ีโล่งใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน 
ประชุม นั่งเล่น ฯลฯ (3) ด้านหน้าเป็นท่ีตากผ้า คัดแยกขยะท่ีเก็บมาเพื่อจะรอขายต่อ (4) ทางเข้าศูนย์
เป็นร้านค้าสวัสดิการ (5) ด้านนอกศูนย์ด้านข้างระหว่างศูนย์และทางรถไฟมีแปลงเกษตรอินทรีย์คนไร้
บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 พื้นท่ีภายใน “ล็อค” แต่ละคนท่ีอยู่อาศัยมีสิทธิในการจัดพื้นท่ีตามท่ีตนเองต้องการท่ีมีนัยยะของ
ความหมายท่ีเสมือน “บ้าน” ซึ่งรายละเอียดนัยยะดังกล่าวจะขอกล่าวถึงในบทต่อไป 
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ภาพท่ี 5.10 ผังการอยู่อาศัยช้ันล่างศูนย์พักคนไรบ้้านฯ บางกอกน้อย1 
 

                                                             
1 ดัดแปลงจากภาพในงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมศูนย์พักคนไร้บ้าน 
(อัจฉรา รักยุติธรรม, 2555, น. 47) 
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ภาพท่ี 5.11 ผังการอยู่อาศัยช้ันสองศูนย์พักคนไรบ้้านฯ บางกอกน้อย1 
 
 
 

                                                             
1 ดัดแปลงจากภาพในงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมศูนย์พักคน ไร้บ้าน 
(อัจฉรา รักยุติธรรม, 2555, น. 48) 



91 

 
 

ภาพท่ี 5.12 ภาพห้องครัวชั้นสองภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5.13 ภาพห้องอาบน้ าภายในศูนย์พักคนไรบ้้าน บางกอกน้อย 
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ภาพท่ี 5.14 ภาพห้องส้วมภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 

 

 
ภาพท่ี 5.15 ภาพการวางของภายในศูนย์พักคนไรบ้้าน บางกอกน้อย 
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ภาพท่ี 5.16 ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์พักคนไร้บา้น บางกอกน้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 5.17 ทางเข้าอาคารศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 
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ภาพท่ี 5.18 ในช่วงท่ีผู้ศึกษาลงสนามศูนย์ก าลังด าเนินการสร้างห้องน้ าทางด้านหลังศูนย์เพิ่มเพื่อ
รองรับคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะท่ีจะสามารถมาใช้เพื่ออาบน้ า-ซักผ้าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 5.19 สภาพหน้าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
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ภาพท่ี 5.20 ร้านค้าสวัสดิการของคนไร้บ้านท่ีมีพี่นางเป็นผู้บริหารร้าน 
 

 
ภาพท่ี 5.21 แปลงเกษตรคนไร้บ้านท่ีมีพี่แดงเป็นหัวหน้าทีมดูแลซึ่งผักท่ีได้ส่วนหนึ่งจะเก็บขายและ

แบ่งปันกินในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ รวมทั้งชุมชนรอบข้าง 
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ภาพท่ี 5.22 บริเวณหน้าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีช่วงเย็นจะใช้พักท่ีนั่งพักผ่อนหย่อนใจ และคุยเล่น 
 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ทางศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ได้ด าเนินการสร้างห้องน้ าเพิ่ม
เพื่อขยายการรองรับเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้คนไร้บ้านท่ียังอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะสามารถมาใช้บริการใน
การอาบน้ า เข้าห้องน้ า ซักผ้า โดยใช้แรงงานช่างจากเครือข่ายคนไร้บ้าน 

 

 
ภาพท่ี 5.23 ร่างศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 
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ภาพท่ี 5.24 ร่างการปรับปรุงศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 

 
 และในช่วงเดือนมกราคม 2559 ทางศูนย์พักคนไร้บ้ านบางกอกน้อยจะเริ่ม

ด าเนินการปรับปรุงศูนย์เพื่อให้มีสภาพพื้นท่ีท่ีดีมากขึ้น ดังนั้นคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ส่วน
หนึ่งต้องย้ายไปอยู่ท่ีชุมชนคนไร้บ้านท่ีพุทธมณฑลสาย 2 ช่ัวคราว 

 

 
ภาพท่ี 5.25 แปลนการปรับปรุงช้ันล่างศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 

 
 จากภาพท่ีเห็นช้ันล่างจะมีในส่วนห้องส าหรับคนไร้บ้านท่ีต้องได้รับการดูแลเนื่องจาก

การป่วยเป็นโรคเรือรัง และการออกแบบยังเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย 
เพราะแนวโน้มของการรองรับคนไร้บ้านในวัยผู้สูงอายุมีของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จะสูงมากขึ้น 
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ภาพท่ี 5.26 แปลนการปรับปรุงช้ันบนศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย 

 
5.1.2.2 รูปแบบความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 

สภาพการอยู่อาศัยภายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ บางกอกน้อย ช่วงของการ
ลงพื้นท่ีของผู้ศึกษาปี 2558 ช่วงแรกเป็นช่วงท่ีเริ่มก่อสร้างบ้านในชุมชนใหม่คนไร้บ้าน (7 ชุมชน)    
ท าให้มีคนไร้บ้านส่วนหนึ่งไปอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อร่วมกันปรับพื้นท่ี และสร้างบ้าน บรรยากาศการ
อยู่อาศัยของคนท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้าง บ่นกัน ไม่พอใจกัน          
แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีทุกคนสามารถจัดการและด ารงความสัมพันธ์กันไปได้  

ความสัมพันธ์ท่ีไม่มีการต้ังให้มีหัวหน้า หรือผู้กุมอ านาจใหญ่เป็นส่ิงท่ี
ส าคัญซึ่ งช่วยให้คนท่ีอยู่ อย่างหลากหลายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ อยู่ ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของคนไร้บ้านท่ีไม่ชอบถูกบังคับ หรือกดขี่ ชอบความอิสระท่ีจะได้จัดการชีวิตของ
ตนเอง ในส่วนนี้ทางผู้ศึกษาจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อบ้านในฐานะท่ีแสดงถึงครอบครัว 

(1) ความหลากหลายของคนที่อยู่ร่วมกัน 
ภายในศูนย์พักคนไร้บ้านประกอบไปด้วยคนหลากหลายท่ีอยู่ร่วมกัน 

ภายในพื้นท่ีนี้มีท้ังเด็ก คนวัยท างาน ผู้สูงอายุ คนหูหนวก ผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยจิตเวช และมีท้ังอยู่เป็น
ครอบครัว และอยู่คนเดียว การปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เต็มไปด้วยความราบรื่น อบอุ่น หรือเต็มไปด้วยความ
รัก สมัครสมาน กลมเกลียว แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์บนความจ าเป็นท่ีสมัครใจภายใต้กฎระเบียบท่ีมี 
คนไร้บ้านมีการปรับตัวให้เกิดความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันได้ซึ่งเป็นความอบอุ่นบนความไม่ราบเรียบของ
ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลุ่มคนหูหนวกเป็นกลุ่มท่ีคนไร้บ้านคนอื่นๆ ส่ือสารด้วยยากล าบาก 
เพราะการส่ือสารท่ีต้องใช้ภาษามือ หรือการเขียน เมื่อเกิดปัญหาคนไร้บ้านไม่สามารถพูดคุยส่ือสาร
กันได้อย่างเข้าใจเท่าท่ีควร การท่ีไม่สามารถส่ือสารกับคนไร้บ้านคนอื่นๆ ได้ท าให้คนหูหนวกแยก
ออกเป็นกลุ่มท่ีอยู่กันเฉพาะ แม้จะมีการร่วมกิจกรรมบ้าง แต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับคนไร้บ้านคนอื่นๆ 
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อย่างสนิทสนม คนหูหนวกเป็นกลุ่มท่ีมีความเฉพาะของเงื่อนไขทางร่างกายในการด ารงชีวิตท่ีแตกต่าง
จากคนหูดีซึ่งสร้างความไม่เข้าใจ และไม่พอใจให้กับคนไร้บ้านบางคน โดยเฉพาะป้านาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ล็อคท่ีใกล้กลับคนหูหนวกกว่าคนอื่นๆ การใช้โทรศัพท์ท่ีคนหูหนวกไม่รู้ว่าเสียงดังรบกวนเวลามี
ข้อความเข้า หรือดูคลิปวีดีโอ ในกรณีป้านาท่ีไม่ชอบคนหูหนวกมากคือ ป้านาและคนหูหนวกท าอาชีพ
ขายของเหมือนกันท่ีบริเวณใกล้ๆ ศูนย์ ของท่ีขายดีคือ แผ่นชีดี วีซีดีมือสอง ส่ิงท่ีป้านาเจอคือ         
คนหูหนวกสามารถขายได้โดยท่ีไม่ถูกต ารวจจับ เพราะต ารวจเห็นว่าเป็นคนพิการประกอบกับจับไป
แล้วไม่สามารถส่ือสารเอาผิดได้ แต่ถ้าป้านาขายจะถูกต ารวจจับทุกครั้ง 

การอยู่ร่วมกันอย่างกับคนท่ีหลากหลายแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ท่ี      
คนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีพยายามยอมรับ เข้าใจความหลากหลาย และการปรับตัวท่ี         
แต่ละคนมีเงื่อนไขเฉพาะของตนเอง แม้ว่าจะมีการแสดงอาการไม่พอใจ หรือไม่ชอบกัน แต่เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ในศูนย์พักนั้นเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่มีใครเป็นผู้น าท่ีสามารถบังคับกฎได้เหนือคนอื่นๆ 
ทุกคนมีสิทธิในพื้นท่ีกันอย่างเท่าเทียม แม้กระท่ังพี่เล้ียงก็ไม่สามารถบังคับให้คนไร้บ้านท าตามได้หาก
คนไร้บ้านไม่สมัครใจ ท้ังในเรื่องของการด ารงชีวิตประจ าวัน และการร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 

อย่างในกรณีลุงนึกอายุ 63 ปี เป็นผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งถือเป็นบุคคลหนึ่งท่ี
ช่วยสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน ลุงนึกมีหน้าท่ีในการช่วยดูแลศูนย์ การเปิด-ปิดประตู การ
มอบหมายให้ลุงนึกเป็นผู้ดูแลการเปิด-ปิดปั๊มน้ าภายในศูนย์ เวลาว่างหากอารมณ์ดีลุงนึกมักจะเล่นกับ
เด็กๆ ท่ีสร้างเสียงหัวเราะให้เกิดข้ึนได้ เด็กๆ มักหยอกล้อวิ่งเล่นกับลุงนึก เอาแป้งมาทาให้ลุงนึกใหตั้ว
ขาวเหมือนผี ลุงนึกเป็นคนท่ีชอบขี่จักรยาน กิจวัตรประจ าวันของลุงนึกท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง  คือ         
การขี่จักรยานไปเอาข้าวท่ีวัดเจ้าอามเพื่อมาแบ่งปันคนในศูนย์ แม้ลุงจะมีเงื่อนไขทางสภาพจิตใจแต่
คนส่วนใหญ่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็เข้าใจและช่วยกันดูแลเวลาป่วยท่ีไม่สามารถไปหาข้าวกินได้ บาง
ช่วงลุงนึกจะขี่จักรยานออกไปเพื่อจะไปชัยภูมิซึ่งมีหลวงตาท่ีแกเคารพนับถืออาศัยอยู่ แต่มักจะไปไม่
ถึงเพราะจะไปป่วยกลางทาง บางครั้งมีรถพยาบาลน ามาส่งท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ทุกครั้งท่ีลุงนึก
ออกไปก็จะบอกคนในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งก็มักไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถห้ามแกได้  

การท่ีลุงนึกอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความสัมพันธ์ท่ี
ท าให้เห็นภาพของบรรยากาศในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีคนไร้บ้านบอกว่าทุกคนมีอิสระในชีวิตของ
ตัวเองได้ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน โดยคนท่ีอยู่ร่วมกันในศูนย์พักคนไร้บ้านก็มีความเข้าใจกัน 
และดูแลกันได้ ซึ่งมีคนไร้บ้านเอ่ยถึงความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาให้ผู้ศึกษาฟัง โดยพูดโยงไปการเล่าถึง
เหตุการณ์น่าสะเทือนใจของลุงนึกท่ีเสียชีวิตจากการขี่จักรยานออกจากศูนย์ไปท่ีชัยภูมิ แต่ระหว่างขา
กลับในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 ลุงนึกได้ประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกชนป้ายบอกทางหล่นลงมาทับ
เสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวคนไร้บ้านท่ีไปร่วมรับศพ และเข้าร่วมงานศพได้พบกับครอบครัวลุงนึกท่ีมี
ฐานะดี เมื่อกลับมาก็ท าให้มีการกล่าวถึงญาติของลุงนึกว่าแม้จะมีความพร้อมทางการเงินและท่ีอยู่
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อาศัยในการดูแลลุงนึก แต่ก็ไม่สามารถท าให้ลุงนึกอยู่ได้ ลุงนึกเลือกท่ีจะมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ี
ท าให้ลุงนึกมีความสบายใจในการอยู่ด้วยกันได้ ในช่วงดังกล่าวก็จะมีการพูดถึงลุงนึกและเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นกับลุงนึกพร้อมท้ังแสดงความรู้สึกใจหายกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

(2) การดูแลและการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
การดูแลกันของคนไร้บ้านท่ีคนไร้บ้านพยายามแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

คือ เรื่องอาหารการกินท่ีมีการแบ่งปันกัน การแบ่งปันอาหารให้กันเป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ท่ี
ส าคัญของคนไร้บ้าน 

ตอนแรกท่ีมาอยู่เราก็กะไม่อยู่แล้ว เราอยู่ไม่ได้ พยายามบอกให้แฟนไป
เช่าบ้านแต่เขาไม่ยอมเช่าสักที แฟนก็มาคลุกคลีกับคนท่ีอยู่ในศูนย์คนไร้
บ้านฯ มันก็อบอุ่นดีก็เลยไม่อยากออกไป อยู่รวมกันคนเยอะดี มีช่วงหนึ่ง
ท่ีกลับไปอยู่ท่ีบ้านก็นึกถึงท่ีนี่ อยากอยู่ท่ีนี่เลยกลับมาอีก ... พออยู่ไป
เรื่อยๆ มันเหมือนว่าเป็นพี่น้องท่ีมันรักกันมากขึ้น จริงๆนะ เวลามีอะไร
เขาก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นก็อยู่กันแบบนี้ นั่งคุยกันอะไรกัน บางครั้งต่ืนมา
ตอนเช้าก็นั่งคุยนั่นนี่ บางครั้งเราไม่มีอะไรกินก็มีคนถามว่ามีอะไรกินไหม 
มีข้าวไหม ถ้าเขามีก็จะเอาให้แบบนี้ อยู่กันแบบนี้มันอบอุ่นไง เวลาหุงข้าว
ก็หม้อหนึ่ง ใครจะมากินอะไร อย่างเย็นนี้พี่นีซื้อของมา ก็จะมาท าๆ ใคร
ไม่มีไรก็มากิน ก็เรียกน้าแดงกินข้าวสิ พี่อ๊อดหญิงอะไรแบบนี้ เรียกกันทุก
คน พออยู่แล้วมันก็ชอบ อีกอย่างหนึ่งคือ มันไม่เหงาไม่อะไรอยู่แล้ว ช่วย
ดูแลกันได้  

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
การดูแลกันในเรื่องของการกินเป็นเรื่องท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีดี และ

การแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีเราเห็นได้เป็นประจ าโดยเฉพาะในวันหยุด 
วันท่ีมีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มาประชุม หรือมาดูงานท่ีจะมีการท ากับข้าวให้ผู้ท่ีมาร่วมประชุม 
และคนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์ได้กินร่วมกันด้วย ในส่วนความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่พอใจกัน
นั้น แต่ละคนก็จะมีการจัดการตนเองจนไม่ไปสู่การทะเลาะกันอย่างรุนแรง เพราะจ าเป็นต้องอาศัยอยู่
ร่วมกัน และมีกฎระเบียบห้ามทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นกฎส าคัญท่ีหากเกิดเหตุการณ์ก็จะถูกลงโทษ 
รวมทั้งต้องมีทีมเคลียร์มานั่งไกล่เกล่ียเหตุการณ์เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจกัน 

เวลามีเรื่องทะเลาะกันไม่อึดอัดหรอก อย่างมากก็เถียงกัน เถียงกันไป พอ
จบก็จบกันไป ไม่มาเจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่มาต่อล้อต่อเถียง ไม่มาต่อนิดต่อ
หน่อย ก็จบกันไปแค่นั้น บางทีเถียงกันกลางคืน เช้ามาถึงก็หัวเราะคุยกัน
ดีไม่มีอะไร 
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พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ท่ีอยู่รวมกันนี้อยู่รวมกับคนอื่นได้ ท้ังท่ีทะเลาะกัน เพราะทุกคนเกรงใจ
กัน และคิดว่าเป็นส่วนรวมของทุกคนก็เลยอยู่รวมกันได้ 

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) 
การทะ เลาะกัน ใน ศูนย์พั ก คน ไร้บ้ านฯ  เป็ น ลักษณะของการ

กระทบกระท่ังกันเล็กๆ น้อย ในเรื่องของการใช้ห้องน้ า การรักษาความสะอาด การนินทา หรือพาดพิง
กัน ความไม่เข้าใจกันท่ีเกิดขึ้นถูกมองเป็นเรื่องธรรมดา คนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ถือว่าทุกคนมี
ความเท่าเทียมกันในสิทธิในการอยู่อาศัย ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากพื้นฐานท่ีทุกคนรู้สึกว่าตนเอง
มีสิทธิท่ีจะอยู่ในพื้นท่ีเหมือนๆ กัน อีกท้ังยังมีความเข้าใจในแง่ของความรู้สึกร่วมในจุดท่ีต้องเผชิญ
ความยากล าบากในช่วงท่ีอาศัยอยู่ในท่ีสาธารณะ ความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นท าให้คนไร้บ้านสามารถอยู่
ร่วมกันในพื้นท่ีของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ได้ โดยท าให้เกิดความผูกพันท่ีมากไปกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน
ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 

ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างกันได้ชัดเจนคือ การมีข่าวว่า     
ศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อยจะโดนทุบ เนื่องจากการขยายถนน ท าให้มีการแสดงความเป็นห่วงกับ
พี่น้องท่ีอยู่ร่วมกันมาแล้วไม่พร้อม หรือไม่สามารถจะมีบ้านของตนเองได้ ว่าจะอยู่อย่างไรหากศูนย์
โดนทุบ1 “ก็ใจหายนะ เสียดาย เพราะสร้างมา พอผ่านมาแล้วมันโล่ง มันก็ไม่ใช่นะ แล้วพี่น้องท่ียังไม่
เอาท่ีนู่น เขาจะไปอยู่ท่ีไหน ก็ต้องหาท่ีใหม่รองรับ แต่ว่ามีท่ีตรงนั้นแล้วก็คงไม่ล าบากเท่าไหร่ (พี่ไก่ 
สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 

ความผูกพันท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีดังกล่าวแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ใน
ศูนย์ท่ีไม่ได้เป็นคนท่ีมาอยู่ร่วมในสถานท่ีเดียวกันเท่านั้น ความสัมพันธ์ในพื้นท่ีดังกล่าวมีนัยยะของ
ความหมายของค าว่าบ้านซึ่งจะมีแสดงให้เห็นชัดเจนในหัวข้อล าดับถัดไปในส่วนความหมายค าว่าบ้าน
ในฐานะท่ีแสดงถึงครอบครัว 

(3) การใช้และจัดการพื้นที่ร่วมกันในศูนย์พัก 
ในส่วนการใช้พื้นท่ีร่วมกัน ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ภายในโถงอาคารจะไม่

มีผนังกั้นในแต่ละครอบครัว หรือแต่ละคน แต่ละพื้นท่ีจะถูกกั้นแบ่งจากตู้ โต๊ะต่างๆ ห้องน้ าใช้รวมกัน 
โดยมี 2 ช้ัน ช้ันบนจะมีพื้นท่ีครัวเล็กๆ ส าหรับอุ่นกับข้าวได้ ส าหรับช้ันล่างพื้นท่ีส่วนกลางจะมีครัว 
โต๊ะกินข้าว และลานซักล้างใช้ร่วมกัน ความสะอาดภายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นเรื่องท่ีทุกคนต้อง
ช่วยกันดูแล ซึ่งความสะอาดโดยรวมถือว่าสะอาด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ คนไร้บ้านแต่ละคนก็มี

                                                             
1 ศูนย์พักคนไร้บ้าน บางกอกน้อย เป็นศูนย์ท่ีมีความเส่ียงท่ีถูกน าท่ีดินส่วนหนึ่งไปใช้ส าหรับการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าในอนาคต 
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ข้าวของเยอะขึ้นท้ังในส่วนข้าวของท่ีเป็นของส่วนตัว เช่น ตู้ ของใช้ เส้ือผ้า ของแต่งบ้าน เป็นต้น ใน
พื้นท่ีส่วนกลางก็จะเต็มไปด้วยเส้ือผ้ามือสองท่ีมีผู้บริจาคแล้วเหลือจากการคัดไปขาย ของเก่าท่ี
เครือข่ายรับซื้อ ของมือสองต่างๆ ท่ีได้รับบริจาค  

ตอนเข้ามาท่ีศูนย์แรกๆ สภาพเมื่อก่อนยังไม่มีตู้อยู่แบบนี้ก็นอนกันเห็น
เลยๆ เราก็รู้สึกแปลก เพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้ เราเข้ามาช่วงหน้าฝนก็
คิดว่าเราอยู่ได้เพราะเราเคยล าบากกว่านี้ แต่เราก็กังวลว่าจะเสียงดัง เรา
เป็นคนชอบความสงบ พอเราอยู่ก็รู้สึกว่ามันเงียบพออยู่ได้ เวลานอนก็ไม่
มีใครส่งเสียงเอะอะ เราก็เลยทดลองอยู่ไปก่อน  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
พี่แดงเข้ามาในช่วงท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ บางกอกน้อยสร้างเสร็จแล้ว 

ต่างกับป้านาท่ีเริ่มมาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ บางกอกน้อย ต้ังแต่ยังไม่ได้เริ่มสร้างศูนย์ แม้ว่าพี่แดง
จะมาอยู่ทีหลัง แต่พี่แดงก็ได้รับความเคารพจากทุกคน เพราะพี่แดงมีความใจเย็น และมีความเป็น
ผู้ใหญ่ เป็นเรี่ยวแรงส าคัญในการช่วยงานเครือข่าย การเคารพกันในศูนย์จึงไม่ใช่เรื่องท่ีมีกฎบังคับกัน
อย่างชัดเจน แต่การอยู่ร่วมกันจะมีการจัดล าดับความเคารพด้วยความสมัครใจจากระหว่างสมาชิก
ด้วยกันเอง 

ตอนเริ่มมาอยู่เราก็สบายใจดี ยิ่งช่วงแรกๆ สบายใจมากกว่าอีกเพราะเป็น
กระต๊อบหลังๆ ของใครของมัน อิสระ พอศูนย์สร้างเสร็จก็มีอึดอัดบ้าง ไอ้
พวกคนใบ้ท่ีมันพูดไม่รู้เรื่อง สมัยก่อนไม่มีคนใบ้มีแต่คนท่ีเรารู้จักเคยเห็น
หน้าจากข้างนอกมาก่อน ... เมื่อก่อนห้องน้ ามีห้องเดียวเองป้านาก็ท า
ความสะอาดมาต้ังแต่ไหนแต่ไร  

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) 
ป้านาเป็นคนรักความสะอาด ส่วนหนึ่งท่ีป้านาไม่ชอบคนหูหนวกเป็น

เพราะป้านาเห็นว่าคนหูหนวกไม่ค่อยรักษาความสะอาด เมื่อเกิดความไม่พอใจจะบ่นหรือว่าอะไรกับ
คนหูหนวกก็ไม่ได้ ความไม่พอใจของป้านาต่อคนหนวกจึงถูกสะสมไว้ ซึ่งบางครั้งเวลามีเรื่องเช่นการท่ี
คนหูหนวกชอบน าเพื่อนเข้ามาอยู่ในศูนย์โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต (บางครั้งพามาอยู่ก่อนแล้วขออนุญาต
ทีหลัง) ป้านาก็ไม่พอใจแต่พี่เล้ียงกลับไม่ได้ว่าอะไร ท าให้ป้านามองว่าพี่เล้ียงชอบเข้าข้างคนหูหนวก 

แต่ส าหรับป้าอ้วนท่ีมาอยู่ต้ังแต่เริ่มแรกเช่นเดียวกับป้านามองว่าศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ นั้นให้อิสระกับคนท่ีอยู่อาศัยมากกว่าท่ีคาดไว้ 

มาอยู่ท่ีศูนย์บางกอกน้อยต้ังแต่สร้างศูนย์ ตอนใหม่ๆ แรกเข้าจะเก็บค่า
น้ าค่าไฟเดือนละ 80 บาทแรกๆ มาอยู่ต้ังแต่ไม่มีใคร มีไก่ ดัน ดุ่ง อยู่มา
ไก่ก็คิดว่าอยากให้เรามาอยู่ศูนย์ด้วย ตอนแรกก็มาอยู่เฝ้าของ มาช่วยยก
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ของสร้างนั่นนี่ พอสร้างเสร็จก็ดีใจไม่คิดว่าจะมีศูนย์ใหญ่ขนาดนี้ และไม่
คิดว่าจะให้อิสระขนาดนี้  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) 
บทบาทของคนไร้บ้านส าหรับเวลาท่ีมีของมาบริจาคคนท่ีจัดการ คือ พี่

นาง โดยจ าหน่ายให้สมาชิกเพื่อน าเงินเข้าเครือข่าย นอกจากนี้พี่นางยังมีความส าคัญในการจัดการ
ศูนย์พักคนไร้บ้าน โดยเฉพาะเวลาท่ีมีคนมาดูงานพี่นางจะเป็นคนท่ีดูความเรียบร้อยของสถานท่ี และ
จัดเตรียมอาหารเพื่อรับรองแขก ส่วนพี่ อ๊อดหญิงเป็นอีกคนหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในศูนย์ในเรื่องของ
การจัดการเก็บค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ า-ค่าไฟทุกเดือน ติดต่อเรื่องการเอาช่ือคนไร้บ้านเข้าทะเบียนบ้าน
เพื่อท าให้สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีเป็นสวัสดิการของรัฐต่างๆ เช่น การศึกษา (เยาวชนท่ีต้องเข้าโรงเรียน) 
การรักษาพยาบาล เบ้ียผู้สูงอายุ เป็นต้น ช่วงวันหยุด โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
จะคึกคักเป็นพิเศษเพราะคนท่ีมีงานประจ าจะหยุดงานท าให้มีการหุงข้าว ช่วยกันหากับข้าวมาแบ่งกัน
กินท้ังในมื้อเท่ียง และมื้อเย็น ระหว่างวันใครได้ขนมมาก็จะเรียกกันมากิน วันธรรมดาคนท่ีอยู่ประจ า
ศูนย์ก็จะมีผู้สูงอายุ พี่นาง พี่อ๊อดหญิง (บางวัน) และหนิง (ลูกพี่นาง ก าลังจะเรียน กศน. ช่วยงานแม่ 
และเครือข่ายคนไร้บ้านซึ่งทาง มพศ. พยายามสนับสนุนและฝึกให้หนิงท างาน)  

การใช้พื้นท่ีส่วนกลางในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นั้น คนไร้บ้านจะใช้พื้นท่ี
ร่วมกัน เนื่องจากบริเวณศูนย์ท่ีมีพื้นท่ีว่างพอสมควรท าให้สามารถใช้พื้นท่ีในการท ากิจกรรมอย่างการ
นั่งคุย กินข้าว นอนเล่น ซักผ้า ตากผ้า หรือใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีของการคัดแยกของเก่าท่ีเก็บมา แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปข้าวของท้ังในส่วนของพื้นท่ีส่วนกลาง และพื้นท่ีส่วนตัวก็มีมากขึ้นซึ่งท าให้                ศูนย์
พักคนไร้บ้านฯ บางกอกน้อยรกและไม่เป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งพี่เล้ียงก็เห็นเป็นปัญหาแต่ก็ไม่รู้จะ
จัดการให้มีพื้นท่ีขึ้นได้อย่างไร เพราะทางพี่เล้ียงไม่สามารถบังคับให้คนไร้บ้านเก็บของหรือท้ิงของท่ีแต่
ละคนสะสมไว้ได้  

ในกรณีนี้จะเห็นถึงความสัมพันธ์ทางอ านาจท่ีพี้เล้ียงมีต่อคนไร้บ้านท่ีไม่ได้
ใช้อ านาจในการบังคับคนไร้บ้านเท่าท่ีควร การท่ีพี่เล้ียงพูดอะไรคนไร้บ้านสามารถเลือกท่ีจะเช่ือ
หรือไม่เช่ือได้ หากในส่ิงนั้นไม่ได้ขัดกับกฎ 10 ข้อท่ีตกลงร่วมกัน ส าหรับคนไร้บ้านเรื่องการด ารงชีวิต
ประจ าวัน การจัดการชีวิตตนเอง และการประกอบอาชีพคนไร้บ้านมีอิสระเต็มท่ีในการจัดการชีวิต
ของตนเอง ในบางครั้งการอยู่ ใน ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็จ าเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยท่ีดีมากขึ้น พี่เล้ียงจึงต้องใช้คนนอกเข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการพื้นท่ี
แทน โดยในช่วงปี 2557 มีการ “เคลียร์ศูนย์” โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง มพศ. กับสถาปนิก 
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“กลุ่มคนใจบ้าน”1 และคนไร้บ้าน เพื่อออกแบบพื้นท่ีให้มีพื้นท่ีในการท ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น โดยมี
การสร้างแรงจูงใจว่าจะท าให้เกิดพื้นท่ีว่างเพื่อท ากิจกรรม คัดแยกของท่ีไม่จ าเป็นออกมาท้ิงหรือขาย 
ในกรณีนี้ทางพี่เล้ียงก็พูดติดตลกว่าในเรื่องแบบนี้พี่เล้ียงพูดคนไร้บ้านจะไม่ฟัง แต่ถ้ามีคนภายนอกเป็น
คนช่วยกระตุ้นคนไร้บ้านก็ยอมท า และก็สามารถจัดการได้ 

ในส่วนของเรื่องการท าความสะอาดศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยปกติทุกคนมี
หน้าท่ีช่วยกันรักษาความสะอาดโดยเฉพาะในล็อคของตนเอง แต่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ บางกอกน้อย
ป้านาจะท าความสะอาดในส่วนของห้องน้ า และปัดกวาดลานในพื้นท่ีส่วนกลาง เพราะเป็นท้ังหน้าท่ี 
และท าเพื่อความสบายใจในการใช้ของตนเอง “ท่ีท าก็เพราะไม่มีใครท า พี่เล้ียงก็ให้ค่าท าความสะอาด
เดือนละ 300 บาท แต่ท าแล้วเราก็สบายใจ เราก็ต้องเข้าด้วย ถ้าสกปรกเราก็เข้าไม่ได้ ถึงเหนื่อย
หน่อยเราก็คิดว่าช่างมัน” ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) 

ศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อยเป็นศูนย์ท่ีมีความคึกคักมากกว่าศูนย์อื่นๆ 
เพราะเป็นศูนย์พักฯ ท่ีมีคนอาศัยอยู่เยอะกว่าพื้นท่ีอื่นๆ เนื่องจากท่ีต้ังนั้นอยู่ใกล้แหล่งการประกอบ
อาชีพ การเข้าสู่พื้นท่ีเมืองของคนไร้บ้านส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่สามารถใช้การคมนาคมท่ีสะดวก
เนื่องจากมีรถประจ าทางผ่านตลอดท้ังคืน นอกจากนี้พื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อยยังเป็นพื้นท่ี
หลักในการดูงานหลักในการด าเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
รองรับให้คนไร้บ้านสามารถด าเนินชีวิตได้จริงเกิดกิจกรรม และพัฒนาคนไร้บ้านให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้นได้ 

5.1.2.3 การเข้าสู่ศูนย์พัก 
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้จะเป็นระบบเปิดเพื่อให้บริการแก่คนไร้บ้านให้

มากท่ีสุด แต่เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์ในทางปฏิบัติแล้วมีขั้นตอนการรับ         
คนไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักฯ โดยมีเงื่อนไขว่าคนไร้บ้านท่ีเข้าสู่ศูนย์พักต้องไม่มีปัญหายาเสพติด หรือ
อาการทางจิตท่ีไม่สามารถส่ือสารกับคนอื่นได้ การรับสมาชิกด าเนินการโดยคนไร้บ้านท่ีเป็นแกนน า 
คนท่ีเข้ามาส่วนใหญ่ได้รับการเชิญชวนจากแกนน าหรือผู้ท่ีอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักฯ ซึ่งมีการสอบถาม
ประวัติเบื้องต้น ถามถึงท่ีมาท่ีไปของการมาเป็นคนไร้บ้าน หากไม่มีอาหารทางจิต ประวัติ หรือท่าทีท่ีดู
เป็นอันตรายก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยช่ัวคราวก่อนมีการประชุมประจ าเดือนเพื่อให้สมาชิกในศูนย์
พักฯ ร่วมพิจารณา 

                                                             
1 กลุ่มของสถาปนิกชุมชนท่ีท างานเรื่องการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของคนจนท่ีมีจุดเริ่มต้นจากการร่วมงาน
กับท างานกับองค์กรท่ีช่ือว่า ‘มูลนิธิศูนย์ศึกษาท่ีอยู่อาศัยแห่งเอเชีย’ หรือ ‘ACHR’ (Asian Coalition 
for Housing Rights)  โดยพวกเขาน าวิธีการท างานในลักษณะ ‘กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วน
ร่วม’ มาใช้ในการเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
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ผู้ท่ีเข้ามาพักอาศัยในศูนย์พักส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีรู้จักกับเครือข่ายคนไร้บ้าน
มาก่อนจากการท ากิจกรรม เช่น การเดินกาแฟ การจัดต้ังกลุ่มย่อย เป็นต้น เมื่อมีผู้มาขอพักแกนน า
เครือข่ายจะท าหน้าท่ีซักถามถึงท่ีมาท่ีไป อธิบายกติกาในการพักอาศัยในศูนย์ อาจอนุญาตให้เข้ามา
พักอาศัยอยู่ก่อนในระหว่างท่ียังไม่มีการประชุมประจ าเดือน แต่จะร่วมกันพิจารณาและมีมติว่าจะรับ
ให้เข้าพักในศูนย์หรือไม่ในท่ีประชุมประจ าเดือน โดยแกนน าเครือข่าย พี่เล้ียง และผู้อาวุโสในศูนย์
อธิบายเงื่อนไข กติกา และท าการ   ตกลงในการอยู่อาศัยในศูนย์พักแก่ผู้ท่ีมาขอพักอาศัยให้ชัดเจน
ก่อน จากนั้นแกนน าของศูนย์พักจะจัดสรรพื้นท่ีภายในศูนย์ในศูนย์ให้เท่าๆ กับผู้พักอาศัยคนอื่น     ใน
การประชุมทุกเดือนจะมีการรายงานจ านวนผู้เข้ามาเพิ่ม หรืออกไปจากศูนย์พัก ซึ่งท่ีผ่านมายังไม่มี
การท าทะเบียนประวัติผู้เข้าพักอาศัยอย่างเป็นระบบประกอบกับคนไร้บ้านบางรายก็ไม่ยินดีท่ีจะ
เปิดเผยช่ือ-สกุล และประวัติท่ีแท้จริงของตนเอง (โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์พักคนไร้บ้าน, 2555) 

การอยู่ร่วมกันมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 10 ข้อ ได้แก่ 1) ห้ามพูดเสียด
สี 2) รักษาความสะอาด 3) ห้ามหยิบของใคร โดยไม่ได้รับอนุญาต 4) ห้ามเล่นการพนัน 5) ห้ามผิดลูก
ผิดเมีย หรือมุดมุ้งผิด 6) ห้ามทะเลาะวิวาท 7) ห้ามส่งเสียงดังหลังส่ีทุ่ม 8) ห้ามด่ืมสุราในศูนย์ (ถ้ากิน
มาจากข้างนอก ห้ามเข้ามาเมาอาละวาดในศูนย์) 9) ห้ามลักขโมย 10) ต้องร่วมกิจกรรมของส่วนรวม 

เขาต้ังมาต้ังแต่รุ่นแรกเนอะ มันมีอยู่แล้ว 7-8 ข้อ ลุงเข้ามาลุงก็เสริมไป
อีก 2-3 ข้อ ข้อสุดท้ายท่ีเสริมเนี่ยเพราะว่าเข้ามาแล้วเห็นว่าข้อนี้ส าคัญ 
เรื่องผิดลูกผิดเมียเขา มีคนแกล้งเมาไปเปิดมุ้งผิด ลุงบอกว่าต้องเพิ่ม    
กฎข้อนี้ทันที เป็นกฎเหล็กด้วย ถ้าผู้หญิงคนนั้นร้องโวยวายแล้วคนใน
ศูนย์ต่ืนขึ้นมาต้องจับคนนี้ส่งต ารวจ ... ส่งเสร็จก็ให้ออก ไล่ออกจาก
สมาชิกไปเลย ... ไม่รับเป็นสมาชิกอีกเลย เราถือว่าคุณจะมาอ้างว่าเมา
ไม่ได้ เพราะเมาเขาไม่ให้เข้ามาอยู่แล้วไง คุณจะมาอ้างไม่ได้ เมื่อลุงเพิ่ม
กฎข้อนี้ขึ้นมาเช่ือไหม ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดข้ึนเลย”  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
การมุดมุ้งผิดไม่ได้เคยเกิดขึ้นศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ตอนแรกผู้วิจัยถาม

เพราะคิดว่าเคยเกิดเหตุการณ์ในท านองดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งลุงด าบอกว่าไม่เคยแต่ลุงด าต้ังกฎนี้ขึ้นมา
เพื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึน  

ด่ืมสุราภายในศูนย์ เพราะลุงเห็นบ้านของ กทม. สมัยก่อนเนี่ย ท่ีมันเป็น
บ้านพักราคาถูก พวกนี้อยู่ได้เพราะพวกขี้เมา ต้ังเป็นแก๊งส่ีห้าคน ต้ังวง
ด่ืมกัน ตอนเราไปเราก็คิดว่าวันละยี่สิบบาทจะได้มีท่ีอาบน้ า ก็ไปโดนไอ้
พวกนี้ไถอีก มึงไม่ให้กูก็ไม่ต้องอยู่  ต้ังตัวเป็นมาเฟียอีก ลุงเลยเอา



106 

เหตุการณ์ตรงนั้นมาใช้กับศูนย์เรา ถ้ามึงคิดจะกินเหล้าก็ไปข้างนอกไม่
ต้องเข้ามา แล้วที่นี่ก็จะไม่มีมาเฟีย ... มันน่าจะเพิ่มอีก (กฎ) แต่ลุงไม่รู้จะ
เพิ่มอะไรนะ คือท่ีใช้ค าว่าห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามใช้ยาเสพติด ห้ามอะไร
แบบนี้นะ ลุงเห็นด้วยท้ังหมด เพราะเสือหลายถ้ าเหลือเกินมาอยู่รวมกัน
ท่ีนี่ เราก็ต้องท าแบบนี้ ถ้าไม่เอาระเบียบการอยู่ร่วมกันมาท าแบบนี้    
เขาไม่อยู่กันหรอก มีคนบอกเพิ่มกฎยุ่งยาก ลุงเลยบอกว่าไม่ต้องไปไหน
ไกล ในสถาบันครอบครัวแกน่ะ มีกฎไหม พ่อท างาน แม่ดูแลลูก ลูกไป
เรียน แม่ก็ดูแลบ้านด้วย นี่คือกฎระเบียบการอยู่ร่วมในครอบครัวแล้ว 
ระเบียบพวกนี้อ่ะมันธรรมดามากๆ แล้วมันไม่ได้ต้ังมาจากพี่เล้ียง แกนน า
หรือ NGO แต่ว่ามาจากการโหวตกันเองนี่แหละว่าจะเอาไรบ้าง ลุงมา
เพิ่มสองสามข้อเท่านั้นเอง มาจากเขาท้ังหมด แล้วก็กระจายไปศูนย์ต่างๆ 
อย่างศูนย์เชียงใหม่ก็ใช้ของท่ีนี่เป็นตัวตั้ง  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ลุงด ามองควรต้องมีกฎเพิ่มเติมเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการอยู่

ร่วมกัน เพราะการอยู่ร่วมกันในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ของคนไร้บ้านท่ีลุงด าเปรียบเทียบว่าเป็นเสือท่ีมี
ประสบการณ์โชกโชนในชีวิตมา ความร้ายกาจท่ีมีมาจากประสบการณ์การณ์ในอดีต เพราะชีวิตท่ีต้อง
ด้ินรนต่อสู้ท าให้การมาอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีกฎเพื่อให้สามารถควบคุม และท าให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
ได้ 

การต้องมีกฎระเบียบในการอยู่อาศัยคนไร้บ้านนั้นค่อนข้างเห็นด้วยกับ
กฎระเบียบเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อท าให้สามารด าเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างไม่วุ่นวาย เหมือนกับ
ในครอบครัวทั่วไปในการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีกฎของแต่ละครอบครัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

ในศูนย์เขาจะผ่านมติก่อน ขึ้นมา 10 ข้อก็เป็นมติของพวกเราเสนอกันเอง
นะ ไม่มีใครท่ีจะมาก าหนดกฎเกณฑ์ ไม่ว่า NGO หรือแกนน าต่างๆ     
เอามติท่ีพี่น้องน าเสนอมาแล้วเห็นว่ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิต 10 ข้อนี่มี
อะไรบ้าง ก็ไม่เล่นการพนันภายในศูนย์ ไม่ด่ืมสุราของมึนเมา แล้วก็อย่า
หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต บางทีกฎเขามาอ่านดูมันเหมือนพระ
เลยนะ แต่บางทีชุมชนข้างเคียงเหี้ยกว่าเรา ช่ัวกว่าเรา กินเหล้าโต้รุ่ง     
ไม่ว่ากันเลย กับเราพยายามส่งเสียงเบาๆ แต่คนมันเยอะ มันก็มาด่าเรา 
พวกนี้มันแจ้งต ารวจหมดข้างหลังเราเนี่ย แจ้งส านักปลัด ท้ังๆ ท่ีบางทีมัน
ก็โวยวายยิ่งกว่าเรา คือว่ามันจะกดทับคนไร้บ้าน ค าว่าคนไร้บ้านมัน
เหมือนชนักติดหลังท่ีไม่สามารถจะอยู่ในสังคมอย่างคนท่ีจะอะลุ่มอล่วย
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ด้วยมนุษยธรรมหรอก อยู่ด้วยการดูถูกเหยียดหยามเพราะประเทศไทย
มันมองภาพลักษณ์ภายนอก ต่อให้ช่ัวยังไงขอให้มีทองใส่ มีรถหรูๆ ขับมัน
ก็เป็นคนดี คนถ้ามันจนแล้วมันจะดียังไง มันก็เป็นคนเลว โดนยัดข้อหา 
โดนกล่ันแกล้งท้ังนั้นถ้าไม่มีบัตรประชาชน แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูด ไม่กล้า
เปิดเผยตัวเอง พี่ก็ไม่กล้าพูด ไม่กล้าจะให้สังคมรับรู้ แต่มาอยู่ในศูนย์เนี่ย
มันสะท้อนได้หลายอย่าง  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ส่ิงท่ีมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเล่าถึงชีวิตของตนเอง คือ ความรู้ สึกถูกปฏิบัติ

ย่างไม่เป็นธรรมจากสังคมท้ังในแง่ของสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และการตัดสิน ตีตรา กีดกัน
ให้คนไร้บ้านเป็นชายขอบของสังคม แปลกแยกจากความมาตรฐานท่ัวไปท่ีสังคมต้ังขึ้น 

การอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีมีบรรยากาศของการมีบรรทัดฐาน 
กฎระเบียบท่ีสามารถเป็นเครื่องมือท่ีการันตีสิทธิท่ีตนเองพึงมีในพื้นท่ีดังกล่าว สร้างความรู้สึกของ  
การมีส่วนร่วมกับการอยู่ร่วมกันได้ และไม่ท าให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างในการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วย 

(1) การปฏิบัติตาม และการแหกกฎระเบียบ 
ในบริบทของคนไร้บ้านท่ีไม่ชอบการถูกบังคับและจ ากัดชีวิต แต่เนื่องจาก

กฎท่ีไม่ได้บังคับชีวิตของแต่ละคนมากเกินไป การสร้างให้เกิดความรู้สึกว่ากฎเหล่านี้มาจากพวกเรา 
(คนไร้บ้านด้วยกัน) การยอมท าตามกฎเป็นส่ิงท่ีคนไร้บ้านเลือกท่ีจะท าตามเพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในพื้นท่ีนี้ได้เช่นกัน 

กฎระเบียบก็โอเคอยู่  แต่ก็ไม่เป็นกฎ บางทีมันก็แหวกเหมือนกัน        
พวกขี้เหล้าพวกไรงี้ แหวก รู้สึกว่ามันไม่เป็นกฎน่ะ มันจะเขียนกฎมา
ท าไม     ไม่ต้องมีซะดีกว่า ... ก็ไม่ค่อยได้ยุ่งนะ เรื่องเหล้าเรื่องอะไรงี้ พี่ก็
เคารพก็ต้องเคารพไง กฎมันก็ต้องเป็นกฎ ... อึดอัดมันก็ธรรมชาติ อยู่ท่ี
ตัวเราว่าจะแหวกกฎหรือไม่แหวกมันอยู่ท่ีเราปฏิบัติท้ังนั้น ...บางคนเขาก็
แหวกกฎ   ก็ 7 วัน ไปนอนข้างนอก มีนะ 7 วัน ครั้งแรกถ้าไม่ท าตาม 
ครั้งสองนี่ไ ล่ออกเลยนะ ... มันอะลุ่มอล่วยไง มันก็แค่นี้แหละ มัน
อะลุ่มอล่วยกันได้ไง ผมว่ามันอ่อนไง พูดตรงๆ มันอ่อน กฎเนี่ย แล้วพี่
เล้ียงเขาไม่ค่อยเด็ดขาด พี่เล้ียงเขาใจอ่อน ขี้สงสารคน กฎมันก็ต้องอ่อน
ไปด้วย แต่พี่เคารพอยู่แล้วกฎ พี่ไม่ได้กินเหล้า ไม่ดูดยา ไม่เล่นการพนัน  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
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ในเรื่องของการแหกกฎนั้นในเรื่องการห้ามเล่นการพนันเป็นกฎท่ีมี     
การท าผิดในช่วงแรกๆ ท่ีเข้ามาอยู่ อย่างการต้ังวงเล่นไพ่หรือไฮโลในช่วงท่ีพี่เล้ียงไม่อยู่ แต่พอพี่เล้ียง
มาก็วงแตก และท าโทษให้ไปนอนนอกศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 3 วัน มีคนท่ีโดนออกไปนอนจริง การเล่า
เรื่องดังกล่าวเป็นการเล่าในมุมของเรื่องตลลก เหมือนเราแอบเล่นไพ่ในโรงเรียนแล้วโดนจับได้มากกว่า
เป็นเรื่องร้ายแรง 

ถึงจะมีกฎก าหนดไว้แต่เราก็ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะกฎท่ีต้ังไว้ไม่ได้ขัดกับ
กิจวัตรประจ าวัน 

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ส าหรับพี่แดง ท่ีเป็นคนเงียบๆ ไม่มีชีวิตโลดโผนในด้านมืดมากนัก 

กฎระเบียบท่ีมีจึงไม่ได้สร้างความล าบากให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของพี่แดงได้ 
ถ้าอยู่รวมกันก็มีสิทธิ์ท าอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเคารพกฎ เคารพกัน ถ้าเราท า
ผิดกฎ คนในศูนย์ก็จะโหวตไล่เราออกไปจากศูนย์เอง เป็นระบบท่ีดีนะ 
แต่ก็ยังไม่เคยมีใครโดนไล่นะ ... ส าหรับกฎก็รับได้ไม่มีปัญหาอะไรกับกฎ 
อยู่ร่วมกันได้ 

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) 
ก็มีหยิบก็ไล่ออกไป เราก็รู้เลยว่าใครหยิบของเราอะ ก็ไล่ออกไป ในมติ
ของท่ีประชุมคือรับคนมาต้องผ่านการกล่ันกรอง จะช่วยคนท่ีไม่ผ่านมติ 
คือ หนึ่ง ต้องเป็นคนเดือดร้อนจริงๆ มติกว่าจะผ่าน NGO ประชุม
ประจ าเดือน เรารับมาก่อน บางคนก็ไม่อยากให้คนข้างนอกเข้ามาวุ่นวาย
อะไร มตินี่มันยากนะ เราก็ยึดหลักว่าถ้าพี่น้องข้างนอกมีปัญหา เกิดภัย
คุกคาม คนท่ีอ่อนแอกว่าเริ่มได้รับความไม่เป็นธรรม เราเอามนุษยธรรม
แก้ไขก่อน มติเด๋ียวเราไปช้ีแจงเอง ก็เอาเขาเข้ามาก่อน เขาโดนขี้เมามา
วุ่นวายอะไร  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ส่ิงท่ีลุงอี๊ดพูดท าให้เราเห็นประเด็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พัก

คนไร้บ้านฯ ท่ีเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันนั้นมี ได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างมี เป็นธรรม      
ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในการอยู่ร่วมกันได้หากสามารถท าให้คนท่ีอยู่ร่วมกันรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม 

(2) กฎระเบียบในฐานะเคร่ืองมือคัดกรอง 
กฎท่ีต้ังขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและไม่ขัดต่อการด าเนินชีวิตของแต่ละคนนั้น 

นอกจากกฎช่วยท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ ในทางหนึ่งกฎท่ีต้ังขึ้นนั้นได้ช่วยคัดกรองผู้ท่ีจะเข้ามาอยู่
อาศัยร่วมกันด้วย กฎระเบียบท่ีต้ังไว้ท้ัง 10 ข้อนั้น มีน้ าหนักความเคร่งครัดท่ีแตกต่างกัน อย่างเรื่อง
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การลักขโมยของ การผิดลูกผิดเมีย หรือมุดมุ้งผิด เป็นข้อท่ีมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด แต่ในส่วนของ
การหยิบของใคร โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก้ ากึ่งกับการลักขโมยคือการหยิบไปใช้แต่ไม่ได้ขอก็ยืดหยุ่น
กว่าในการจะลงโทษ ท้ังนี้ท้ังนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าของเป็นส าคัญ  

มันจะร้ายแรงก็คือผิดลูกเมีย อันนี้ร้ายแรง แบบหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วยัง
มาทับถมเขาอีก เล่นการพนันอะไรงี้ ... ขโมยเขาจับได้ก็ตักเตือนก่อน    
ถ้าครั้งท่ีสองจะให้ต ารวจมา ห้ามพูดจาส่อเสียด เสียดสีเขา ผมเคยท าผิด
เรื่องเหล้า เรื่องอื่นไม่มี 

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ส่วนเรื่องการห้ามพูดเสียดสี การรักษาความสะอาด ห้ามเล่นการพนัน 

ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามส่งเสียงดังหลังส่ีทุ่ม ห้ามด่ืมสุราในศูนย์ (ถ้ากินมาจากข้างนอก ห้ามเข้ามาเมา
อาละวาดในศูนย์)  และต้องร่วมกิจกรรมของส่วนรวม เป็นกฎท่ีมีความยืดหยุ่น และประนีประนอมต่อ
การกระท าผิดกฎ โดยไม่มีผู้ท่ีถูกไล่ออกจากศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จากการกระท าผิดกฎเหล่านี้ ยกเว้น
กรณีของพี่ใหญ่ท่ีเคยอยู่ศูนย์คนไร้บ้านมานานท่ีถูกให้ออกจากศูนย์เนื่องไม่จ่ายค่าน้ า -ค่าไฟทีเดียว
เหมือนคนอื่นๆ แต่ผ่อนให้ซึ่งผ่อนไม่ค่อยครบ และพี่ใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมวันท่ีอยู่อาศัยสากล      
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมจากทุกคนว่าหากใครไม่เข้าร่วมจะต้องออกจากศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ เพราะเป็นงานส าคัญของเครือข่ายท่ีต้องแสดงถึงสิทธิในการมีท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้าน 
และต้ังแต่มีการรวมกันเป็นเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันนั้นพี่ใหญ่ก็ไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมใดใดของเครือข่ายเลยสักครั้ง 

การเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีมีระบบการบริหารจัดการของคน
ไร้บ้านเอง ท าให้คนไร้บ้านสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีท่ีมีคนหลากหลายมาอยู่ร่วมกันได้ และยังเป็น
ระบบท่ีคัดคนท่ีจะเข้ามาอยู่ไปในตัว  

(คนเข้ามาอยู่ออกไปเยอะไหม) ก็เยอะนะ มันขึ้นอยู่กับคนด้วย คนท่ีเข้า
มาอยู่เขาเป็นคนยังไง ถ้าเขารู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่นมันก็ดี ไม่มีอะไร ถ้า
เขาปรับไม่ได้เขาก็จะไปเอง เราไม่ได้ไปบอกเขาหรอก เขาอึดอัด แต่ว่า
บางคนท่ีเขามาก็อย่างคนท่ีด่ืมสุรา เราบอกไม่ให้ด่ืมในศูนย์ เขาไปด่ืมมา
จากข้างนอก มาถึงก็เอะอะโวยวายอยู่ในศูนย์ เขาก็อยู่ไม่ได้ เขาก็ต้องไป
ของเขาเอง  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
คนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ได้ เนื่องจากยอมรับเงื่อนไขท่ีพื้นท่ี

ดังกล่าวท่ีมีการบริหารจัดการศูนย์พักคนไรบ้านร่วมกันท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นอ านาจท่ีบังคับทางตรงท่ี    
บงการชีวิตเหมือนกรงขัง แต่เป็นเหมือนภาชนะท่ีมีขอบเขต และช่องว่างพอให้หินแต่ละก้อน
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กระทบกระท่ังขัดเกลากันและกันเพื่อให้ไม่ต้องกระทบกระท่ังกันอย่างรุนแรงจนแตกหรือกระเด็น
ออกไป ซึ่งส าหรับคนไร้บ้านบางกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะเมื่อมาเจอกฎหรือรูปแบบการอยู่ร่วมกันท่ี
ถูกบังคับให้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งก็ไม่เลือกท่ีจะเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว ปัญหาท่ีเจอ
ต่อมา คือ คนท่ีอยู่อาศัยก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านเดิมท่ีอยู่มาเป็น 10 ปี มีอัตราในการหมุนเวียนเปล่ียนคน
ไร้บ้านในระดับท่ีน้อยซึ่งไม่ตรงกับเจตนาเริ่มแรกท่ีอยากให้ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ดังกล่าวเป็น            
ท่ีพักอาศัยระยะเปล่ียนผ่าน 

บรรยากาศโดยรวมของการอยู่อาศัยร่วมกัน ระบบการจัดการ และ
กฎระเบียบท่ีมีเป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นภาพของศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีจะปูให้เห็นว่าด้วยเงื่อนไขเฉพาะในพื้นท่ี
แห่งนี้มีส่ิงท่ีเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกว่าพื้นท่ีแห่งนี้นั้นเป็นมากกว่าศูนย์พักท่ีใช้
นอนพักเท่านั้น 
 

5.2 “ศูนย์พักคนไร้บ้าน” กับ “บ้าน” 
  
ศูนย์พักคนไร้บ้านโดยสภาพกายภาพแล้วไม่ได้มีการสร้างมาเพื่อจะให้เป็นบ้านส าหรับ

คนไร้บ้าน มพศ. ได้สร้างศูนย์ขึ้นมาเป็นท่ีพักพิงส าหรับคนไร้บ้านเพื่อเปล่ียนผ่านไปสู่การมีบ้าน     
(ของตนเอง) ซึ่งในแง่ของการจัดการก็มีความพยายามให้คนไร้บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการในการอยู่
อาศัยร่วมกันมาก ส าหรับกฎระเบียบในการพักอาศัยก็เป็นกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นจากการก าหนดร่วมกัน
เพื่อให้อยู่อาศัยร่วมกันได้ ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันนั้นคนไร้บ้านมีอิสระท้ังในการอยู่อาศัยท้ัง
เวลานอน-ต่ืน การเข้า-ออกศูนย์ การกิน การเก็บข้าวของ การประกอบอาชีพ หรือสามารถอยู่อาศัย
เป็นครอบครัวได้ ในอีกทางหนึ่งคือคนไร้บ้านท่ีมาพักอาศัยต้องพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนในส่วนค่าน้ า-ค่าไฟท่ีต้องหารเฉล่ียกันทุกเดือน 

(ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) เริ่มแรกไม่ได้ต้ังใจว่าจะใช้ค าว่าบ้านหรือว่าอะไร แต่มันท าขึ้นมา
เพื่อให้เขามาใช้ชีวิตด้วยกัน ช่วยเหลือ ดูแลกัน โดยใช้พลังของแต่ละคนหรือศักยภาพ
ของแต่ละคนมาหนุนช่วยกัน ถ้าเราเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย์ของเขา แล้วเราเช่ือมั่นว่า
การมารวมกลุ่มแล้วมันจะเกิดความเปล่ียนแปลง เพราะฉะนั้นฐานคิดท่ีเรามีตรงนี้จึง
เป็นพื้นฐานในการท ากิจกรรมของเราหลายๆ เรื่อง รวมท้ังศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ด้วย ท่ี
ท าให้ลักษณะเอาคนมารวมกันเพื่อให้เขาช่วยเหลือดูแลกัน พอมีกระบวนการช่วยเหลือ
ดูแลกันในทุกมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรืออะไร มันดูแลกันทุกมิติเลยเวลาอยู่ด้วยกัน 
มันเป็นเหมือนการสร้างชุมชน สร้างครอบครัวใหม่ สร้างอะไรใหม่ของเขา ซึ่งเขาอาจจะ
มองว่าลักษณะแบบนี้มันคือ บ้านของเขา บ้านท่ีเขาต้องการ แต่เราไม่ได้ต้ังใจว่าท่ีนี่คือ
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บ้าน เราแค่มีแนวคิดว่าคนมารวมกันช่วยเหลือดูแลกัน แล้วมันจะมีพลัง และศักยภาพ
จะเกิดการเปล่ียนแปลง และหนุนกันไปได้หลายๆ เรื่อง โดยเนื้อส่ิงท่ีเราท ามันก็เหมือน
บ้านในความหมายของเขาท่ีไม่ใช่แค่โครงสร้างหลังคาคุ้มหัว มันมีการช่วยเหลือดูแลกัน
มันเป็นครอบครัว เหมือนเป็นครอบครัวที่สร้างเองก าหนดเอง มันก็เลยมีความสุข สบาย
ใจ ก็อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่โดยรวมเขาก็พอใจท่ีจะอยู่แบบนี้  

พี่ตุ้ย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2558) 
ในหัวข้อนี้จะเป็นการนิยามค าว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยรวมว่ามีลักษณะในความรู้สึก

ส าคับคนไร้บ้านท่ีอยู่อาศัยว่าเป็นเสมือนอะไร ซึ่งมีท้ังเป็น “บ้าน” หรือ “บ้านหลังท่ีสอง” หรือ “ท่ีอยู่
อาศัย” ซึ่งก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตัว เพราะแต่ละคนตอนท่ีออกจากบ้านมีความหลากหลายของประสบการณ์
มา แต่การมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ส่ิงท่ีเกิดในพื้นท่ีดังกล่าวได้ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และ
ปรับเปล่ียนความหมายของบ้าน ท่ีเกิดจากบ้านในอุดมคติทาบซ้อนกับศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
กระบวนการนี้ด าเนินไปด้วยกันตราบเท่าท่ีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน  

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว คือ การจัดพื้นท่ีอาณาเขตของบ้านท้ังทางกายภาพ
และความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่ออุดมคติและความเข้าใจของบ้าน แต่ท้ังนี้เป็นการนิยามแบบรวมๆ ซึ่งใน
หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงการเป็นบ้านท่ีเกิดขึ้นในแง่มุม 3 มิติ ซึ่งจะท าให้เห็นว่าความรู้สึกของการเป็น 
“บ้าน” ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นั้นเป็นอย่างไร ท้ังนี้การนิยามพื้นท่ีใดว่าเป็นบ้าน หรือไม่ใช่นั้นไม่ใช่
การนิยามโดยสัมบูรณ์ สถานท่ีแห่งหนึ่งมีความเป็นบ้านหรือไม่เป็นอยู่ในตัวแห่งนั้นเสมอเวลาเราอยู่
อาศัย เมื่อดูในรายละเอียดเราจะเห็นได้แม้คนไร้บ้านท่ีนิยามว่าท่ีแห่งนี้เป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยก็อาจจะ
นิยามว่าท่ีแห่งนี้เหมือนบ้านในบางมิติได้เช่นกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกว่าใช่และไม่ใช่เป็น
ส่ิงท่ีท าให้ค าว่าบ้านนั้นมีพลวัตเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของชีวิตเราเสมอ  

5.2.1 ศูนย์พักคนไร้บ้านที่เหมือน “บ้าน” 
ความจริงแล้วศูนย์ก็เหมือนบ้านเรานะ มันก็อบอุ่น คล้ายๆ ว่ามันอยู่เยอะ อยู่
หลายครอบครัว มันก็เหมือนอยู่กับพี่กับน้องนะ เขาก็ช่วยเหลือกันดี เทียบกับพี่
น้องเราจริงๆ นี่ความรู้สึกมัน มันก็ไม่แตกต่างกันนะ ท่ีนี่ก็ช่วยเหลือดีอะไรดี เวลา
เจ็บป่วย เวลาไม่มีเงิน เขาก็ช่วยเหลือดี ทะเลาะเด๋ียวก็ดีกัน ทะเลาะเช้าดีเย็น  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
บรรยากาศท่ีพี่แดงรู้ สึกเป็น ส่ิง ท่ีเกิดขึ้นภายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็น

บรรยากาศท่ีต่างไปจากการอยู่ห้องเช่า หรือการอยู่บ้านเป็นหลังๆ เพราะด้วยลักษณะทางกายภาพ
ของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีเป็นพื้นท่ีเอื้อให้คนต้องมีกิจกรรมร่วมกัน อีกท้ังยังมีการบริหารจัดการท่ี
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พยายามให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเครือข่าย การแยกอยู่โดยปัจเจกท่ีไม่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือสัมพันธ์กับคนอื่นๆ จึงเกิดขึ้นได้น้อย  

ตอนนั้นยังรู้สึกแปลกๆ ค่ะ ไม่รู้จักใคร แล้วมันก็โล่งมาก กลัวด้วย หนูเป็นคนขี้
กลัวอยู่แล้วอ่ะค่ะ กลัวไปหมดเลย แต่ว่าพออยู่ๆไปก็ชิน ไม่ค่อยกลัว ...  (ตอนนี้
รู้สึกเป็นบ้าน) ทุกคนท่ีนี่เขาอยู่กันเหมือนพี่น้องเลย อยู่กันแบบอบอุ่นๆ มีอะไรก็
ช่วยเหลือกัน 

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
ส่ิงท่ีคนไร้บ้านทุกคนรู้สึกในการอยู่ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านคือการได้รู้สึกว่าทุก

คนมีการช่วยเหลือกัน การช่วยเหลือกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อย ท่ีดูแลกันในชีวิตประจ าวันแต่
เป็นส่ิงหนึ่งท่ีส าคัญซึ่งท าให้บรรยากาศของคนไร้บ้านฯ ต่างจากท่ีซุกหัวนอน เพราะคนท่ีอยู่อาศัยรู้สึก
ถึงความอบอุ่นท่ีมีสายสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าการอาศัยนอนไปวันๆ 

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน 
ไม่มีผู้คุมท่ีมีอ านาจเหนือกว่าคนท่ีอยู่ร่วมกันคนอื่นๆ แม้แต่พี่เล้ียงท่ีมีหน้าท่ีดูแลการอยู่อาศัยโดยรวม
ของศูนย์ก็ไม่ได้มีอ านาจเหนือในการบังคับให้คนไร้บ้านท่ีอยู่อาศัยด าเนินชีวิต คนไร้บ้านทุกคนท่ีอยู่
อาศัยอยู่ภายในศูนย์จึงมีความอิสระในการจัดการชีวิตของตนเองภายใต้กฎในการอยู่อาศัยร่วมกัน 
การยอมรับตัวตนจากการผ่านชีวิตแบบ “คนไร้บ้าน” มีความเข้าใจท่ีท าให้เกิดความสัมพันธ์ในศูนย์
พักคนไร้บ้านท่ีมากไปกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน แต่เป็นเพื่อพี่น้อง หรือครอบครัว 

เรารู้สึกผูกพันกับท่ีนี่ถ้าไม่ผูกพันเราคงไม่อยากมาอยู่ มีท่ีท่ีท าให้แฟนพี่ได้นั่งเล่น 
เดินเล่น ออกก าลังกาย แฟนพี่ป่วยก็มีท่ีให้หายใจได้ ... ถ้าศูนย์โดนทุบก็เสียใจนะ
เพราะทีนี่เคยอยู่ด้วยกัน ถ้าพอไปท่ีนู่น (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน) ก็อาจจะต่างคน
ต่างอยู่ ไม่เหมือนท่ีนี่ 

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
ส าหรับพี่หน่าการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ดีกว่าห้องเช่า ซึ่งในช่วงตอนท่ีท างาน

ร้านอาหารพี่หน่าต้องนอนในร้านซึ่งไม่มีหน้าต่าง ไม่มีบริเวณให้ท ากิจกรรมอะไรได้ ร้อนอบอ้าว ใช้ได้
เป็นเพียงท่ีซุกหัวนอน ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้จะมีสภาพของการอยู่รวมกันไม่เป็นส่วนตัว แต่ด้วย
พื้นท่ีโดยรวมท่ีมีบริเวณพอสมควรจึงสามารถท าให้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้  การอยู่ในกรุงเทพฯ ท่ีอยู่
อาศัยท่ีมีอาณาบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีให้พักผ่อนหย่อนใจนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่ได้มีฐานะมากพอท่ีจะซื้อ
ท่ีดินเพื่อสร้างเป็นท่ีเช่นนั้น แต่ศูนย์พักคนไร้บ้านมีพื้นท่ีให้คนท่ีอยู่อาศัยได้หย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นนั่ง -
นอนรับลม พักผ่อนหย่อนใจ คุยกัน พื้นท่ีท าอาหารกับข้าว พื้นท่ีปลูกผัก ตากเส้ือผ้า พื้นท่ีดังกล่าวท า
ให้มีชีวิตท่ีดีกว่าอยู่ในห้องสีเหล่ียมแคบๆ  
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ก็จะอยู่ศูนย์ไปจนกว่าเราตาย หรือเขาจะไล่ ขนาดลูกชายจะเอาป้าไปอยู่ใต้แต่
เราไม่ไปเพราะเราเกลียดลูกสะใภ้ เพราะเขาไม่ให้ความเคารพเราเท่าท่ีควร เวลา
เห็นลูกชายดูแลเรามากก็อิจฉา อย่างนานๆ จะเจอเราสักทีลูกชายก็จะมาถามว่า
แม่จะกินอะไร แม่หิวไหม จะกินอะไรบอกนะแม่ ลูกสะใภ้ก็หมั่นไส้ เราดูรู้ เท่ียว
ก่อนท่ีไปเย่ียมลูกชายเราก็ปวดหลังเพราะเราสงสารลูกเลยช่วยเขาเก็บข้ียาง เลย
บอกลูกชายว่าให้พาเราไปฉีดยา ลูกชายก็บอกเราว่าทีหลังแม่ไม่ ต้องท า ลูกชาย
เลยจะพาไปฉีดยาแต่หลานดันร้องตาม ลูกชายเลยบอกให้เราไปคอยข้างนอก 
ลูกสะใภ้ก็ไม่พอใจเลยบอกว่าท าไมต้องรีบไปด้วย แล้วก็ท าหน้างอ เรารักหลาน
เวลาได้ของแจกอะไรอย่างตุ๊กตา น้ านมข้าว โอวัลติน ป้าก็ ไม่กินจะเก็บไว้ให้
หลาน  

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) 
ป้านาเป็นผู้สูงอายุอยู่ท่ีศูนย์มานาน คนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในศูนย์ก็จะให้ความเคารพ 

ดูแลป้านาในเรื่องอาหารการกิน แบ่งปันค าแนะน าเรื่องยารักษาอาการปวดขา แต่เพราะเงื่อนไขของ
ครอบครัวลูกชายท่ีแยกไปมีครอบครัว การอยู่แบบครอบครัวเด่ียวดูเป็นส่ิง ท่ีป้านาไม่สามารถวาง
ต าแหน่งของตนเองไปแทรกอยู่ในขอบเขตของส่ิงท่ีเรียกว่าครอบครัว (บ้าน) ของลูกชายได้ ส่ิงท่ีนี้เป็น
ส่ิงท่ีสร้างความรู้สึกไม่พอใจให้ป้านา ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จึงเป็นท่ีท่ีป้านาจะอยู่ได้อย่างสบายใจ 

จะเรียกศูนย์ว่าบ้านก็ได้เพราะเรารักมัน อยู่แล้วท ามาหากินขึ้น ไปไหนมาไหน
สะดวก ออกไปก็เจอรถไปไหนก็ได้ ศูนย์ถูกทุบเราก็คงไปอยู่สนามหลวงกับเพื่อน 
มันก็ไม่แน่พี่เล้ียงยังบอก ก็อยู่รอวันตายอย่างเดียวแล้ว ... ป้าว่าศูนย์กับท่ีอยู่
อาศัยไม่ต่างจากบ้าน อยู่ท่ีศูนย์ก็รู้สึกสบายใจดี 

ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)  
ส าหรับป้านาท่ีอยู่อาศัยท่ีป้านาหมายถึงนั้นมีความหมายเดียวกับบ้าน ศูนย์พัก

คนไร้บ้านฯ เป็นท่ีท่ีป้านาอยู่แล้วรู้สึกสบายใจศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จึงเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมือนบ้านด้วย 
ความเช่ือมโยงของการท่ีป้านามองว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นท่ีสุดท้ายใช้ชีวิต

ยามบั้นปลายรอความตายเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้ นอกจากนี้
ยังสามารถหาเล้ียงตัวเองได้ด้วย การหาเล้ียงตนเองยังเป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู้สูงอายุอย่างป้านา เพราะ
ครอบครบครัวที่จะสนับสนุนเล้ียงดูป้านาได้นั้น ไม่มีความสามารถมากพอท่ีจะโอบอุ้มดูแลป้านาท้ังใน
ด้านทางร่างกายและจิตใจได้ 

“มันก็เหมือนบ้านเราหลังท่ีสองนะ ... ก็มันมีท่ีหลบแดดหลบฝนเหมือนกัน เราก็
อยู่ไปได้แล้วก็ประหยัดอีกด้วย ใครจะว่าผมไร้บ้าน ผมก็ไม่ซีเรียส เพราะผมก็มีบ้านอยู่แล้ว ตอนแรกก็
คิดว่าเขาจะไม่ให้อยู่นะ กลัวเขาสืบบ้านแบบเป็นคนมีบ้านแล้วไม่ให้อยู่แบบนี้นะ” พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 
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มิถุนายน 2558) จากประสบการณ์ชีวิตของพี่นุไม่มีความรู้สึกว่าสูญเสียบ้านเดิมท่ีอยู่ต่างจังหวัดไป 
การไม่กลับไปไม่ใช่เพราะสถานท่ีดังกล่าวศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มีความหมายเหมือนค าว่าบ้าน แต่เป็น
เพราะบ้านท่ีต่างจังหวัดมีความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตได้น้อยกว่า จึงเลือกท่ีจะมาอยู่อาศัยท่ี
กรุงเทพฯ  

ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มีแง่มุมท าให้คนท่ีมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดสามารถอยู่อาศัยหา
เล้ียงชีพได้ เพราะบ้านท่ีต่างจังหวัดมีเงื่อนไขจ ากัดทางการหาเล้ียงชีพท่ีไม่สามารถตอบสนองกับวิถี
ชีวิตท่ีตนเองต้องการ การท่ีจะเช่าบ้านหรือมีบ้านในกรุงเทพฯ ก็เป็นเรื่องยาก  

การอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แล้วสามารถท ามาหากินเล้ียงชีวิตได้ ท าให้ศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ เป็นบ้านหลังท่ีสองอย่างพี่นุ ส าหรับป้านาท่ีไม่มีบ้านศูนย์พักคนไร้บ้านก็เหมือนบ้านได้ 
เพราะอยู่แล้วท าให้รู้สึกสบายใจและส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการท่ีครอบครัวไม่สามารถเล้ียงดูและดูแล
ป้านาได้ การอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ สามารถท าให้ป้านาสามารถท ามาหากินเล้ียงตัวเองได้ 

อยู่ท่ีตล่ิงชันก็ดี เขาก็หาหมอนหาผ้าห่มมาให้นอน เขาก็บอกว่านอนท่ีนี่ไม่ได้ ก็
อาบน้ าก็ได้ ผมบอกผมไม่ออกแล้ว นอนเนี่ยแหละ ออกไปก็ไม่รู้ไปท าไม ออกไป
เหมือนกันออกไปเท่ียวหาเพื่อน พอสองทุ่มสามทุ่มผมก็กลับมา เพื่อนก็ถามว่าไก่
ไปไหน ผมบอกผมไม่นอนหรอก ผมก็กลับบ้านสิ มันก็ถามว่ามีบ้านต้ังแต่เมื่อไหร่ 
มึงนอนกับกูมาตลอด ผมเรียกศูนย์ว่าบ้านนะ แล้วก็ตอบว่ากูมีก็แล้วกัน ก็บอกว่า
แต่งตัวดีขึ้นนะมึงเนี่ย ผมก็บอกว่ากูมีบ้านแล้วนี่ ไม่ต้องสะพายกระเป๋าแล้ว 
อาบน้ าแล้ว ไม่เหม็น สมัยก่อนเวลาซักผ้าก็ต้องนุ่งผ้าขาวม้าผืนนึงรอกางเกงแห้ง 
ก็ตากมันกับปูนร้อนๆ จะได้แห้งไวๆ ถ้ามันไม่แห้ง ก็หมาดๆ ก็ต้องใส่แล้ว มันก็
คันบ้าง แต่เราไม่มีทางเลือก เส้ือผ้าก็ใส่มันชุดเดียว เพราะมันไม่มีตังจะซื้อ จะไป
ไหนก็เอาผ้าเช็ดถูเอา อย่างเวลาขึ้นรถเมล์แบบนี้ เวลาไปไหนเป็นกลุ่มก็แบบพวก
นี้มาอีกแล้ว เหม็นฉิบหายเลย เราก็เคยได้ยิน เราเลยพยายามหลบๆ  

 พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การมีศูนย์เป็นเสมือนบ้านการมีบ้านท าให้พี่ไก่ได้ใช้ชีวิต และด าเนินกิจวัตร

ประจ าวันได้อย่างไม่ล าบากเท่ากับการท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ การมีท่ีท่ีให้กลับไปหลังจากการออกไป
ท างาน “อย่างนี้เราก็เรียกศูนย์ว่าบ้านอ่ะ เราก็กลับบ้าน กลับมาได้ ท่ีนี่คือบ้านเรา” พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 
20 ตุลาคม 2558) ส่ิงท่ีพี่ไก่เล่าข้างต้นเป็นส่ิงท่ีพี่ไก่มักเล่าเสมอเวลามีคนมาดูงานท่ีศูนย์พักคนไร้บ้าน 
ผู้ศึกษาได้ฟังประโยคนี้เป็นครั้งแรกตอนท่ีมาดูงานศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งท าให้ผู้ศึกษารู้สึกแปลกใจว่า
สถานท่ีแบบนี้หรือท่ีพี่ไก่เรียกว่า “บ้าน” มันเป็นบ้านได้อย่างไร 

ถ้าตรงนี้ก็เปรียบเหมือนบ้านเรา อยู่บ้านเรามันก็มีท่ีนอน ถ้าเปรียบตรงนี้ว่าเป็น
บ้านเราไหม มันก็อยู่แล้วสบายใจนะ อยู่ตรงนี้มีความสุขกว่าอยู่บ้านอีก สมมติว่า



115 

เราอยู่บ้านมองเห็นอะไรบางทีเราก็ร าคาญใจพวกของจุกจิก ข้างบ้านก็เอาแต่
นินทา แต่เราอยู่ท่ีนี่ไม่มีมาจับตามองเราเลย มีแต่คนทักทายกัน พูดคุยทักทาย 
ถ้ากลางคืนเราก็อยู่ในท่ีของเรา ฟังวิทยุ ดูทีวี นอนไม่หลับก็ไม่เป็นไร เรามี
ความสุขนะ แต่ถ้าเราไปอยู่บ้านเราจริงๆ กลางคืนไปไหนไม่ได้ เราหงุดหงิดนะ 
มันไม่คุ้นเคย มันไม่ผูกพัน พูดง่ายๆ เขาก็ไล่เราไปต้ังแต่ 7 ขวบเนอะ กลับมามัน
เลยไม่ผูกพัน ยิ่งพ่อตายยิ่งไม่ผูกพันกับใครเลยกับแม่นะ แม่ก็รักเรา แต่เราก็ไม่
สนิทสนมกับแม่ ... พอมาอยู่ท่ีนี่ ถึงมืดๆ ล้มตัวลงนอน เอาตีนเขี่ยเปิดพัดลม 
นอนหลับมีความสุข ไม่หลับก็มีความสุข ไม่ทุกข์  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
การอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท าให้พี่ต้อยรู้สึกมีความสุขมากกว่าการอยู่บ้าน พี่ต้อย

สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มท่ี ไม่ต้องคอยกังวลสายตาคนรอบข้าง อย่างคนข้างบ้านท่ีจะ
นินทา จับตามองซึ่งกระทบต่อการวางตัวซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัว การรู้สึกมีอิสระในชีวิตของ
ตนเองในการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นส่วนหนึ่งท่ีพี่ต้อยไม่อยากกลับบ้าน การไม่ผูกพันกับบ้าน
ด้วยประสบการณ์วัยเด็กเป็นส่วนหนึ่งท่ีพี่ต้อยไม่ผูกพันกับครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อแม่เสียชีวิตสาย
สัมพันธ์ระหว่างพี่ต้อยกับครอบครัว (บ้าน) ก็น้อยลง 

จะอยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าท าไมอ่ะ มันไม่อยากอยู่ เหมือนคนใจแตกอ่ะ อยากไปเท่ียว 
ไปตะลอนไปเรื่อย มันเรื่อยเปื่อย มันไม่อิสระไง ท าไรก็ไม่ได้ ถึงเวลาก็ต้องนอน 
เราเคยอยู่ท่ีท่ีน้ าไหลไฟสว่าง ถึงเวลาเราอยากไปไหนก็ได้ไป ไม่นอนก็ไป ดึกๆ 
ด่ืนๆตอนท่ีเราอยู่สนามหลวง สมมติเรานอนไม่หลับ ลุกขึ้นมาดูของได้ เดินเล่นได้ 
แต่อยู่บ้านพอมืดก็ต้องนอนแล้ว มันหงุดหงิด ... พอกลับไปไม่รู้จะท าอะไร แล้วก็
ไม่อยากอยู่แปดริ้ว ใกล้พี่น้อง บางทีก็เบ่ือเหมือนกัน พี่สาวเราไม่เท่าไหร่ ร าคาญ
คนข้างบ้านอ่ะ จับตามองเราหยุมหยิม นิดหน่อยๆก็เอาไปนินทา  

 (พี่ต้อย สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
การอยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้องท่ีไม่ยอมรับในตัวตนของพี่ต้อยเป็นความสุขอย่าง

หนึ่ง เพราะการอยู่ใกล้ต้องถูกจับตามอง และกดดันนั้น สร้างความทุกข์ให้กับพี่ต้อย ท้ังๆ ท่ีพี่ต้อยมี
บ้านของตัวเองท่ีฉะเชิงเทรา เพราะแม่ท้ิงไว้ให้  

ก็เป็นบ้านนะ ใครถามว่าบ้านอยู่ไหน พ่อแม่อยู่ไหน เราก็บอกนะว่าบ้านเราอยู่
ฉะเชิงเทรา พ่อแม่อยู่ฉะเชิงเทรา บอกว่าได้ไปบ้านบ้างไม่ได้ไปบ้าง บางครั้งไม่ได้
ไปเลย แต่เราก็ตอบไปให้มันดูดี ... จริงๆก็ยังรู้สึกว่าท่ีนั่นเป็นบ้าน แต่ถ้ามาถึง
ตอนนี้แม่ไม่มี พ่อไม่มี ... แต่ตอนหลังมาเนี่ย แม่เขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นอะไรไป ลูก
จะแย่งกัน ทุกคนมีบ้านหมด พี่สาว พี่ชาย มีเราคนเดียวที่ไม่มีบ้าน แล้วเราก็เป็น
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ลูกคนเล็ก เขาเลยพยายามให้คนมาตามหาเรา พี่สาวก็รู้ว่าเราอยู่โรงพักมาท างาน
เป็นแม่บ้าน เขาก็มาตามเราท่ีนั่นแล้วพาเราไปหาแม่ ตอนนั้นแม่ก็มา กทม.      
แกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนอะ แต่แกก็พอมีก าลังเดิน แล้วเราเลยไปหาแม่ แม่พูด
มาว่ากลับบ้านเราเถอะลูก เขาจะยกบ้านให้ เราก็ไป เราไม่ได้ต้ังใจจะไปเอาบ้าน
นะ แต่แม่ขอร้องให้ไปเอา ไปก็ไปโอนบ้านมาให้ พอเราได้มาเราก็บอกว่าไม่อยาก
อยู่ จนทุกวันนี้แกเสียไปเราก็ยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ ก็ให้พี่ชายท่ีเขาสติไม่ดี ท ามา
หากินไม่ได้มาอยู่กับให้คนเขาเช่า เอาเงินให้พี่ไป ... เก็บไว้ตอนแก่ ถ้าไม่อยู่ก็ขาย
มาอยู่ท่ีนี่ก็ได้  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ด้วยความเป็นเจ้าของพี่ต้อยจึงยังเก็บบ้านไว้เผ่ือตอนแก่จะไปอยู่  
การท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นท่ีเป็นเหมือนบ้านของคนไร้บ้านท่ีพักอาศัยอยู่ได้นั้น 

เพราะศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นสามารถตอบสนองต่อค าว่าบ้านของแต่ละคนท่ีอาศัยอยู่ได้มากกว่าการ
อาศัยอยู่ในบ้านท่ีออกมา และการอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ การท าความเข้าใจความหมายของค าว่า
บ้านท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านสามารถตอบสนองความหมายของค าว่าบ้านของคนไร้บ้านได้จึงเป็นส่ิงท่ีจะ
ท าให้เราเห็นค าว่าบ้านของแต่ละคนท่ีปฏิสัมพันธ์อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ดังนี้ 

1) “ความอบอุ่น” “ครอบครัว” “พี่น้อง” “การช่วยเหลือ” “ความผูกพัน”  
ศูนย์พักคนไร้บ้านสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นจากความสัมพันธ์ระหว่าง

กันของคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ได้ท่ีแต่ละคนอยู่ในศูนย์กันมาเป็นเวลานาน การท ากิจกรรมร่วมกันจนท า
ให้เกิดการนิยามความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าเพื่อนร่วมโลก แต่เป็นเสมือนพี่น้องกัน ความผูกพันระหว่าง
กัน คุณค่าของการให้ความเคารพนับถือกับผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยสมัครใจ 

ความสัมพันธ์ในพื้นท่ีดังกล่าวท่ีไม่ได้สัมพันธ์กับแบบเครือญาติทางสายเลือด    
แต่ก็มีการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยในแบบท่ีเรียกว่าเป็นพี่น้อง ซึ่งคนไร้บ้านมักจะเรียกกันเองว่า “พี่น้อง
เรา” ท้ังในส่วนคนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ หรือคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ 

2) “ความอิสระ” “ไม่ถูกจับตามอง” “สบายใจ”  
การมีบ้านอีกครั้งหลังจากมีประสบการณ์ออกจากบ้านท่ีมีช่องว่างห่างไกลจาก

บ้านในอุดมคติท่ีตนเองอยากมีจนออกมาใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ เมื่อคนไร้บ้านต้องกลับมามีท่ีอยู่
อาศัย การท่ีจะไปสู่ความรู้สึกของการมีบ้านหรือการอยู่บ้านอีกครั้งจึงมีส่ิงท่ีสามารถท่ีตอบสนองแก่คน
ไร้บ้านท้ังในแง่ของความสัมพันธ์ท่ีเป็นคนท่ีมีประสบการณ์การร่วมของการใช้อ านาจในครอบครัว 
หรือครอบครัวไม่สามารถโอบอุ้ม หรือยอมรับในตัวตนของคนไร้บ้านได้ ความสัมพันธ์ในพื้นท่ีดังกล่าว
ไม่มีการใช้อ านาจในการควบคุม หรือบงการให้คนไร้บ้านต้องมี “ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ” อย่างท่ี
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ครอบครัวร่วมสายเลือดคาดหวังต่อพวกเขา ไม่มีความคาดหวังเช่นนั้นท าให้คนไร้บ้านไม่ใส่ใจ หรือมี
รู้สึกกับเสียงนินทาท่ีเต็มไปด้วยความหวังดี 

ส่ิงท่ีส าคัญคือความสัมพันธ์แบบท่ีไม่ใช่อ านาจบงการบังคับท าให้คนไร้บ้าน
สามารถแสดงตัวตน รู้สึกเป็นอิสระ สามารถก าหนดชีวิต และด าเนินชีวิตภายใต้เงื่อนท่ีตนเองจะ
สามารถกระท าได้ โดยไม่ต้องรู้สึกกดดัน และถูกคาดหวังจากญาติพี่น้องร่วมสายเลือด การยืนอยู่ด้วย
ตนเองตามวิถีท่ีจะสามารถท าได้มากกว่าจะด าเนินชีวิตไปตามคาดหวังท่ีเคยเจอมาท าให้คนไร้บ้านใน
ศูนย์พักคนไร้บ้านรู้สึกมีความสุข และใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ  

3) “ตอบสนองเงื่อนไขชีวิต” “ท ามาหากินได้” 
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นพื้นท่ีท่ีรองรับชีวิตของคนท่ีอยู่อาศัยได้ อย่างเงื่อนไขการ

ไม่สามารถอยู่บ้านกับลูกหรือญาติพี่น้องได้ พื้นท่ีทางกายภาพท่ีรองรับการใช้ชีวิตได้อย่างสบาย เช่น  
มีพื้นท่ีหย่อนใจ การอาบน้ า ท่ีนอนท่ีเป็นของตัวเอง ท่ีเก็บของ เป็นต้น พื้นท่ีของบ้านท่ีอยู่ห่างไกล
แหล่งงานท่ีจะให้มีรายได้ในการเล้ียงตนเองได้ การท่ีศูนย์พักตอบสนองชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีความสุข
เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกให้ท่ีแห่งนี้เป็นบ้านขึ้นมาได้ส่วนหนึ่ง 

4) “ความรู้สึกมั่นคง” “ความปลอดภัย” 
ความมั่นคงในของสถานท่ีท่ีสามารถป้องกันอันตรายได้ ความรู้สึกได้รับการ

ปกป้องจากสภาพทางกายภาพสร้างให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจให้คนท่ีอยู่อาศัยได้ 

5.2.2 “บ้าน” แบบก้ ากึ่ง ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ  
แม้ว่าพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จะเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้รู้สึกว่าเป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัย 

จนบางส่วนมีความรู้สึกว่าศูนย์มีความใกล้เคียงหรือเหมือนบ้าน แต่ส าหรับบางคนศูนย์ยังมีลักษณะ
ก้ ากึ่งระหว่างท่ีอยู่อาศัยและบ้าน 

เหมือนนะ จะคล้ายๆกัน เพราะลุงอยู่จนชินแล้ว ... ศูนย์นี่ลุงอยู่คล้ายบ้านเลย 
เราไปไหนก็แล้วแต่นะ ท ามาหากิน ไปไหนก็แล้วแต่ พอได้เวลาเราก็คิดถึงท่ีนอน
เราในศูนย์ คือท่ีหลับท่ีนอน ท่ีหุงหากิน แล้วก็เพื่อนๆ ในศูนย์ คือจะคิดถึงก่อน ก็
คล้ายๆ บ้าน คนท่ีอยู่ก็คล้ายๆ พี่น้อง อย่างท่ีสองคือการท่ีเรานอนประจ า มัน
กลายเป็นบ้านของเรา มีของของเราอยู่ แล้วยิ่งเรามาเจอโครงการท่ีจะทุบท้ิง 
แบบมันสร้างมากับมือ จะมาทุบของกูท้ิง โห ... บ้านเรานะ ก็เกิดความรู้สึกว่าเรา
ท ามานานต้ังนาน อยู่ๆมึงจะมาทุบง่ายๆ งี้หรอ แรงฮึดมันมา บ้านท่ีลุงคิดไว้ก็คือ
เรามีกิจกรรมท ากันทุกวัน มีเครื่องใช้ท่ีเราไม่เคยมีตอนอยู่ข้างนอก เก็บไว้ได้ มัน
ไม่หาย เป็นท่ีๆ เรานอนประจ า ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวาย ไม่มีใครมาละเมิดสิทธิ 
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ออกไปสักห้าหกวัน ออกไปฝุ่นเขรอะยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะไม่มีใครมายุ่ง
กับเรา 

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ลุงด ารู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ คล้ายบ้านแต่ส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกว่าต่างจาก

บ้านคือ การครอบครองเป็นเจ้าของท่ีท าให้รู้สึกถึงความมั่นคง  “มันต่างกัน อันนั้นมันบ้านเราแท้ๆ 
อันนี้มันบ้านแบบ คือเรานับถือว่าเป็นบ้านแหละ แต่ไม่ใช่บ้านของเราโดยตรงไง เขาจะทุบโครงการ
หรือเราจะต้องออกจากนี้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลย แต่ท่ีนั่นมันเป็นบ้านไง พอเกิดก็มีบ้านตรงนั้น มันไม่
เหมือนกันตรงนี้” (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558)  

ความผูกพันกับบ้านท่ีลุงด าเคยมีท าให้ลุงด ายังรู้สึกเสมอว่าท่ีแห่งนั้นคือบ้าน 
ประกอบกับการออกจากบ้านของลุงด าเป็นแสดงความรับผิดชอบในฐานะพี่ชายคนโตท่ีไม่อยากเป็น
ภาระให้น้องๆ ความรู้สึกผิดและผูกพันกับครอบครัวยังท าให้ลุงด ารู้สึกเสมอว่ามีบ้านท่ีอยากจะกลับไป 
แต่กลับไปไม่ได้ 

ศูนย์พักเนี่ยมันเป็นศูนย์รวม ตอนแรกไม่ค่อยอยากมานะท่ีศูนย์หมอชิต คนเมา
มันเยอะ ทีนี้หมอชิตมันดีอย่างมันเป็นห้องใครห้องมัน เป็นแบบเพิงคนงานอะ    
ถ้าเป็นอย่างนอนระนาบเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ชินละมันนอนไม่ได้นะ หรือว่าถ้าไม่มี
เพื่อนมาเป็นทีม ถ้าให้มาบางกอกน้อยโดยตรงก็ยังไม่มาหรอกเพราะว่าเรานอน
ยากถ้ามันไม่มั่นคงแข็งแรงอะ คือ ว่ามันก็ยังหยิบของกันได้อยู่  เข้ามุ้งผิด         
มันหลายสาเหตุท่ีเราจะไม่อยากอยู่ ทีนี้ท่ีบอกว่าโชคดีเพราะหมอชิตมันเป็นเพิง
คนงาน มีประตูมีอะไรมิดชิด ท าภารกิจอะไรในห้อง อยากจะนอนตีลังกาอะไรได้
หมด แล้วของก็ไว้ของใครของมัน จะไปข้างนอกก็ล็อคเลย ... (ศูนย์พักคนไร้บ้าน
ฯ เป็นเหมือนบ้าน) ...  คือไม่ มันยังห่าง เพราะว่าถ้าเราดูองค์ประกอบ 
รายละเอียดต่างๆอะ คนท่ัวไปร้อยพ่อพันแม่ก็ไม่ใช่ญาติเราท้ังนั้นเลย แล้ววัน
ไหนมันจะทะเลาะกัน หรือมันจะขโมยของเรา งัดห้องเรา เคยเจอกระเทยข้าง
ห้องอะงัดห้องเรา มันไม่งัดด้วย มันเก่ง มันสะเดาะกลอน แต่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มันเยอะ 
มีมุ้งบังเอาไว้ ไม่ได้เก็บมุ้งวันนั้น เข้ามาสวนกันแค่ประมาณ 10 นาที ตามมันไป
สถานีหมอชิต มันหนีไปเลย เราแขวนพระไว้เยอะในห้องเนี่ย ก็เป็นห่วงข้าวของ
ส าคัญเลย กลัวของหาย เราเป็นคนไร้บ้านกว่าจะได้พระมาองค์ กว่าจะได้ของมี
ค่ามาแต่ละอย่างมันต้องแลก แล้วตอนหายไปต้องมานับหนึ่งใหม่ แล้วก็มันไม่ใช่
บ้านแน่นอนศูนย์อะ ยังไงมันก็ไม่ใกล้เคียงนะในใจของเรา มันเป็นแค่ท่ีพัก
ช่ัวคราว ยังไงก็ติดเรียกศูนย์ตลอด บางคนเขาเรียกตรงนี้ว่าบ้าน พี่น้องหลายคน
เรียกตรงนี้ว่าบ้านเรา แต่ผมเรียกศูนย์เพราะว่ามันเป็นศูนย์ ในบ้านมันต้องมีคนท่ี
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ไว้ใจ พี่น้องอะไรเงี้ย แล้วนี่มันร้อยพ่อพันแม่ วันไหนก็ทะเลาะ แล้วทะเลาะกัน
มากท่ีสุด แก้ปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน บางทีไปถึงโรงพัก ทะเลาะกัน ไม่
ยอมกัน แล้วเรื่องการแก้ปัญหาทะเลาะ ตีกันฟันแทงนี่ในศูนย์หมอชิตนี่มีบ่อย 
ศูนย์บางกอกน้อยนี่ยังน้อย 

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ส าหรับลุงอี๊ดบ้านในความหมายของลุงอี๊ด คือ 
บ้านก็ต้องอยู่กับคนท่ีไว้วางใจ ครอบครัว ผัวเมียไรงี้นะ ค าว่าบ้านของเราอะ คือ
ว่าถ้าคนมานอนด้วยกันในบ้าน ถ้ามันยังระแวงอยู่ว่าเด๋ียวจะมาลักของเราหรือ
เปล่า แล้วยิ่งหนักเพราะว่ามันแคบด้วย ยังงี้มันอยู่ด้วยกัน 40-50 คน บางคนก็
เป็นคนดีช่วยกันดูแลได้ คนช่ัวอะมีแต่มันมีเป็นส่วนน้อย แต่สังคมทุกท่ีมันมีท้ัง
เลวทั้งช่ัวปะปนมา แต่อาศัยว่าจะใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับได้เท่าไหน แล้วเราก็ไป
ว่าเขามากไม่ได้ พวกนี้เขามีแค่ถุงใบนึง ไปว่าจู้จ้ีเขาก็ออกไปนอนท่ีเดิม มันก็ต้อง
หลายอย่างท่ีต้องคิด  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
เห็นได้ว่าความหมายในค าว่าบ้านของลุงอี๊ดกับสภาพการอยู่อาศัยในศูนย์พักคน

ไร้บ้านฯ มีช่องว่างท่ีส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ในพื้นท่ีเดียวกันท่ีลุงอี๊ดให้ความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ของการไว้วางใจแบบญาติพี่น้องท าให้ศูนย์ยังไม่ใช่บ้าน เพราะยังไม่สามารถสร้างท าให้เกิดความรู้สึก
ไว้วางใจ และความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ส่ิงท่ีท าให้ลุงอี๊ดฝังใจกับภาพอุดมคติของบ้านแบบครอบครัวท่ีอบอุ่นไว้วางใจ   
สุขสงบ และรักกัน เพราะลุงอี๊ดมีประสบการณ์ชีวิตท่ีผูกกับบ้านในแบบดังกล่าวก่อนท่ีพ่อ-แม่ลุงอี๊ดจะ
เสียชีวิต ประสบการณ์ท่ีลุงอี๊ดภาพอุดมคติของครอบครัวท่ีดีในวัยเด็ก (อยากมีและคิดว่ามี) เมื่อเกิด
การเปล่ียนแปลงจนไม่สามารถปรับตัวเองได้หลังจากพ่อแม่เสียชีวิต “ทะเลาะกัน เป็นศึกสายเลือด 
พอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วมันก็ไม่มีกรรมการนะ ก็ทะเลาะกันแบบขาดเชือกเลย เราเป็นคนสุดท้องอะ คือว่า
พอไม่มีพ่อแม่แล้วมันอยู่ล าบาก” (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) ลุงอี๊ดไม่สามารถปรับความคาดหวัง 
และไม่สามารถรับได้ท าให้พี่อี๊ดไม่สามารถท่ีจะมีบ้านท่ีใกล้เคียงบ้านท่ีตนเองวาดฝันไว้สักที ท้ังนี้
เพราะภาพบ้านของลุงอี๊ดเป็นภาพในอุดมคติท่ีไม่มีจริงในชีวิตท่ีเกิดขึ้น ความสุขในวัยเด็กท่ีลุงอี๊ดเจอ
ในครอบครัว ลุงอี๊ดยึดเกาะเป็นภาพฝังใจ การเรียนรู้และปรับภาพในอุดมคติของลุงอี๊ดไม่สัมพันธ์กับ
อายุท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้ช่องว่างความคลาดเคล่ือนของบ้านในอุดมคติ กับสภาพความเป็นจริงท่ี
ต้องเผชิญของลุงอี๊ดจึงห่างไกลมาก 

รู้สึกอบอุ่นดี เด็กๆ ก็อบอุ่นดีนะ คือผลประโยชน์อะไรมันไม่มีมาเกี่ยวข้อง เรียน
หนังสือ มีพี่มีน้องเยอะแยะ ตอนโตรู้สึกว่าพี่น้องมันไม่ค่อยรักกันแล้ว บางคนก็มี



120 

ผัวไป บางทีก็มีพี่สะใภ้มาอยู่ท่ีบ้าน มีพี่เขยมาอยู่ท่ีบ้าน มันไม่ได้มีเฉพาะเราแล้ว
ไง แล้วพ่อมีลูกเยอะ ท้ังผัว สะใภ้ก็มาอยู่กันท่ีบ้าน มันก็รักครอบครัวมากกว่ารัก
พี่น้องละ ... ทุกคนก็เอาแต่ครอบครัวตนเป็นหลัก เอาลูกเอาผัว เอาเมียเอาลูก 
แล้วเราเป็นโสดไม่มีครอบครัว แล้วคนมีครอบครัวก็ไม่แยกไปนะ ตามหลักคนมี
ครอบครัวต้องแยกไป แล้วบ้านเราใหญ่อะมีท้ังหลานของคนโน้น หลานของคนนี้ 
เต็มไปหมดเลย ท่ีจริงคนมีครอบครัวต้องมีบ้านซะก่อน  

ลุงอี๊ด สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ท่ีนี่ก็เหมือนท่ีอยู่อาศัย ใกล้ท่ีท างาน ให้เราซุกหัวนอนอยู่ได้ สะดวกพอสมควร ... 
อันนี้พี่นางว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วล่ะ ท่ีศูนย์อ่ะ แต่ว่าเป็นบ้านคงไม่ใช่ 
เพราะว่าบ้านของเราต้องเป็นส่วนตัวเหมือนท่ีเราอยู่ท่ีเจ็ดชุมชนน่ะ ท่ีเราจะไปมี
บ้านของเราน่ะ เราจะไปท าอะไรก็ได้” พี่นางมองศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นท่ีอยู่
อาศัย ส่วนหนึ่งเนื่องจากการท่ีก าลังจะไปมีบ้านของตนเองท่ีเจ็ดชุมชน “(ศูนย์
เป็นท่ีอยู่อาศัยเพราะอะไร) ... ใกล้ท่ีท างาน พี่นางคิดแบบนั้นไง ถ้าพี่นางคิดว่า
ท่ีนี่เป็นบ้านพี่นางคงไม่เอาตรงนู้น เก็บตรงนี้ไว้เพราะเป็นเงินส่วนนึงไง เก็บเงินไว้
แล้วไปอยู่ตรงไหนก็ได้ พี่นางคงออมเงินแล้วไปท าท่ีนู่น แล้วท่ีนี่มันก็สะดวกไง    
พี่นางก็คิดว่านอนไปยังไงก็ได้ ขอให้เราสะดวก อย่างพี่นุแฟนพี่เขาเป็นคนค้าขาย
ไง เท่ียงคืนตีหนึ่งให้เขาขับรถไปท่ีนู่นก็คงไม่สะดวกไง แล้วถ้าอยู่ตรงนู้ น     
(ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน) คนเดียวมันก็ครอบครัวไม่พร้อมหน้าถ้าพี่ไปอยู่ตรงนู้นคน
เดียว แต่ท่ีนี่น่ะเป็นแค่ท่ีอยู่อาศัยของเรา ท่ีนู่นเป็นบ้านของเรา คือเราต้องท าท่ี
นู่นให้พร้อมทุกอย่าง เก็บเงินตรงนี้ไปท าตรงนู้นไว้ ... หนึ่งเลยนะ ท่ีเจ็ดชุมชนนะ 
ถ้าไม่สะดวกก็ขอมีท่ีเล้ียงไก่ มีท่ีปลูกผักอะไรอยู่ แบบพื้นท่ีนิดๆ หน่อยๆ นะ     
เราจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรกิน เพราะว่าเศรษฐกิจเราคงจะไม่เหมือนอย่างนี้แล้ว    
ถ้าไปเนอะ ... (ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ อยู่สบายดีไหม) ก็ดีนะ พี่นางว่าอย่าง
น้อยหน้าฝนเราก็ไม่ต้องห่วงแล้ว เรามีท่ีอาบน้ า ถึงเวลาเราอยากมาพักวันสองวัน 
เราก็ได้นอนเต็มท่ีเนอะ คือถ้าอยู่ข้างนอกมันก็ล าบาก กลางวันมันก็จะนอนไม่
เป็นเวลา แล้วก็นอนไม่ค่อยสนิทใจ ถึงเวลาก็ต้องต่ืน เพราะเด๋ียวเขามากวาด
ถนน มารดน้ าต้นไม้ เราก็ต้องคอยเก็บท่ีนอน คอยอะไร ให้เขาเก็บท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยนอนใหม่ เป็นช่วง  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
แม้ว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จะมีความยืดหยุ่นพอสมควร แต่การท่ีมีกรอบบางอย่าง

ท่ีมีการตกลงเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ก็มีข้อจ ากัดมากกว่าบ้านท่ีเป็นส่วนตัวได้ครอบครองเป็นของเรา    
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ซึ่งจริงๆ ในศูนย์พักคนไร้บ้านพี่นางเป็นเหมือนแม่ท่ีคอยดูแลความเรียบร้อยในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
โดยเฉพาะเมื่อมีแขกมาเยี่ยม แต่ขอบเขตของการจัดการส าหรับพี่นางในศูนย์พั กคนไร้บ้านฯ            
ก็ไม่เท่ากับการท่ีจะมีบ้านเป็นของตนเอง แต่ การจะมีท่ีอยู่อาศัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านในอนาคต
ส าหรับพี่นางก็ต้องใช้เงิน และเพื่อตระเตรียมให้ท่ีอยู่อาศัยท่ีก าลังจะสร้างใหม่มีความพร้อมส าหรับ
ความรู้สึกของการเป็นบ้าน 

อยู่ในศูนย์ก็สบาย แต่เราก็ต้องท าใจหลายๆ อย่าง เสียง เด็กเล่นกัน แสงไฟ 
ความสะอาด แต่เราก็ท าของเราใครไม่ท าก็ช่าง” ป้าพร เนื่องจากป้าพรมีบ้าน
ของตนเองท่ีต่างจังหวัดท าให้ป้าพรไม่รู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นบ้านเลย 
“เป็นบ้านเมื่อก่อนของป้าพรเอง ส ามะโนครัวอะไรก็เป็นของตัวเองหมด ... แต่ว่า
ถ้าจะให้อยู่ท่ีนี่ ปักหลักท่ีนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ ... (บ้านท่ีต่างจังหวัด) เป็นช่ือเรา   
พอพ่อตาย แม่ตายนะ แม่ตายก็มีสามคนพี่น้องใช่ไหม ป้าพรนี่เป็นคนสุดท้อง 
แล้วพี่สาวคนโตของป้าก็ให้ป้ารับมรดก ส่วนพี่ชายคนรองของป้าเนี่ยก็ไม่เอาอะไร
เลย สวนอะไรก็ไม่เอา ทีนี้ป้าก็มาแบ่งกับพี่ชายคนเล็ก แต่บ้านน่ะก็เป็นบ้านของ
ป้า แล้วก็แบ่งกันคนละครึ่ง สวนน่ะ คนละครึ่ง ไร่นาก็แบ่งกันสองคนพี่น้อง     
แต่พี่สองคนนั้นก็ไม่เอา  

ป้าพร (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จึงไม่ใช้พื้นท่ีท่ีท าให้เกิดความรู้สึกเป็นบ้านให้กับคนไร้บ้านท่ี

อยู่อาศัยได้ทุกคน แต่การนิยามพื้นท่ีดังกล่าวว่าเป็นหรือไม่เป็นบ้านนั้นขึ้นอยู่กับนิยามค าว่าบ้านของ
แต่ละคน ท่ีมาจากประสบการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิต และความคาดหวังในอนาคต           
แม้โดยรวมนิยามพื้นท่ีดังกล่าวท้ังท่ีเป็นเหมือนบ้าน และไม่ใช่บ้านก็ยังมีแง่มุมในการนิยามใน
รายละเอียดในบางมิติท่ีมองว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นบ้านหรือไม่เป็นบ้านด้วย  การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง     
ค าว่าบ้านท่ีแต่ละคนนิยามผ่านประสบการณ์ของคนไร้บ้าน 

การนิยามบ้านในเชิงอุดมคติจนไม่สามารถมีบ้านท่ีจะสามารถเติมเต็มในชีวิตได้ 
อย่างการผ่านประสบการณ์ของพี่อี๊ดท่ีในวัยเด็กท่ีมีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่น อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
เด่ียวพ่อแม่ลูก  มีความสุข แม้พอโตมาพี่อี๊ดจะเกเรพ่อแม่ก็ยังคอยดูแล แต่ เมื่อทุกคนโตขึ้นพ่อแม่
เสียชีวิตลงท าให้ไม่มีผู้ท่ียึดโยงท าให้พี่น้องในบ้านทะเลาะกัน ความสัมพันธ์เปล่ียนแปลงเป็นครอบครัว
ขยายท่ีแต่ละคนต่างมีครอบครัว ซึ่งท าให้พี่อี๊ดรู้สึกว่าบ้านแปรเปล่ียนไป ไม่ใช่บ้านอีกต่อไป เมื่อออก
จากบ้านมาการจะมีบ้านตามท่ีตัวเองคาดหวัง จึงเป็นเรื่องท่ีห่างไกลเมื่อต้องเจอกับชีวิตแบบคนไร้บ้าน 
การครองโสด จนมาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีแม้จะมีความสัมพันธ์เสมือนญาติพี่น้อง ความ
สะดวกสบายพอสมควร แต่การอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็ไม่ได้ท าให้พี่อี๊ดรู้สึกว่ามีบ้านได้ 
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พี่อยู่ท่ีไหนพี่เป็นคนละเอียด นี่สกปรกนะ เพราะว่ามันไม่ได้จัด เราเคยอยู่ในบ้าน
ท่ีประกวดได้รางวัลท่ี 1 ของประเทศเลย ของสโมสรวัฒนธรรม ตัดจาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไว้ บ้านอยู่ท่ีนางเล้ิง ครอบครัวนี่โอ้โห คือพี่นี่ช่ัวท่ีสุด ไม่ได้
เอาอ่าว ไม่ได้อะไรเลย แล้วก็เป็นลูกคนสุดท้อง ไม่มีใครเช่ือนะว่าญาติพี่น้องพี่
เป็นถึงอัยการสูงสุด เป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเลยท้ังสตูล ราชบุรี พี่น้องกัน
ท้ังนั้น ลูกพี่ลูกน้องท้ังนั้น เราเป็นคนช่ัวมาก ท าให้พ่อแม่เสียใจ กว่าจะจบ       
ม.ปลาย จบจากสันติราษฎร์มา ช้ าใจ แม่ร้องไห้ พ่อร้องไห้ คือว่าสมควรแล้วที่เรา
มาอยู่แบบนี้ มาอยู่ศูนย์คนไร้บ้าน แต่พี่เป็นคนมีระเบียบ มีความสะอาด ทุกส่ิง
ทุกอย่างต้องจัดให้เนี๊ยบ นี่ไม่ได้เรื่องแล้ว เพราะไม่มีเวลา  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
บ้านเชิงอุดมคติท้ังในเรื่องความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงทางกายภาพและในจิตใจ

ท่ีบ้านผูกโยงกับครอบครัวท่ีด ารงความสัมพันธ์อย่างราบรื่นท่ีเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบท่ีเต็มไปด้วย
ความรักสามารถสร้างความไว้วางใจ ความอบอุ่น และความสุข ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบ้านแบบนั้น
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

ส าหรับลุงด ามีส่วนคล้ายกับพี่อี๊ดคือ มีบ้านท่ีตนเองอยู่ตอนเด็กเป็นบ้านในอุดม
คติท่ีอยากกลับไป อยู่ แต่มีเงื่อนไขท่ีไม่สามารถกลับไปได้ เนื่องจากไม่อยากเป็นภาระให้กับน้ องๆ     
ท่ีต้องมาเล้ียงดู การเป็นพี่คนโตท่ีรู้สึกว่าต้องเป็นท่ีพึ่ง และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว (อุดมคติท่ีฝัง
อยู่ในความคิดของลุงด าอย่างแน่นหนา) ท าให้ลุงด าไม่สามารถกลับบ้านได้ 

ใช่ บ้านอ่ะก็อยากอยู่ แต่ไปแล้วเป็นภาระของน้อง ของคนในบ้าน ซึ่งเราไม่น่า
เลย เพราะเราเป็นพี่คนโตไง ไม่น่าเป็นภาระ อย่างน้องๆกันเอง ถ้าโสดๆ กันก็ไม่
เป็นปัญหา แต่นี่มีเมียมีลูกแล้ว นั่นก็หลานเรา เขาก็ต้องดูแลอีก ท่ีลุงออกมาก็
ตามท่ีลุงบอกแหละ ลุงสะท้อนใจ เช้ามาลุงแกล้งไม่ต่ืน น้องมันก็เอาเงินมาวางให้
บนหัวนอนลุง แต่เราได้ยินแล้วว่ามันขอกันว่าคนนู้นยี่สิบมั่งไรมั่งมาให้ลุง ลุงก็
บอกว่าพี่น้องลุงดีทุกคน แต่ความคิดลุงเองไง ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปมันไม่ถูกไง 
แล้วครอบครัวเองก็ไม่ได้ร่ ารวย หาเช้ากินค่ า ลุงก็เลยออกมาดีกว่า ลุงคิดว่าถ้า
เราต้ังหลักได้ เราก็จะกลับบ้าน ไม่ต้องให้เขามารับผิดชอบชีวิตเรา เหมือนตอนท่ี
ลุงเป็นยามบางครั้งลุงเก็บเงินได้ มันก็มายืม เราก็ควักให้เลย ทีนี้เราก็ติดว่าเรามี
แต่ให้ไง เราไม่เคยรับของเขา พอแบบนี้เราก็รับไม่ได้ไง ถ้าเรามี เราช่วยน้อง แต่
ให้เรารับ เรารับไม่ได้หรอก  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
แม้แต่ตอนท่ีอยู่ข้างนอกแล้วต้องเจอความยากล าบากลุงด าก็ไม่ยอมกลับบ้าน  
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อยาก คือตอนนอนข้างนอกเนี่ย เราเผชิญหลายอย่าง ลุงอยากเข้าบ้านใจแทบ
ขาด แต่คิดว่าเข้าไปก็ต้องเป็นภาระ แล้วถ้ากลับเข้าไปคราวนี้เด๋ียวหลายคนอย่าง
ญาติพี่น้องก็จะว่าเราเนี่ยไปไม่รอด มาเกาะพ่อแม่กิน อายุปูนนี้แล้ว มาให้พี่น้อง
ดูแลอีก ก็คิดได้แบบนี้มันก็กลบความรู้สึกอยากกลับบ้าน เราก็มาสู้ต่อ สักวันเรา
ต้องมีหนทางไปได้ เราจะมีชีวิตท่ีดีขึ้น  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
หนทางจะกลับบ้านของลุงด ามีเพียงอย่างเดียวคือการต้องมีชีวิตท่ีดีขึ้น  
ใช่ มันมีสองอย่างนะ ลุงดูแลตัวเองได้ แต่มันยังไม่ดีพอนะ แล้วสองถ้ากลับไป
ตอนนี้ก็เป็นภาระ อย่าลุงหาของเก่าเนี่ย วันนึงหาได้ อีกวันหาไม่ได้ มันยังไม่
มั่นคงเหมือนตอนก่อนๆท่ีท าในโรงงาน เงินมันตายตัว วันละ 200-250          มัน
ได้เน็ตๆ เลย ครึ่งเดือนก็ออก พอเรามีเงินเราก็ไปหาแม่เรา แบบเดินยืดไปเลย 
ซื้อนู้นซื้อนี้ไปให้แม่ให้น้อง แต่อันนี้มันได้มั่งไม่ได้มั่ง บางวันได้กินมั่งไม่ได้กินมั่ง 
ถ้าลุงกลับไปสภาพนี้ ขาแข้งสภาพนี้ด้วย มันไม่ปล่อยลุงออกมาแน่ มันล็อคไว้เลย 
เมื่อเป็นอย่างนั้น พวกหลานๆลุงท่ีตอนนี้อาจจะมีเหลนไปแล้วก็ยุ่ง ลุงเลยอยู่แบบ
นี้ดีกว่า สบายใจ ... กลับไปอยู่คงไม่ ก็อยากท่ีลุงพูดเพราะสภาพร่างกายเรา    
แล้วก็ชีวิตเรายังไม่ดีขึ้น เมื่อไม่ดีขึ้นก็กลับไปเป็นภาระเขา ยิ่งแก่ยิ่งสภาพแบบนี้
กลับไปก็ยิ่งเป็นภาระเขาแน่ๆ ... ถ้าชีวิตเราดีขึ้น ค้าขายเล็กๆน้อยๆ มีเงิน ชีวิตดี
ขึ้น ลุงจะกลับ กลับไปดูพ่อแม่พี่น้อง ...  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ลุงด ามองว่าบ้านท่ีไม่สามารถกลับไปได้ (ตอนนี้) เป็นบ้านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ

อย่างไร แต่การกลับไปบ้านคือ การกลับไปเจอครอบครัวมากกว่าจะกลับไปอยู่เนื่องจากสภาพทาง
กายภาพไม่เอื้อให้ลุงสามารถอยู่อาศัยได้ จากการขยายของครอบครัวน้องๆ ท าให้ไม่มีพื้นท่ีเพียง
พอท่ีจะรองรับให้ลุงด าเข้าไปอยู่อาศัยได้ ซึ่งในแง่นี้หากมองในเรื่องบ้านท่ีเป็นพื้นท่ีของความสัมพันธ์
ศูนย์พักคนไร้บ้านไม่สามารถเป็นบ้านได้เท่ากับบ้านจริงๆ ท่ีมีญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกัน  

การออกจากบ้านท่ีไม่เป็นบ้านอีกต่อไป เพราะสายสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีไม่
สามารถโอบอุ้มคนไร้บ้านไว้ได้ ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่กระทบกับ
ท้ังร่างกายและจิตใจ ลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของครอบครัว หรือไม่สามารถท า
ตามความหวังของครอบครัวได้ ในกรณีของพี่แดง พี่อ๊อดหญิง พี่หน่า พี่ไก่ พี่อ๊อดชาย ป้านา พี่รุ่ง และ
พี่ต้อย ประสบการณ์ของการเผชิญบ้านท่ีล่มสลายมาท าให้การให้ความหมายบ้านสามารถเป็นไปได้ใน
สภาพความเป็นจริง ไม่ได้เป็นในเชิงอุดมคติท่ีห่างไกลมากนัก ถ้าเทียบกับพี่อี๊ดท่ีมีอุดมคติของบ้านท่ี
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เป็นจริงได้ยาก ท าให้ศูนย์พักคนไร้บ้านจึงสามารถเป็นบ้านได้ในมิติใดมิติหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไป
อย่างอุดมคติท่ีวางไว้อย่างแนบสนิทก็สามารถเรียกว่าบ้านได้ 

ในส่วนของผ้ึงท่ีเติบโตมาในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ และไม่เคยมีบ้านของตัวเอง     
ส่ิงท่ีผ้ึงรู้สึกว่าขาดไปในความเป็นบ้านของศูนย์พักคนไร้บ้าน คือ การครอบครองเป็นเจ้าของ และการ
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ซึ่งในความเป็นจริงท่ีพ่อแม่แยกทางกัน อุดมคติดังกล่าวก็ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีผ้ึงอยู่กับพ่อ และการ
อยู่ร่วมกันกับคนไร้บ้านคนอื่นๆ ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีประกอบก่อร่างรวมกับเป็นบ้านส าหรับผ้ึงท่ี
นิยามบ้านเป็นพื้นท่ีของความสัมพันธ์ ซึ่งต่างจากพี่นุท่ีนิยามบ้านในเชิงของการอาศัยอยู่ได้สะดวก
เหมาะต่อการท ามาหากิน และความปลอดภัยเชิงกายภาพท่ีไม่ได้ผูกโยงในเรื่องของพื้นท่ีเชิง
ความสัมพันธ์ ท าให้พี่นุจึงเรียกศูนย์พักคนไร้บ้านว่าเป็นเหมือนบ้านหลังท่ีสอง ท าให้แม้พี่นุมีบ้าน
สามารถกลับไปอยู่ได้ แต่ชีวิตในเมืองสามารถหากินเล้ียงชีพได้มากกว่าในต่างจังหวัด ศูนย์พักคนไร้
บ้านจึงเป็นท่ีอยู่อาศัย (บ้าน) ท่ีประหยัด และเหมาะต่อการด ารงชีวิต  

ในบางกรณีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นพื้นท่ีรองรับการด ารงชีวิต/ไปสู่การมีบ้าน 
คนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ บางคนมีบ้านของตัวเองท่ีสามารถกลับไปได้ หรือต้องการมีบ้าน
ไว้เพื่ออยู่ในยามบั้นปลาย การหาบ้านท่ีจะสามารถรองรับการอยู่อาศัยท่ีต้องท ามาหากินในกรุงเทพฯ 
เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ยาก การหาท่ีอยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นในอยู่รอดในเมือง ดังนั้ นศูนย์พัก       
คนไร้บ้านจึงเป็นท่ีอยู่อาศัยเพื่อไปสู่การมีบ้านในอนาคต อย่างป้าพรเป็นกรณีท่ีชัดเจนว่ามีบ้านของ
ตนเองท่ีสามารถไปอยู่ได้ในบั้นปลายชีวิตศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จึงเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในเมืองเพื่อเก็บเงินไว้เล้ียงตนเองตอนท่ีกลับไปอยู่บ้าน พี่นางท่ีฝันว่าจะมีบ้านไว้อยู่ในยาม
บั้นปลายท่ีไม่ต้องด้ินรนเพื่อความอยู่รอด ศูนย์พักคนไร้บ้านจึงเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยท่ีท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตท ามาหากินได้สะดวก แต่ก็ไม่ใช่เพียงท่ีซุกหัวนอน เพราะท่ีอยู่อาศัยแบบศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
ก็ท าให้รู้สึกเกิดความผูกพันระหว่างกัน และรู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  

ประสบการณ์ในอดีตเป็นส่วนส าคัญต่อการให้ความหมายต่อบ้านของคนไร้บ้าน 
การออกจากบ้านมาใช้ชีวิตในท่ีสาธารณะเป็นเรื่องท่ีไม่อาจจะเข้าใจได้ง่ายนัก ในเมื่อการอยู่ในพื้นท่ี
สาธารณะนั้นล าบากมาก แต่การไม่ยอมกลับบ้านย่อมต้องมีเงื่อนไขท่ีท าให้ไม่สามารถกลับไปอยู่ได้   
แม้ในบางกรณีไม่เห็นเป็นเรื่องท่ีใหญ่โต (ส าหรับผู้ศึกษา) แต่ส าหรับคนไร้บ้านมันสร้างความทุกข์ 
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นส่ิงท่ีจริงท่ีสุดจนท าให้คนไร้บ้านเลือกท่ีจะเดินออกมา มันเป็นจุดเปราะบาง
ของคนไร้บ้านท่ีมีร่วมกัน ซึ่งส าหรับเราท่ียังคงอยู่ในบ้านไม่อาจเข้าใจได้ (มากนัก) เมื่อฟังถึงเรื่องราวท่ี
คนไร้บ้านเลือกเล่าให้ฟัง ในหลายครั้งผู้ศึกษารู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างเรื่องท่ีถูกข้ามไป ไม่ปะติดปะต่อ 
โดยเฉพาะประวัติชีวิตท่ีคนไร้บ้านเลือกท่ีจะเล่าหรือไม่เล่าให้เราฟังซึ่งเป็นการน าเสนอตัวตนให้         
ผู้ศึกษาเห็น และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวคนไร้บ้านกับผู้คนอื่นๆ ผ่านการเลือกน าเสนอประวัติชีวิต 
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การเลือกนี้ส่งผลต่อคุณค่าในการมองตนเองท่ีมาจากการให้ค่าและการตีความของคนท่ีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
ซึ่งท าให้คนไร้บ้านสามารถกอบกู้ ตัวตนท่ีตนเองอยากให้คนอื่นมองเห็นส่ิงท่ีตนเองเป็นจากส่ิงท่ีต้อง
เผชิญในอดีต แม้ประวัติชีวิตจะมีเงื่อนง าบางอย่างแต่เรื่องราวของคนไร้บ้านได้ก็ท าให้เราเห็นร่องรอย
ของประสบการณ์ท่ีแสดงให้เห็นความหมายและภาพของค าว่า “บ้าน” ท่ีท าให้เราเข้าใจถึงการก่อรูป
บ้านท่ีคนไร้บ้านมี บ้านท่ีคนไร้บ้านอยากมี  หรือบ้านท่ีท าให้คนไร้บ้านเลือกท่ีจะท้ิงไว้ข้างหลัง  

 

5.3 “ล็อค” กับ “ความเป็นบ้าน” 
 

การใช้พื้นท่ีภายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มีความเฉพาะอย่างหนึ่งคือ พื้นท่ีภายในตัว
อาคารศูนย์นั้นเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีไม่แบ่งเป็นห้องๆ แต่จะแบ่งพื้นท่ีของแต่ละคนเป็นล็อคโดยใช้เทปกาว 
ติดท่ีพื้น แต่ละคนจะมีพื้นท่ีส่วนตัวของตนเองกว้างประมาณ 1.2 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร ต่อคน 
หากอยู่อาศัยรวมเป็นครอบครัวก็จะมีพื้นท่ีของแต่ละคนมารวมกันได้ ซึ่งในอาณาเขตของแต่ละคนก็
จะมีการจัดพื้นท่ีกันหลากหลาย การจัดสรรพื้นท่ีท่ีเปิดโล่งให้มีความเป็นส่วนตัวขึ้นสามารถท าได้อย่าง
อิสระภายใต้อาณาเขตของแต่ละคน ท าให้พื้นท่ีภายในท่ีไม่มีห้องเป็นสัดส่วนหรือผนังกั้นนั้นส าหรับคน
ไร้บ้านนั้น ดูเหมือนไม่เป็นปัญหาส าหรับการอยู่อาศัย 

ทีแรกเลยลุงบอกเลยว่ามันเป็นท่ีเร่งรีบ ท่ีต้ังหลักเนอะ ตอนนั้นรถไฟจะไม่ให้เช่าด้วยซ้ า 
พอได้ก็ต้องเอาไว้ก่อน ไว้ค่อยว่ากัน ท่ีค่อยว่ากันก็คือถึงมันจะคับแคบ มันก็ส่วนตัว
ดีกว่าข้างนอก มาอยู่กันก่อนแล้วค่อยขยับขยายทีหลัง ถ้าถามลุง ลุงก็ว่ามันไม่อิสระ
ส่วนตัว ถ้าเป็นผู้หญิงมาอยู่เนี่ย ถึงจะอายุสามส่ีสิบแล้ว เวลาเขาจะผลัดผ้ามันก็เห็นกัน
หมดเนี่ย มันไม่มีห้องหับให้ปิด แล้วยิ่งถ้ามีครอบครัว ถึงจะเอาผ้าม่านมากั้นเป็นมุ้งมันก็
ได้เท่านั้นเอง ลุงคิดว่ามันไม่มีอิสระความเป็นตัว แต่ดีกว่าอยู่ข้างนอก เราเลยผลักดัน
โครงการชุมชนใหม่คนไร้บ้าน เป็นห้องๆมีฝาเป็นส่วนตัวและมีโซนๆ แบบผู้สูงอายุอยู่นี้ 
แบบอยู่รวมกัน อีกท่ีนึงก็เป็นเด็กและเยาวชน คนมีครอบครัวก็อยู่อีกท่ีนึง คนโสดก็อีก
ทาง อยู่กันเป็นโซนๆ คิดดูนะท่ีนี่ สมมติเป็นไข้หวัด จามทีเดียว ติดกันท้ังศูนย์เลย 
เพราะมันนอนเรียงกันเลย แต่ ณ ตอนนั้น ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดแล้ว เพราะตอนนั้นเรา
ต้องเอาหลังคาคุมหัวให้เร็วท่ีสุด แล้วค่อยขยับขยาย ถ้ามีก าลังก็ขยับไปบ้านตัวเองอย่าง
ชุมชนใหม่สายสอง เพื่อเป็นอนาคตให้ลูกเนอะ ลุงคิดว่าถ้าเป็นแรงหนุ่มแรงสาว           
มีความสามารถ มี เงินก่อนก็ ไปบ้านใหม่ก่อน ผู้ สูงอายุ เนี่ ยมันหมดแรงแล้ว     
ความสามารถก็น้อยแล้ว อาจจะไม่มีบ้านแล้ว เพราะถ้าเขาไปสร้างให้เป็นหนี้เป็นสิน 
ตายไปก็ไม่รู้จะให้ใคร ลูกหลานก็ไม่มี ก็ขออยู่ในศูนย์เนี่ยแหละ ลุงมองว่าในอนาคตเนี่ย                   
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ในศูนย์คนไร้บ้านจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง บางคนเนี่ยเบ้ียยัง
ชีพยังไม่ได้เลย เพราะบัตรไม่มี คนเหล่านี้รัฐจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง เพราะอยู่ท่ีนี่ก็ต้อง
มีค่าน้ าค่าไฟ จ่ายเหมือนคนอื่น แต่พอสูงอายุเขาท าไม่ได้ จะให้เขาไปอยู่สงเคราะห์เขา
ก็ไม่เอา  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ถึงแม้ลุงด าจะมองว่าในเชิงกายภาพนั้นล็อคไม่มีความเป็นส่วนตัวก็ตาม แต่ในของความ

เป็นส่วนตัวเชิงนามธรรมเมื่อล็อคได้ถูกครอบครองแสดงอาณาเขตแล้ว ความเป็นส่วนตัวและความ
เป็นเจ้าของก็จะเกิดขึ้น  

นอกจากการเร่งรีบท่ีท าให้เป็นท่ีรองรับคนไร้บ้าน ทาง มพศ. มองถึงรูปแบบการจัด
พื้นท่ีเป็นล็อคดังกล่าวเพื่อให้มองเห็นซึ่งกันและกันในเชิงพื้นท่ีซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กันได้  

พี่ค่อนข้างมองว่าถ้าไปกั้นจะเป็นปัญหา พี่ต่อรองในเชิงรูปแบบการกั้นให้มีพื้นท่ีท่ีเหลือ
ไว้ด้วย การกั้นท าให้ไม่ได้เห็นกันในแง่ของความสัมพันธ์ ถ้ากั้นทุกคนก็จะเข้าไปอยู่ใน
ห้อง เพื่อนท่ีอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่ในห้อง มันก็จะไม่เห็น ไม่เห็นว่าใครเป็นอะไร ท าอะไร 
การพูดคุยอะไรก็จะไม่เหมือนเดิม แบบนี้มันเห็นกันหมดใครท าอะไร เป็นอะไร อยู่ยังไง 
ท่ีนี่ก็มีบ้างท่ีมีการจัดให้เป็นส่วนตัวขึ้น แต่ว่าก็มีพื้นท่ีท่ีไม่กั้นด้วย ให้ได้เจอะเจอ นั่งเล่น 
พูดคุย ... อย่างในชุมชนเขาเป็นครอบครัว พ่อ แม่ลูก แต่อันนี้ส่วนใหญ่อยู่กันเด่ียวๆ แต่
ก็ยกเว้นท่ีมาเป็นครอบครัวเขาก็อยากมีความแนส่วนตัว หรืออยากมีบ้านของตนเอง แต่
คนไร้บ้านท่ีอยู่เด่ียวๆ ก็ไม่เห็นมีความจ าเป็นต้องกั้นอะไรอย่างนี้ก็สบายดี การชีวิตมัน
ต่างจากชุมชนแออัดท่ีเขาไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านแบบเด่ียวๆ คนเดียว ซึ่ง
สะสมพัฒนาการเป็นปัจเจกจากการนอนคนเดียวในท่ีสาธารณะ เพราะฉะนั้นความคุ้น
ชิน ความจ าเป็นท่ีจะมีบ้านเป็นหลังๆ ก็อาจจะไม่จ าเป็น แต่ในชุมชนวิถีเขาไม่ได้อยู่มา
แบบนี้ วิถีเขามีบ้านมาตลอด มาจากชนบทโยกย้ายมาอยู่ในเมือง คนไร้บ้านเขาก็นอน
อยู่โล่งๆ มันไม่จ าเป็น ยกเว้นคนท่ีมีครอบครัว  

พี่ตุ้ย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2558)  
ส่วนตัวเลย เพราะมันไม่ใช่โรงแรมนิ พอเราไปวันนี้แล้วมีคนมาเคลียร์ให้คนอื่นมานอน 
มนัไม่ได้ มันเป็นสิทธิของเรา มันคือตรงนี้ ล็อคนี้ คนอื่นจะเดินเข้าไปไม่ได้ ...              ท่ี
ส่วนกลางไม่เป็นไร ใช้กันได้ทุกคน แต่ท่ีนอนคือส่วนตัว มันวุ่นวายไม่ได้ เดินเข้าไปก็
ไม่ได้”  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ความเป็นส่วนตัวที่เราสัมผัสได้คือ การพยายามแสดงอาณาเขตในเชิงพื้นท่ีของแต่ละคน

โดยการวางของท่ีกั้นระหว่างล็อคซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละคนมีอาณาเขตแค่ไหน  
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เรากลับไม่คิดอะไรเลยนะ ไม่รู้สึกอะไรเลย เรื่องของมึง อยากคุยคุยไป อยู่แค่นี้ก็มี
ความสุข กลับบ้านนะเย็นมาก็ต้องคิดแล้วว่าจะกินไร ท าอะไร แต่ท่ีนี่ ไม่ต้อง ตกเย็น
อยากกินอะไรก็เดินไปซื้อเลย เด๋ียวนี้เราไม่ได้เอาข้าววัดนานแล้ว เด๋ียวนี้เอาข้าววัง ทุก
วันนี้เครียดเรื่องเดียว ไม่มีคนช่วยปั๊มน้ าในห้องน้ า  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558)  
พื้นท่ีล็อคท่ีเปิดโล่งไม่ได้สร้างปัญหาในเรื่องความไม่เป็นส่วนตัว จะมีก็คือเรื่องเสียง

รบกวนอย่างการคุย หรือเปิดทีวี ซึ่งไม่ได้สร้างปัญหาให้พี่ต้อยแต่อย่างใด ความสะดวกสบายของเมือง
ท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิตของพี่ต้อย อย่างเรื่องการหาของกินท่ีไม่จ าเป็นต้องหุงหาท าเองเหมือนอยู่บ้าน
ท่ีต่างจังหวัด ส่ิงท่ีเป็นปัญหาคือ การใช้พื้นท่ีส่วนกลางอย่างห้องน้ าท่ีต้องช่วยกันดูแลรักษา เพราะพี่
ต้อยอยู่ช้ันบนท าให้ต้องเปิดปั๊มน้ าเพื่อให้มีน้ าใช้อาบ และเข้าห้องน้ า การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว
ของพี่ต้อยคือการเขียนด่าเป็นเหมือนการระบายความไม่พอใจให้คนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันได้รับรู้ แต่ก็ไม่มี
การทะเลาะกัน หรือปฏิกิริยาตอบโต้อะไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.27 ป้ายเขียนระบายความไม่พอใจ 
 
การได้ระบายความไม่พอใจท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีไม่ต้องอดทนหรืออัดอั้น ความสัมพันธ์แบบ

นี้ท าให้นึกถึงเวลาท่ีแม่บ่นว่าเรา เราอาจจะไม่ได้ปรับปรุงตัวดีขึ้น แต่การท่ีมีพื้นท่ีให้ได้บ่นหรือแสดง
ความไม่พอใจก็จ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกัน ในส่วนประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวท่ีเราไม่ชินกับ
สภาพของความเป็นล็อคๆ แต่ส าหรับคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นปัญหา 
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ก็ส่วนตัวดีนะ ดีกว่านอนท่ีนู่น ท่ีสนามหลวงบนฟุตบาธ ผมนี่นอนตรงไหนก็ได้ ขอให้มีท่ี
อาบน้ า มีท่ี ผมไม่ถือว่านอนยังไง นอนยังไงก็ได้ ลองคิดถึงอดีตท่ีเรานอนสนามหลวงอ่ะ 
นอนหลับมั่งไม่หลับมั่ง ฝนตกก็นั่งคลุมหัว อาบน้ าก็สะพานพุทธอยู่งี้ สะพายกระเป๋าเดิน 
ข้าวก็อาศัยวัด เราไม่มี แต่ตอนนี้เรามี พัดลมเคยไม่มี ตอนนี้ก็มี ทีวีเราก็มี  

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การเปรียบเทียบจากประสบการณ์ท่ีเคยนอนท่ีสนามหลวงเป็นส่ิงท่ีท าให้ศูนย์พัก      

คนไร้บ้านฯ เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ได้อย่างสบาย การนอนอย่างไรก็ได้เป็นเรื่องท่ีคนไร้บ้านมีประสบการณ์จริง
ในพื้นท่ีสาธารณะจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ได้เกินไปเมื่อเปรียบเทียบว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นอนสบายมากกว่า
เพียงไหน 

ตอนแรกอยู่ไปก็ไม่เป็นส่วนตัว พออยู่ไปๆ ก็ชิน ตอนท าผ้าม่านก็ท าด้วยกัน เหมือนกัน
หมด แต่ถ้าบ้านใครเราอยากไปหาก็ถ้าเขาอยู่ก็เข้าไปได้เลย แต่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปหาใคร
เด๋ียวถ้ามีของหายมาก็จะหาว่าเราเป็นคนเอาไป เมื่อก่อนถ้าของมีค่าก็จะเอาใส่ตู้ไว้ ของ
หายบ่อย พวกเงิน โทรศัพท์ ของใช้ แต่ก็จับมือใครดมไม่ได้  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
คือของพี่เนี่ยมันท าเป็นผ้าม่านกั้นเงี้ย ก็ถือว่าส่วนตัว หรือว่าถ้าของหาย ของพี่หายบ่อย
มากเพราะความสะเพร่าของเรา เพราะคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ไง เราไม่รู้ว่าจิตใจใคร
เขาเป็นยังไง ... รู้สึกว่าชินแล้ว อยู่มาสิบกว่าปีแล้ว 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ส่ิงท่ีล็อคไม่สามารถให้ได้เท่ากับห้องท่ีมีผนังกั้นชัดเจนคือ การปกป้องของมีค่าซึ่งในแง่นี้

การอยู่เป็นล็อคก็ไม่ได้ท าให้รู้สึกถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินมากนักและต้องระมัดระวังทรัพย์สิน
ของตนเอง 

เขาก็จ ากัดพื้นท่ีของแต่ละคนนะ แต่มันก็ส่วนตัวดี มีท่ีพอให้เรานอนได้สบาย เราก็ไม่ได้
มีสมบัติอะไรมากมาย มีเส้ือผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม เราก็มีอาณาเขตของเรา แล้วเราก็ไม่ไป
ยุ่งกับอาณาเขตเขา ตอนผมมานอนใหม่ๆ เวลาผ้าผมล้ าเข้าไปเขตใคร ผมก็พยายามดึงๆ
ออกมา แต่ถ้าใครมาล้ าเขตเราเราก็ไม่ได้ว่านะ ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าไปล็อคใคร ยกเว้น
เวลามาคุยมีธุระปรึกษากัน แต่ไม่มีเหตุอะไรก็จะไม่ถือวิสาสะเข้าไปกัน  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ความเป็นส่วนตัวสูงเวลาเราจะเข้าไปในล็อคใคร ถ้าเจ้าของไม่อยู่เราก็ไม่กล้าเข้า ไม่กล้า
หยิบอะไร เราต้องรอตอนเจ้าของอยู่ ถ้าเทียบมันก็เหมือนบ้านเขา มีม่านกั้น เวลาจะเข้า
ถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่เราจะเข้าไปโดยพลการไม่ได้ 

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
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“มีความเป็นส่วนตัวนะ มุ้งใครมุ้งมันมีตู้กั้น อีกอย่างไม่มีใครกล้ายุ่งกับป้า อีกอย่างป้า
นอนใกล้กับลุงอี๊ดแกหลับไวไม่กวนใคร กับคนใบ้ถ้าเปิดโทรศัพท์มีเสียงกวนก็จะใช้ไม้กระบองตีมุ้งมัน” 
ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) คนหูหนวกเวลาส่ือสารกับเพื่อนท่ีอื่นๆ จะใช้การส่งข้อความ 
บางทีก็จะเปิดเสียงดังไว้ซึ่งคนหูหนวกไม่ได้ยินก็จะไม่รู้ว่าตนเองท าเสียงรบกวนผู้อื่น 

เราก็ชินแล้วอย่างนี้ ไม่เป็นไร เราอยู่สนามหลวงมาเราชินแล้ว แบบนี้มันส่วนตัวกว่า
สนามหลวง สนามหลวงมันไม่เป็นส่วนตัว เพราะอยู่นี่เราเก็บของได้ มีน้ าอาบ 

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ในเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นส่ิงท่ีทุกคนรู้สึกเหมือนๆ กัน การมีอาณาเขตชัดเจนท าให้

การล่วงล้ าเข้าไปเป็นเรื่องท่ีทุกคนรู้ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนหรือ
ครอบครัว 

ใช่ เป็นพื้นท่ีของเรา เพราะว่าอย่างของคนอื่นเราก็ไม่กล้าเข้าไปละลาบละล้วงของเขา 
อย่างของพี่หน่า พี่ไก่ ก่อนพี่นางจะเข้าไปก็ต้องเจ้าของเขาอยู่ ต้องอนุญาต จะยืมอะไร
เขาก็ต้องรอเขา ก็เหมือนเรา ถ้าคนอื่นมาจับของเรา คนอื่นมาหยิบ เราวางไว้แล้วหาไม่
เจอแบบนี้ก็เออ ความส่วนตัวมันไม่ดีนะ พี่นางจะจ ากัดตรงนี้มาก พี่นางให้ความส าคัญ
เรื่องนี้มาก” พี่นาง ผู้ศึกษาถามพี่นางว่าการล็อคเป็นพื้นท่ีส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องท่ีเมื่อทุก
คนเข้ามาอยู่ก็จะรู้โดยอัตโนมัติหรือไม่ “รู้ค่ะ รู้กันเองเลย เข้ามาปุ๊บก็รู้กันเลย ... อย่างพี่
นางนี่ก็สะสมของเล็กๆน้อยๆ ก็เอาเข้าตู้เลย ถ้าในล็อคเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวของ
เรา ปลอดภัยพอสมควร แต่ถ้าข้างนอกนี่ไม่รับประกัน ... ไม่รับประกัน มันมีนะ รองเท้า
น้องแบงค์เนี่ยหายไปเลย เพิ่งซื้อมาเลย” พี่นาง พื้นท่ีข้างนอกท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนกลางจึงมี
ลักษณะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีจะต้องระมัดระวังในการวางของใช้ต่างๆ “ใช่ๆ เพราะว่า
ถ้าใครหยิบไป เราก็ไม่มีโอกาส เราสะเพร่าไปเอง เราต้องตัดไป  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
แต่ส าหรับพี่หน่ามองว่าของใช้ท่ีวางไว้ในพื้นท่ีส่วนกลาง หากเป็นของส่วนตัวก็เป็นท่ีรู้

กันว่าไม่ควรหยิบใช้โดยพลการ ซึ่งในทางปฏิบัติการวางของในพื้นท่ีส่วนกลางเป็นนั้นเป็นท่ีไม่
ปลอดภัย โดยเฉพาะของใช้ท่ีอาจจะมีคนหยิบไปใช้ได้ “พื้นท่ีส่วนกลางข้างนอกใช้ด้วยกัน แต่ถ้าของ
ใครวางอยู่เราก็ไม่กล้าไปหยิบหรือเข้าไปเอาอะไรของเขา” พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
การหยิบของท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่วนกลางนั้นเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โต ซึ่งคนไร้บ้านท่ี
อาศัยอยู่ก็จะระมัดระวังของของตนเอง หากเป็นของส าคัญก็จะเก็บรักษาไว้ในล็อคของตนเอง 

การจัดพื้นท่ีท่ีไม่เป็นส่วนตัวให้เป็นส่วนตัวมากขึ้นของแต่คนในพื้นท่ีโถงท้ังในช้ัน 1 และ
ช้ัน 2 เมื่อเราเดินเข้าไปเราจะเห็นการจัดสรรพื้นท่ีของแต่ละครอบครัว และแต่ละคนชัดเจนในแต่ละ
ล็อคของแต่ละคนเปรียบเสมือน “บ้าน” ย่อยๆ ในแง่ของความเป็นพื้นท่ีส่วนตัว ท่ีมีการใช้ม่าน ตู้ โต๊ะ 
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ส าหรับกั้น ในเวลากลางคืนเวลานอนบางคนก็จะใช้ผ้าปิดมุ้ง ซึ่งทุกคนมีอิสระในการจัดการพื้นท่ีใน
ขอบเขตของตัวเอง วางของใช้ เก็บของต่างๆ ของแต่ละคน  

ในวันหนึ่งผู้ศึกษาอยากเข้าไปถ่ายรูปในล็อคของพี่นาง ซึ่งพี่นางบอกว่าขอเป็นวันอื่น 
เพราะวันนี้ยังไม่ได้เก็บข้าวของให้เรียบร้อย ซึ่งพี่นางแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเป็นส่วนตัวซึ่งผู้ศึกษา
รู้สึกได้ว่าผู้ศึกษาไม่ควรเข้าไปล่วงล้ า แม้ว่าจริงๆ เราเดินเข้าไปก็สามารถเห็นพื้นท่ีของพี่นางได้แล้วก็
ตาม 

การใช้พื้นท่ีในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ในส่วนพื้นท่ีส่วนกลางคนไร้บ้านมีอิสระในการใช้
พื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นเวลาเข้าออก การนั่งเล่น ท ากิจกรรม การซักล้าง หรือการท ากับข้าว ส าหรับพื้นท่ี
ในแต่ละล็อคนั้นคนไร้บ้านแต่ละครอบครัว หรือแต่ละคนสามารถจัดวางส่ิงของในพื้นท่ีของตนเองได้
อย่างอิสระ รวมท้ังการดูแลความสะอาด แต่ละล็อคมีการจัดสรรแต่พื้นท่ีอย่างหลากหลายต าแหน่ง
การวางเตียง ตู้ โต๊ะ ของประดับ ฯลฯ บางคนปิดมิดชิดเกือบรอบด้าน บางคนเปิดโล่ง บางล็อคมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย บางล็อคข้าวของเยอะวางกระจัดกระจาย ข้าวของเครื่องใช้ท่ีมีก็จะแตกต่างไป
ตามก าลังของแต่ละครอบครัว และแต่ละคน  

จัดของก็คงจะเป็นนิสัยท่ีเราชอบด้วย เหมือนท่ีเราอยู่แล้วเราอยากจัดแบบนี้ พอเรามีท่ี
อยู่เราก็อยากจะท าแบบนี้ ให้เราได้มีส่วนร่วม เหมือนเป็นท่ีอยู่ของเราแล้วว่าเส้ือผ้าเรา
จะอยู่ตรงนี้นะ ...  (ข้างนอก) ท าไม่ได้ เพราะว่าพื้นท่ีนั้นเราจะวางผ้าของเรา เอาตะกร้า
ไปวางก็ไม่ได้ ต้องพับใส่ถุงๆ ยัดๆไว้ ไว้ดูเหมือนของท่ีเราวางขายข้างหน้า ต้องเก็บให้
เรียบร้อย แต่อย่างนี้เราก็โอเค พอท าได้  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ความอิสระในการสามารถจัดการล็อคของตนเองได้ ล็อคจึงท าหน้าท่ีส าคัญอีกอย่างคือ 

พื้นท่ีของการส่ังสมส่ิงของ สมบัติของแต่ละคน  
ทีแรกมานะ ผมก็มากระเป๋าใบนึง อ้วนใบนึง พอมันมีท่ีอยู่ท่ีเก็บ ก็บ้าสมบัติกันไปเลย 
เต็มไปหมด ตอนแรกมีเป๋าใบนึงก็พอแล้ว นี่มีท่ีนอนส่ีแผ่น โห กว้างส าหรับเราแล้ว อัน
ไหนได้มาก็อยากเก็บ ... เก็บสมบัติบ้าแต่ละคน ดูแต่ละล็อกสิ ไม่ใช่อย่างี้หรอกนะ บ้าน
ผมเองก็เหมือนกัน ของเยอะ นี่ขนาดยังเอาไปไม่หมดนะ เหลือตู้นี้อีกเนี่ย นอกนั้นขาย
เขาไปหมดแล้ว ขายพี่นาง เขาบ้า ซื้อไว้หมด เขาสงสารไม่รู้เราจะขนไปยังไง สมบัติ
เยอะเพราะอยากได้ไง แบบมีท่ีเก็บแล้ว ตอนผมมาทีแรกผมไม่มีอะไร ทุกวันนี้ผมเริ่มงก
เหมือนกัน ตอนนี้มีท่ีเก็บอันไหนสวยๆก็เก็บไว้ จนรกไปหมด 

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ไม่มีม่านนะ พี่เป็นคนร้อนนะ แต่ก่อนท่ีหมอชิตอะพี่แก้ผ้านอน พี่ร้อนเป็นคนตัวใหญ่อะ 
เปิดพัดลมแก้ผ้านอนในห้องของพี่อะ แต่นี่มันไม่เป็นส่วนตัวเพราะมันไม่มีม่าน จะติดก็
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ได้แต่มันร้อน แล้วม่านมันท าอะไรไม่ได้หรอก มันเปิดเห็นกันได้ คือว่าศูนย์นี่มันอยู่
รวมกันมากเลย ถ้าเขามาเด่ียวๆก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา ส่วนใหญ่ก็รู้จักมีเพื่อนฝูงแนะน ากัน
มาอยู่แล้ว  ถ้ามาโดดๆ เลยเนี่ยหายาก แล้วศูนย์เรารองรับได้น้อยไป แก้ไขปัญหาพี่น้อง
ท่ีนอนในท่ีสาธารณะไม่ได้หรอก คนเขาเดือดร้อนเยอะ บางทีเขามาขอเก็บของอาบน้ า 
เราก็ ต้องพยายามบอกว่าพี่น้องต้องต้อนรับนะ ต้อง ต้อนรับคนข้างนอก ทีนี้
องค์ประกอบมันหลายอย่าง ท่ีมามันหลากหลายจริงๆ นี่ก็ถือว่าพัฒนาไปไกลแล้ว แต่พี่
ว่าคนมอมแมมท่ีดิบๆมารวมกันมันยังง่ายนะ ต่างคนต่างไม่มีสมบัติอะไร ยังงี้มัน
หลากหลาย มันผ่านการพัฒนามาแล้ว ท้ังเส้ือผ้า โทรทัศน์ มันเริ่มจะเป็นคนหลุดพ้น
ความยากจน ของเยอะ เข้ามาก็ต้องระวังจะมาขโมยของเราเปล่า คือสถานการณ์มัน
เปล่ียน ไม่เหมือนรวมกันตอนแรกๆ NGO ก็ท างานง่าย เพราะว่ามันไม่มีความแตกแยก 
ร่วมมือพร้อมเพรียงกัน ก็เหมือนขอนแก่นอะ ไม่มีศูนย์แต่สามารถประชุมได้ 40-50 คน 
แล้วก็ไม่เหล่ือมล้ ามาก ท าโทษก็ท าโทษระนาบเดียวกันหมด ไล่ให้ไปก็ไป การบริหาร
จัดการมันต่างกัน  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ส าหรับลุงอี๊ดท่ีมีความคุ้นเคยกับการอยู่ในกระต๊อบท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านหมอชิตซึ่งมี

ความเป็นส่วนตัวกว่าการนอนรวมอย่างในศูนย์พักคนไร้บ้านบางกอกน้อยท าให้เมื่อต้องมาอยู่ท่ีนี่จึง
รู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวน้อยลง 

เช่นเดียวกับพี่นุท่ีเมื่อตอนมาอยู่ศูนย์ใหม่ๆ ก็รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ได้ เพราะไม่เป็นส่วนตัว 
ตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่ไม่ได้แล้ว ตอนท่ีเข้ามาแรกๆนุก็อยู่ข้างบน ติดกับตาใหญ่ มาถึง
เขาก็บอกว่าต้องเสียค่าน้ าร้อยนึง เขาขายของเราก็มีอยู่แล้วร้อยนึง เขาก็เก็บเดือนละ
ร้อยๆ ... (ท าไมตอนแรกถึงคิดว่าอยู่ไม่ได้) มันนอนรวมอ่ะ (เราเคยอยู่เป็นห้องมา) … 
ครับ แล้วเราอยู่ตัวคนเดียวมา ยังไม่มีใคร เราก็เลยอยู่ๆ ไป อยู่ไปสักพักมันก็ชิน ... มันก็
แบบเราขายของของเรา ตอนนั้นท่ีมาอยู่ก็จังหวะท่ีผมขายไอนี้เลยพี่บึง ขายรูปภาพระพี่
นาง ตอนพระพี่นางเสียใหม่ๆ นุก็มานอนกลางคืน พอเช้าหกโมงเช้า เราก็เตรียมไปซื้อ
รูปภาพจากท่าพระจันทร์เตรียมไว้ไปขายท่ีสนามหลวง ได้วันละเจ็ดร้อยแปดร้อย พอ
บ่ายสามเราก็กลับ เท่ียวเล่นสนามหลวง ทุ่มนึงเราก็กลับมานอน เช้าเราก็ไปเตรียมซื้อ
อีก สองโมงเช้าเริ่มขายใหม่  

พี่น ุ(สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
แต่ส าหรับผ้ึงในเชิงกายภาพล็อคไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเพราะขนาดของพื้นท่ี แต่

ในแง่ความรู้สึกนั้นก็ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านได้ “หนูก็ว่ามันยังเหมือนไม่ใช่บ้านเพราะพื้นท่ีมันน้อยอ่ะ
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ค่ะ มันเหมือนยังเป็นห้องแคบๆ อยู่ แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกท่ีนี่ก็เหมือนบ้านเลย” (สัมภาษณ์, 20 
เมษายน 2558) แต่ก็มีในเรื่องของความไม่เป็นส่วนตัวท่ีผ้ึงก็รู้สึก 

มันไม่ค่อยเป็นส่วนตัว แต่หนูก็ชินไปแล้ว บางทีก็อยากอยู่กับพ่อ ไม่อยากให้คนอื่นมา
วุ่นวาย บางทีหนูกับพ่อจะนอนแล้ว แต่คนอื่นยังไม่นอน บางทีพ่อก็ไปมีปัญหากับเค้า 
หนูก็ไม่ชอบ ไม่ชอบให้พ่อไปทะเลาะกับคนอื่น พ่อชอบไปวายโวย อย่างเวลาป้าจุกหลับ
แล้วชอบลืมปิดทีวี พ่อก็จะไปยืนบ่นตรงนั้นแล้วหนูก็จะต่ืนกลางดึก แล้วก็หลับไม่ลง หนู
ก็จะไปว่าพ่อ ว่าพ่อมานอนได้แล้ว เค้าก็จะทะเลาะกันบ่อยมากเลย เวลาป้าจุกเปิดทีวี
พ่อก็จะหลับ ถ้าพ่อตื่นมากลางดึกไปเข้าห้องน้ า แล้วป้าจุกยังไม่หลับก็เป็นขึ้นมาอีก  

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
ในเรื่องการท าเสียงดังรบกวนกันเป็นเรื่องท่ีส่งผลต่อการอยู่อาศัยร่วมกันมากเรื่องหนึ่ง 

โดยเฉพาะในเวลากลางคืนท่ีทุกคนอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน แต่ไม่มีผนังคอยกันเสียงท่ีแต่ละคนท ากิจกรรม
ต่างกัน 

ความส่วนตัวของล็อคช่วยท าให้ของท่ีอยู่ในล็อคปลอดภัยมากกว่าในพื้นท่ีส่วนกลาง ใน
พื้นท่ีส่วนกลางเป็นพื้นท่ีท่ีต้องใช้ความระมัดระวังในการวางข้าวของเครื่องใช้ เพราะเป็นเหมือนพื้นท่ี
สาธารณะท่ีมีการใช้พื้นท่ีร่วมกัน การท่ีใครมาหยิบของในล็อคเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความจงใจในการขโมย
ซึ่งสามารถเอาผิด และถูกท าโทษหากมีคนพบเห็น แต่การหยิบของในพื้นท่ีส่วนกลางเป็นเรื่องท่ียากท่ี
จะเอาผิดได้เป็นเรื่องของการไม่ระมัดระวังหรือสะเพร่าในการวางของท้ิงไว้ 

ภาพล็อคท าให้เราเห็นถึงความหลากหลายในการจัดการพื้นท่ีซึ่งท าให้เห็นถึงการแสดง
ตัวตนของแต่ละคน ซึ่งการจัดการพื้นท่ีเปิดโล่งภายในอาคารของศูนย์เป็นล็อคให้คนไร้บ้านมี
ความสามารถในการจัดการพื้นท่ีของตนเอง ท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีท าให้คนไร้บ้านรู้ถึงความเป็นส่วนตัวท่ี
สามารถแสดงตัวตนของตนเอง ความเป็นเจ้าของ และความเป็นอิสระในการจัดการพื้นท่ีในล็อคของ
ตนได้ จนไปสู่ความรู้สึกเป็นบ้านส าหรับบางคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีโล่งอย่างศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ได้ 
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ภาพท่ี 5.28 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 

  
ภาพท่ี 5.29 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.30 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 
 

 
ภาพท่ี 5.31 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.32 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 
 

 
ภาพท่ี 5.33 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.34 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 

 
ภาพท่ี 5.35 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.36 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.37 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.38 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 
 

 
ภาพที ่5.39 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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ภาพที ่5.40 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 
 

 
ภาพท่ี 5.41 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 



140 

 
ภาพท่ี 5.42 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 

 

 
ภาพท่ี 5.43 ล็อค (บ้าน) ของคนไร้บ้าน 
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5.4 มิติของค าว่า “บ้าน” ในพื้นที่ศูนย์พักคนไร้บ้าน 
  
ในส่วนนี้ขอน าเสนอค าว่า “บ้าน” ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้าน โดยแบ่งประเด็นเป็น 3 

มิติหลัก ได้แก่ (1) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงอ านาจในการควบคุม (2) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงครอบครัว 
(3) บ้านในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งการแสดงความรู้สึก ตัวตน และความรู้สึกเป็นเจ้าของ (เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเป็นเจ้าของ) เพื่อให้เห็นมิติของความหมายของบ้านท่ีชัดเจนมากขึ้น ค าว่าบ้านท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งคนไร้บ้านได้ปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ี และมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  

 ค าว่า “บ้าน” ท่ีถูกนิยามภายใต้ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาช่ัวข้ามคืน 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่ได้เป็น “บ้าน” โดยต้ังใจ บางคนอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มาเป็นเวลากว่า 10 
ปี ซึ่งในส่วนของคนไร้บ้านท่ีรู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นบ้านนั้น การรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายถึง
การอยู่ในบ้านด้วยความรู้สึกถึง “บ้าน” แบบสมบูรณ์ เพราะค าว่า “บ้าน” เป็นความรู้สึกท่ีไม่ได้มีโดย
สมบูรณ์แบบเช่นนั้นได้ แม้ในคนไร้บ้านท่ีไม่ได้รู้สึกโดยรวมว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นบ้าน ก็มีในบาง
มิติท่ีรู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ลักษณะเหมือนบ้านหรือคล้ายบ้าน  เนื้อหาในส่วนนี้จึงพยายามแสดง
ในรายละเอียดค าว่า “บ้าน” ท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านว่าในแต่ละมิติมีการก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
เป็นบ้านอย่างไร ใน 3 มิติ ดังนี้ 

  
5.4.1 บ้านในฐานะที่แสดงถึงอ านาจในการควบคุม การจัดการ  ความรู้สึกอิสระ 

ความรู้สึกปลอดภัย 
การแสดงถึงอ านาจในการควบคุม หรือการจัดการ ความรู้สึกอิสระ ความรู้สึก

ปลอดภัย ในพื้นท่ีของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ความรู้สึกของคนไร้บ้านในมิติดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการก่อ
รูปของการให้ความหมายของบ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้ว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ จะมีพี้เล้ียงหรืออยู่
ภายใต้การพัฒนาของ มพศ. แต่ในการบริหารจัดการ มพศ. ไม่ได้เข้ามาจัดการหรือบังคับคนไร้บ้าน
อย่างเป็นทางการ หรือมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางอ านาจท่ีเหนือกว่าต่อคนไร้บ้าน แต่พยายามท าให้
เกิดการท างาน และอยู่ร่วมกัน เนื่องจากทาง มพศ. ก็มีงานท่ีจ าเป็นต้องขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนา
คนไร้บ้านท่ีอยู่ภายในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยหลักๆ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนไร้บ้าน
กับ มพศ. ก็ไม่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ทางอ านาจท่ีท าให้คนไร้บ้านรู้สึกถูกบังคับ เวลามีเรื่องขัดแย้งก็
สามารถจัดการให้ผ่านพ้นไปได้ เนื่องจากพี่เล้ียงท่ีประจ าอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นั้นท างานกับพี่น้อง
คนไร้บ้านมานานท าให้มีความเข้าใจถึงความเฉพาะ และเงื่อนไขของคนไร้บ้าน  

(ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) อืม รู้สึกปลอดภัย เพราะเวลาเรานอนท่ีสนามหลวงไม่รู้ใคร
จะเอาอะไรมาทุ่มใส่หัวเราเมื่อไหร่ ...อุ่นใจสิ ผมเคยเจอท่ีสนามหลวงเวลาเด็กดม
กาวมันมาขอตัง คนท างานอ่ะเขาไม่มานอนหรอกท่ีสนามหลวง แต่ว่าเมาเหล้าไง 



142 

ทีนี้เขามานอน เด็กดมกาวมาขอตัง เขาไม่ให้ ทีนี้แกเผลอหลับไป เด็กดมกาวก็
เอาหินมาทุ่มหัวแล้ววิ่งหนีไป ก็จับไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร นี่แหละท่ีไม่
ปลอดภัยท่ีสนามหลวง เราถึงได้จับกลุ่มกันไง พยายามหาเพื่อนร่วมกลุ่ม 

พี่แดง  (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ตอนนี้ก็ปลอดภัยนะ เหมือนเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว อย่างเรื่องเส้ือผ้าเครื่องนุ่ง
ห่มพอถึงเวลาหน้าฝนหรือหน้าร้อนว่าเราก็ไม่ต้องกังวลจะท ายังไงดี ทุกอย่างเรา
สบายใจแล้ว ... (ในท่ีสาธารณะ) ก็ต้องนอนคอยระวัง แต่มาอยู่ท่ีนี่เราก็มีท่ีอยู่ มี
อะไรทุกอย่าง เราก็ไปเปิดธนาคารได้อะไรได้ คือมันสะดวกสบายทุกอย่างอ่ะ ไม่
คิดว่ามันจะมีวันนี้ด้วยซ้ า  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ความปลอดภัยของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีสามารถให้ความคุ้มครองของผู้พัก

อาศัยมากกว่าการนอนในพื้นท่ีสาธารณะท าให้เกิดความอุ่นใจว่าสามารถปกป้องจากอันตรายท่ีจะถูก
ท าร้ายได้ ซึ่งรวมถึงข้าวของท่ีจะมีท่ีเก็บสามารถล็อคเก็บเป็นท่ีเป็นทางมิดชิดได้ซึ่งต่างจากตอนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีต้องหวาดระแวงตลอดเวลา 

อยู่นี่ก็ปลอดภัย แต่ไม่อุ่นใจ ไม่อุ่นใจพูดง่ายๆ ของหายบ่อยเมื่อก่อน ... เด๋ียวนี้พี่
ไม่ได้อยู่นี่ มันเงียบ ตัวขโมยไม่อยู่ 

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
แม้ว่าจะมีความปลอดภัยทางร่างกายมากขึ้น แต่ในส่วนของทรัพย์สินก็เป็นเรื่อง

ท่ีต้องระมัดระวัง และท าให้เกิดความระแวง และระวังทรัพย์สินของตน ซึ่งในช่วงหลังท่ีมีการออกกฎ
ในเรื่องการลักขโมยของท่ีหากท าผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกจากศูนย์พักคนไร้บ้านฯ  
ท าให้คนท่ีชอบลักขโมยต้องออกไปอยู่นอกศูนย์พักคนไร้บ้าน และท าให้การอยู่ร่วมกันมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

มันก็ปลอดภัยนะ ไม่มีใคร แต่เมื่อก่อนมันมีบ้างท่ีว่าของไปวางไว้ อย่างโทรศัพท์
หาย แต่เด๋ียวนี้ไม่มีแล้ว ต้ังแต่น้าโด่งแกมาประกาศกฎของเขา ต้ังแต่นั้นก็ไม่มี
ใครกล้าเลย คือถ้าเกิดจับได้ปุ๊บก็ให้ออกไปจากศูนย์เลยอย่างนี้ 

พี่นุ (สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) 
ตอนเราอยู่ในศูนย์มันมีท่ี มีบริเวณ เราเริ่มมีทรัพย์สินแล้วก็มีข้าวของเยอะ มั่นคง
ขึ้น ก็นึกไปว่าถ้ามีบ้านก็ดีละ ของก็จะได้ไม่หาย แล้วก็มันเป็นส่วนตัว 

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
อ านาจการบังคับใช้กฎระเบียบเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียม ซึ่ง

กฎระเบียบท่ีต้ังขึ้นมานั้นเป็นกฎระเบียบท่ีคนไร้บ้านในแรกเริ่มที่มาอยู่มีส่วนในการก าหนดขึ้นมา  
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พี่นางอยู่ได้เนอะ เพราะพี่นางเป็นคนท่ีแบบว่าชอบแบบนี้อยู่แล้วกฎเกณฑ์ท่ีเขา
ต้ังมาเนี่ย คือโอเคนะ เราชอบของเรา เรารับได้ เราต้องการกฎแบบนี้อยู่แล้ว 
แบบห้ามลักขโมย หรือถ้ามีเสียงดังมากมายเราก็ไม่ชอบเรารับกติกาได้เลย พี่นาง
ว่ามันโอเคเลย ไม่ต้องเปล่ียนแล้ว พี่นางว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันแล้วได้
ขนาดนี้ก็โอเคเลย พอใจมาก ... (การมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ) ใช่ มี
ส่วน ... กฎกติกานี่ของเราพี่น้อง ตกลงกันเอง กติกาการอยู่ร่วมกัน ... ก็ออกกัน
คนละข้อ เอาแบบนี้ดีไหม ตกลงกันว่าถ้ามีขโมยจะท ายังไง ถ้ามีก็โดนไล่ออกจาก
ศูนย์ เอาแบบนี้ดีไหม เอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามานั่งคุยกันแล้วออกมา แล้วเราก็
นั่งคุยกันว่าถ้าทะเลาะขึ้นมาจะเอายังไง  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
กฎระเบียบท่ีมีนั้นท าให้ทุกคนรู้สึกมีอ านาจในการจัดการให้เกิดการอยู่อาศัย

ร่วมกันได้ซึ่งเป็นเหมือนหลักประกันในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในการอยู่
ร่วมกัน  

กฎเขา เราก็ต้องตามกฎเนอะ มันก็ไม่ร้ายแรงอะไร ขอให้มันเข้าใจกฎซึ่งกันและ
กันอ่ะเวลามาอยู่รวมกัน ต้องคิดว่าเราครอบครัว กฎมันก็ไม่มีอะไรมาก เจ็ดแปด
ข้อเอง ... (อิสระ) ดี จะไปไหนก็ได้ กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ 

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ความจริงเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีกฎอะไร เพราะเราคิดว่าเราไม่เคยผิดกฎ เรายัง
ไม่เคยอ่านเลยว่ามีอะไรบ้าง เราถือว่าเราไม่ได้ท าผิดกฎ เราอยู่ง่ายๆอยู่แล้ว ... 
การพนันไม่เล่น บุหรี่เหล้าเราก็ไม่เอา ของเราก็ไม่เคยขโมย ถึงเวลางานก็ออกไป
ท า ถึงเวลานอนเราก็นอน เราก็แค่ระวังของเรา ล็อคเก็บไว้ อะไรไม่ส าคัญหายก็
หายไป ... หายไปก็โกรธแหละ ก็ด่า ... ไม่ค่อยหรอก บางทีเราเองก็ไม่รู้ว่ามีของ
หายไหม  

พี่ต้อย สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ กฎระเบียบจึงเป็นเสมือนกรอบของการท าให้ทุกคนอาศัย

อยู่ร่วมกันได้มากกว่าเป็นส่ิงท่ีบังคับให้ทุกคนใช้ชีวิต ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเข้ากับสภาพจิตใจ และวิถีชีวิตของคน
ไร้บ้าน 

กลัวท่ีว่าไม่เข้าใจกฎกติกาไง บางคนก็กลัวว่าเป็นสถานสงเคราะห์ เข้าไปบอก
เป็นศูนย์เนี่ย เป็นศูนย์กักกันแน่นอน ... เพราะบอกเป็นศูนย์ไง เหมือนศูนย์กักกัน 
... กลัวโดนขัง ไม่มีอิสระอะไรแบบนี้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เขารู้จักกันหมดแล้ว 
อย่างเดือนท่ีแล้วก็มาเกือบร้อยคนไง มากินข้าว เพราะตอนท่ีลุงด าไปเดินกาแฟ
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แกก็ประกาศไงว่าทุกวันท่ีสิบก็มากินข้าวด้วยกัน วางแผนว่าจะเดินหน้ากันยังไง 
ใครไม่มีบัตรต้องท าไง เขาก็มาฟังกัน เขาก็ชอบสิ กินข้าวเสร็จแถมได้เงินด้วย  

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ศูนย์ท่ีเราท าเองก็ให้อยู่ในระเบียบกติกาการอยู่ร่วมกัน อิสระ คุณจะเข้าเวลาไหน 
ออกเวลาไหนก็ได้เพราะคนมันหากกินไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มเก็บของเก่าทุ่มนึง 
เท่ียงคืนตีหนึ่งถึงจะเข้ามา บางคนก็หาเช้า แต่กติกาข้อนึงท่ีมีอยู่ ท่ีศูนย์คือ 
หลังจากส่ีทุ่มไปแล้วทุกคนต้องเงียบเสียง ไม่ว่าจะเปิดดูฟังอะไร ก็ต้องเงียบ ถ้า
คุณอยากดูไปยันดึกก็ไม่ว่า แต่ลุงก็แนะน าหูฟังให้เขาใช้ เสียบไปเลย ห้ามรบกวน
คนอื่นเขา  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ความอิสระท่ีเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นเรื่องของการเข้า-ออก การท ามาหากิน การ

จัดการชีวิตของตนเองแล้ว ความอิสระอีกประการหนึ่งคือ การไม่ต้องอยู่ในสายตาญาติพี่น้องท่ีคอย
จับจ้อง โดยเฉพาะคนไร้บ้านท่ีบางคนต้องออกจากบ้าน เพราะการถูกกักขังจากคามหวังท่ีถูกน ามา
สวมครอบให้คนไร้บ้านต้องรู้สึกอึดอัด น้อยใจ ไม่ชอบใจ 

ระหว่างท่ีก าลังจะมีกับบ้านท่ีแม่สอดพี่ก็อยากอยู่บ้านท่ีนี่มากกว่า เพราะพี่เป็น
คนชอบอิสระ อยู่ท่ีนี่ไม่มีญาติคอยจับตามอง ... อยู่บ้านท่ีแม่สอด ไม่มีอิสระ มี
ข้อจ ากัดเยอะ พี่ถึงได้เลือกมาอยู่กรุงเทพฯ ไง ... อยู่ท่ีเจ็ดชุมชนมีอิสระกว่าอยู่ท่ี
ศูนย์เยอะ ท่ีนี่มันเป็นพื้นท่ีส่วนรวม เราจะท าอะไรเสียงดัง เปิดเพลงเสียงดังก็
ไม่ได้ พี่ก็เกรงใจกลัวเค้าจะว่าเหมือนกัน นอกจากมากก่อน เมื่อก่อนพี่อยู่ท่ีนี่พี่จะ
มองก่อนว่าข้างบนมีใครอยู่บ้าง ถ้าไม่มีใครอยู่พี่จะเปิดเพลง ถึงมีคนอยู่พี่ก็จะเปิด
เบาๆ ไม่ก็เปิดทีวีเอา แต่ท่ีนู่น (ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน) เปิดท้ังคืน  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
“บ้านไม่มีจ าเป็นต้องมีครอบครัวเราก็อยู่ได้ ถ้าเราอยากอยู่ แต่ทีนี้เราไม่อยากอยู่ 

มันร้อนรุ่มมั้งไม่รู้ มันก็ไม่มีอะไรนะ ขอให้เราอยู่ไปแล้วสบายใจ ไม่มีใครมาจุกจิก ไม่จ าเป็นท่ีว่าต้องมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย ... เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องมานั่งฟังใครซุบซิบนินทา ไม่ต้องมา
มองเห็นสายตาใคร” พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) บ้านเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีควรจะสร้างความ
สบายใจไม่มีคนมาจับตามอง บงการชีวิต ความอิสระในชีวิตท่ีไม่ต้องมีความคาดหวังมาบังคับให้เกิด
ความรู้สึกอึดอัด เพราะการท าตามความคาดหวังครอบครัวไม่ใช่เงื่อนไขท่ีจะท าได้โดยง่าย โดยเฉพาะ
ในครอบครัวที่มีแรงกดดัน ความตึงเครียดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีทุกคนต่างก็ต้องอยู่รอด ความรักความ
เข้าใจระหว่างกันก็ไม่ได้รุ่มรวยมากพอท่ีจะสนับสนุนท าให้มีก าลังใจเดินต่อไปได้ 
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มันก็เต็มร้อยนะ อิสระของเราเต็มท่ี เพราะว่าเราก็ไม่ก้าวก่ายใคร อยู่ในวงของ
เรา อิสระก็มีในวงของเรา มันก็เต็มร้อย 

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
การได้ใช้ชีวิตตามวิถีทางท่ีตนเองต้องการท าให้คนไร้บ้านรู้สึกอิสระในพื้นท่ีศูนย์

พักคนไร้บ้านฯ และท าให้สามารถอยู่ภายใต้ศูนย์พักคนไร้บ้านได้ แม้จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบบาง
ประการก็ตาม แต่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ คนไร้บ้านสามารถมีชีวิตเป็นของตนเองได้ แต่ละคนเข้าใจ
และเคารพกันในวิถีชีวิตของแต่ละคน การมีพื้นท่ีท่ียอมรับซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้างความรู้สึก
มั่นคง ปลอดภัย มีความเป็นอิสระท่ีน าไปสู่ความรู้สบายใจและมีความสุขในพื้นท่ีนี้ได้ 

5.4.2 บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงครอบครัว 
ครอบครัวเป็นค าท่ีก ากวม และการนิยามจึงเป็นเรื่องยาก ในท่ีนี้จะแสดงให้เห็น

ค าว่าบ้านท่ีถูกผูกโยงกับค าว่าครอบครัว การอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ค าว่าครอบครัว          ได้
ถูกนิยามเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะจากการปฏิสัมพันธ์ในพื้นท่ีของ            ศูนย์
พักคนไร้บ้านฯ  

พี่กลับบ้านได้ พี่ยังไม่กลับ พี่ขอกลับมาอยู่ท่ีเนี่ย คือเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น ถึงเราจะทะเลาะกันนะ ไม่เข้าใจกัน ก็ขนาดพี่น้องคลานตาม
กันมามันยังทะเลาะกันได้เลย ทะเลาะกันจะเอาเป็นจะเอาตาย แล้วนับประสา
อะไรกับพวกเราท่ีไม่ได้คลานตามกันมา ... (ถึงแม้จะทะเลาะกัน แต่ก็อยู่กันได้) 
ใช่ มันยังดีกว่าญาติพี่น้องจริงๆ นะ ... ก็ญาติพี่น้องอะ ขนาดเห็นว่าเราเป็นพี่น้อง
กัน แล้วยัง โห พูดจาดูถูกเราเลย แต่อันนี้มีบางคนท่ีแบบว่า ให้ก าลังใจเราอะ  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
พี่อ๊อดหญิงเป็นคนท่ีมีบุคลิกอ่อนไหวในเรื่องความสัมพันธ์ มักจะมีเรื่องน้อยใจคน

ท่ีอยู่ร่วมกันบ่อยๆ ซึ่งมีการแสดงออกให้ทุกคนรับรู้อยู่เสมอ แต่ก็เข้าใจและไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ 
เมื่อมีประเด็นทุกคนก็จะรู้ว่าสักพักก็จะหายไปเอง 

ก็คือพี่เนี่ยมีใจให้เขาเต็มร้อยเลยท่ีจะช่วยเขา .... คือเหมือนว่าเราช่วยเขาไปแล้ว
ทีนี้เขาเหมือนว่ามาหักหลังเราเงี้ย ก็เกิดแค้นเหมือนกัน 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
การเป็นแกนน าท าให้พี่อ๊อดหญิงต้องท าหน้าท่ีช่วยเหลือพี่น้อง แต่ส าหรับบางคน

ท่ีพี่อ๊อดหญิงให้ความช่วยเหลือก็ไม่ได้ตอบแทนหรือมีปัญหากันท าให้พี่อ๊อดหญิงรู้สึกว่าถูกหักหลังแต่
ท้ังนี้ก็จะเป็นการด่า นินทา หรือโวยวายความไม่พอใจมากกว่าจะไปแก้แค้นหรือท าให้เป็นเรื่องราว
ใหญ่โต 
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มันก็ว่าเป็นอย่างนั้น เป็นคนครอบครัวเดียวกันอ่ะเนอะ มันอยู่ท่ีนี่ ... คือเรามา
พักพิงกับเขาเนี่ย เราก็คิดในใจ เออ เหมือนกับเราอยู่ท่ีเดียวกันไง ก็มีอะไรก็
แบ่งปันกัน แต่ว่าไปขอนู่นขอนี่ไม่ดีไง เป็นคนท่ีไม่ชอบไปยุ่งอะไรกับเขา ... จริงๆ 
ค่าใช้จ่ายอยู่ศูนย์กับเช่าบ้านก็พอๆ กัน แต่เช่าบ้านจะไม่มีใครช่วยดูลุงตอน
กลางวัน แต่ท่ีนี่กลางวันยังมีคนอยู่ช่วยดูแลกันได้ เรามาอาศัยตรงนี้  

ป้าพร (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
เงื่อนไขของป้าพรท่ีมีลุงบุดดาซึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ดูแลตนเองไม่ได้ การอยู่

บ้านเช่าจึงเป็นเรื่องยาก เพราะระหว่างท่ีป้าพรต้องไปท างานจะไม่มีใครดูแลลุง แต่การอยู่             
ศูนย์พักคนไร้บ้านในช่วงกลางวันจะมีคนอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งท าให้สามารถช่วยดูแลลุงบุดดา
ในช่วงท่ีป้าพรไม่อยู่ โดยช่วยเป็นหูเป็นตาให้อยู่ในความปลอดภัยไม่ออกไปจากศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่ง
หากเช่าห้องเช่าอยู่เป็นเรื่องยากท่ีป้าพรจะจัดการได้ เพราะต้องท างานในช่วงกลางวัน ในประเด็นนี้
การอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็ตอบเงื่อนไขในชีวิตของป้าพรมากกว่า 

ท่ีไม่กลับบ้านแล้วเพราะบ้านคือครอบครัว เราไม่รู้สึกแล้วว่าท่ีนั่นเป็น ... อยู่มา
เรื่อยๆ ก็รู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวท่ีแตกต่างจากท่ีเรามีมา เป็นอีกมิติของความ
ผูกพันแบบหนึ่งท่ีคนไม่เคยรู้จักกันมาผูกพันกันท่ีไม่แน่นแฟ้นแบบครอบครัวท่ี
เป็นสายเลือดเดียวกัน แต่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบบพี่
น้อง มีปัญหาอะไรก็คุยกัน มันหลากหลายก็จริง  อย่างท่ีบอกมันรู้สึกเหมือน
หลายๆ อย่าง เหมือนกับกับข้าวหลายๆ อย่าง หลายๆ เครื่องปรุงมารวมกันเป็น
หนึ่งเดียว มาเป็นจานเดียว ก็ออกมาเป็นครอบครัวหนึ่ง ... ความผูกพันท่ีเกิดขึ้น 
ส าหรับเรามันก็เป็นคล้ายระบบครอบครัวใหม่ คือมาอยู่ด้วยกัน เพราะว่ายังไงมา
อยู่ท่ีนี่เราไม่อด ยังไงก็มีพี่นาท ากับข้าวให้กิน ถ้าวันนี้เราออกไปข้างนอกกลับมาก็
มีกับข้าวให้กิน  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ส าหรับพี่แดงแม้ว่าจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นั้นจะ

เหมือนเป็นครอบครัว แต่ก็มีลักษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนครอบครัวจริงๆ  
บ้านท่ีเราอยู่ต้ังแต่เล็กๆ มันก็เป็นความผูกพันนะ ความผูกพันท่ีอยู่กับเขามา 
เพราะว่าเขาให้ท่ีเราอยู่ต้ังแต่เราลืมตามา เราก็เห็นมันแล้ว มันก็เป็นความผูกพัน
แนบแน่น ...  ก็มีความผูกพันท่ีแตกต่างกันไป ตอนท่ีมีบ้านเด็กก็เป็นแบบพี่น้อง
ร่วมสายเลือด มีลูกหลานมีสายเลือดเดียวกันอยู่ด้วยกันเกิดตามกันมาก็จะมีความ
ผูกพันเหมือนคนในครอบครัว แต่พอมาอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ก็เป็นความ
ผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีความแตกต่างกันคล้ายๆ เป็นครอบครัวแบบใหม่ท่ีเรา



147 

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่รวมกันจนเกิดเป็นความผูกพันแบบหนึ่งเหมือน
ครอบครัว แต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆ  

ลุงแดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
การแบ่งปันดูแลในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นรูปแบบท่ีท าให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว

ได้ ส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดการแบ่งปันดูแลกัน ส่วนส าคัญเพราะการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยทุกคน
ถูกนับรวมให้เป็นเครือข่ายคนไร้บ้านท่ียังมีกิจกรรมสนับสนุน การประชุมร่วมกัน กิจกรรมท่ีท าร่วมกัน
เหล่านี้ต้องอาศ ยการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การทะเลาะกันหรือช่วยเหลือกันระหว่างการท ากิจกรรมเป็น
ส่ิงท่ีท าให้เกิดความคุ้นเคย ใกล้ชิดระหว่างกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นส่ิงหนึ่งท่ีสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ลึกซึ้งระหว่างกันได้ 

เหมือนพี่น้องร่วมโลกอ่ะ พี่น้องร่วมชาติ พอมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนพี่น้องใน
ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวใหญ่อ่ะ มีไรก็คุยเล่นกัน เฮฮา มันไม่เหมือนอยู่
สนามหลวง ต่างคนต่างอยู่ คุณไปของคุณ ผมไปของผม แต่มาอยู่ศูนย์นี้มีอะไร
ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน มันดูลึกซึ้ง 

 พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
คือมันเหมือนพี่น้อง เหมือนญาติกัน ถ้าเขาหายไปวันสองวันก็จะถามถึงกัน แล้วก็
เหมือนดูแลซึ่งกันและกันอ่ะหลายคน อย่างคนนึงป่วยมาก อีกคนก็จะรีบมาหา
โรงพยาบาล เหมือนพี่น้องกัน ไม่มีก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้ว 
ถึงแม้จะมีกระทบกระท่ังกันบ้าง แต่เราก็พูดกันด้วยเหตุผล  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
การอยู่ร่วมกันเป็นเวลาท่ีนานมากขึ้นสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกันท่ีท าให้รู้สึก

ว่าเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ความผูกพันท่ีเกิดขึ้นท าให้ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มีแง่มุมของความเป็น
บ้านมากกว่าท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นพื้นท่ีกายภาพในการหลับนอน และอยู่อาศัย แต่เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถโอบ
อุ้มความรู้สึกของคนท่ีอยู่อาศัยร่วมกันได้  

พอเราเริ่มมาอยู่นานขึ้น เราก็ผูกพันกับบ้านน้อยลง เราก็ไม่ได้กลับไป เราก็ไม่
ชอบบ้านท่ีนั่นด้วย ท่ีนั่นเป็นพี่น้องกันจริงๆ แต่มันคล้ายๆ กับมีความอบอุ่นคน
ละอย่างกัน เราก็ไม่รู้ว่าท าไมเราถึงอยากอยู่ท่ีนี่ มันไม่อยากกลับบ้าน อยู่ ท่ีนี่เรา
สบายใจมากกว่า ... อบอุ่นดี มันคล้ายๆ เหมือนพี่น้องกัน หุงข้าวนะก็จะหุงกัน
สองคนกับพี่นา หุงหม้อนี้ ใครหิวก็มากิน บางครั้งก็หุ้นกันท ากับข้าว ใครหิวก็มา
กิน ใครมาเย่ียมก็ได้กิน  

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
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ท่ีนี่มีอะไรก็แบ่งกัน ท ากับข้าวก็แบ่งกันกิน ของอะไรนิดหน่อยก็ซื้อให้กันได้ ... 
พอมาอยู่ศูนย์คนเรามันไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี เราก็รู้ว่าบางคนก็
เดือดร้อนมาเหมือนกัน รู้สึกว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน ท าให้เรารู้สึกดีกว่า บางคนถ้า
รู้ว่าเราไม่มีเงิน ของนิดหน่อยก็ช่วยซื้อ ยาก็หามาให้ช่วยกัน  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การแบ่งอาหารการกินเป็นส่ิงท่ีคนไร้บ้านมักจะยกมาเป็นสัญลักษณ์ของการมี

ความสัมพันธ์ท่ีเป็นเสมือนครอบครัว ความสัมพันธ์ท่ีดี การดูแลซึ่งกันและกัน เพราะการกินเป็นเรื่อง
ส าคัญการแบ่งการกินจึงเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อท่ีแม้ว่าตนเองไม่มีก็ยินดีท่ีจะแบ่งปันกันได้  

ก็จะมีนะคนสนิทมาก คนสนิทน้อย แต่ว่าพี่นางต้ังตัวกลางๆ เราจะต้องเข้าให้ได้
กับทุกคน คือไม่ต้องว่าสนิทมาก คนไหนท่ีเราว่าจะเข้ากับเขาไม่ได้ เราก็ต้องปรับ
นิสัย มันก็มีนะคนท่ีเราไม่ชอบขี้หน้า แต่พอมานั่งนึกว่าเหมือนเราจะไม่ชอบคน
ใดคนนึงไปเลยก็ไม่ได้ เราก็ไม่มองส่วนท่ีเหลือของเขา มองแต่ด้านดีๆ ไม่งั้นเราก็
อยู่ร่วมกับใครไม่ได้ พี่นางคิดแบบนี้นะ ในการอยู่ร่วมกัน แต่ในความสัมพันธ์ก็มี
ป้านา มีน้าแดง สุเมธ แล้วก็ลุงเอก พี่หน่า พี่อ้วน พี่ไก่ นี้สนิทหมดเลยนะ เพราะ
พี่นางเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี เพราะว่าไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้ แต่ว่าอารมณ์ร้อนนะ 
ถ้ามีอะไรผิดหูหน่อย ต้องพูดต้องคุย คือถ้าได้คุยแล้วสบายใจ พอพูดแล้วโล่ง
สบายใจ จบ ... พี่นางให้ว่าครอบครัวดีกว่า เพราะถ้าเป็นเพื่อนมันคงอยู่ร่วมกัน
ได้ไม่เต็มท่ี แต่ถ้าเป็นครอบครัวก็เต็มท่ี มีอะไรก็แบ่งปันกัน คือถ้ามื้อนี้มันเยอะไป
ก็แบ่งกัน ให้เท่ากัน ... ต้องอยู่ร่วมกันไง อย่างพี่นางทะเลาะกับป๋าปื้ด พี่นา 
ทะเลาะไปก็ต้องเดินชนกันอยู่ดี เอ้าต้องเจอกัน แล้วจะต้องท าไง ก็มานั่งเปล่ียน
กัน อะไรเก็บได้ก็เก็บ คุยกันดีกว่า วันหลังทะเลาะกันก็ต้องเห็นกัน เดินชนกันอยู่
ดี  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
เหงา ตัวคนเดียวนี่เหงา เห็นเขามีครอบครัว อิจฉานะ ... ตอนแรกก็มุ่งหวังเป็น
ครอบครัวเดียวกัน ตอนนี้ก็ยังไม่เปล่ียนนะ เรามีญาติพี่น้องเยอะต้ัง 40-50 คน
อะนะ แต่ตอนมันทะเลาะเบาะแว้งก็โมโหมันนะ แล้วข้างนอกนี่เป็นตัวแปรส าคัญ 
คนไร้บ้านถ้าแก้ปัญหาโดยไม่ไปเล่าให้ข้างเคียงยุแหย่มันก็จะเหมือนกับบ้านท่ัวไป
อะ ปัญหาในบ้านก็ควรคุยกันในบ้าน มันเป็นอย่างนี้แล้ว 40-50 คนเราคุมไม่ได้
เลย ถ้าเราคุมได้ มีความรักความสามัคคีมันเป็นความสุขอีกแบบนึงนะ ไปขาย
ของไปด้วยกันใครจะมากล้ารังแกเราล่ะ รถเครือข่ายก็มีแล้วก็เก็บของเก่าเก็บกัน
เป็นรถ ช่วยกันมาแบ่งปันกัน เงินมาแบ่งกัน ทีนี้มันยากท่ีจะลงรอยกันอะ       



149 

คนต่างพี่ต่างน้องนะทุกคนก็อยากได้ประโยชน์มากท่ีสุดส าหรับตัวเอง บางที
เสียใจนะท่ีเครือข่ายเรามีรถเด๋ียวถ้าท ารีไซเคิลประสบความส าเร็จจะเอาตรงไหน
เช่าการรถไฟ แต่ก็ท าไม่ได้เพราะอะไรท่ีเป็นของเครือข่ายมันยาก แล้วก็ใช้ระบบ
แบ่งปัน แบ่งวันละไม่ถึง 20 บาทใครจะท า คราวนี้มันก็ต้องรองรับให้ดี ถึงจะมี
แรงจูงใจว่าท าไปประสบความส าเร็จได้เป็นเถ้าแก่ รีไซเคิลมันล้มลุกคลุกคลานมา
ไม่ส าเร็จแล้วก็ปิดไปแล้ว แล้วรถท่ีซื้อมาก็ส าหรับรีไซเคิลโดยตรงนะก็ไม่ได้ใช้งาน
รีไซเคิล ร้านสหกรณ์ก็ให้ทุกคนลองไปหมด ท าในนามเครือข่ายก็เจ๊งไปหมด เวลา
นี้ท าโดยพี่นางใช้ระบบให้พี่นางบริหารจัดการเอง แล้วเอาเงินเดือนละ 300 บาท 
ช่วยเครือข่ายไป คืออุดประตูเจ๊ง การขาดทุนก าไรอยู่ท่ีพี่นางให้แกบริหารระบบ
ใหม่ พี่นางก็ท ามาเรื่อยเลย โอเคเลย ... (ก็ยังเป็นครอบครัว) ครอบครัว แต่ถ้ามัน
สร้างหลักความสามัคคีได้มันไปโลดเลย ไปค้าขายด้วยกัน เงินทุนก็มี เครือข่ายนี่
ให้เงินทุนคนไร้บ้านเยอะ แต่ไม่กลับมาคืนก็มี คือว่ามันเป็นอย่างงี้มันต่อยอด
ไม่ได้ พังหมด ผมก็บอกเครือข่ายนี่ต้องซื้อรถซื้ออะไรไว้นะ เพราะถ้าให้คนไร้บ้าน
หมดมูลนิธิจะไม่เหลืออะไร แล้วตอนจนมันก็ท าอะไรไม่ได้แล้ว มูลนิธิต้องเป็น
หลักช่วยคนไร้บ้านไปตลอดถึงจะหมดโครงการ ก็ต้องซื้อรถ ซื้อท่ีอะไรเป็นของ
เครือข่ายไปเลย จะเอาเงินมาแจกคนไร้บ้านอย่างเดียวมันไม่ได้ เคยเอาไปแจก
หมอชิตคนละสองหมื่นสามหมื่น ใช้ไม่ถึงเดือนเลยหมดต้องกลับมาขโมยของ
อะไรเหมือนเดิม เครือข่ายต้องแข็ง แล้วตอนมีรถก็เป็นความภูมิใจว่าเครือข่าย
เรามีรถมีอะไร ถ้าซื้อคอปเตอร์ได้ซื้อไปเลย แต่คนไร้บ้านอย่ามาให้เยอะ  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
ส าหรับลุงอี๊ดคาดหวังให้คนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านนั้นท างานร่วมกันกัน

เป็นเครือข่ายเพื่อให้สามารถเล้ียงตนเองได้ด้วย 
ส าหรับคนไร้บ้านบางคนการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ไม่ได้มองว่าอยู่ร่วมกัน

เหมือนครอบครัว อย่างพี่ต้อยนั้นความสัมพันธ์ในศูนย์เป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าท่ีจะเป็นครอบครัว  
“ก็เป็นเพื่อนร่วมศูนย์นะ เราก็ดูว่าคนไหนนิสัยยังไง ไม่ดีก็ไม่ยุ่ง เราก็อยู่ของเรา

เฉยๆ ... ก็เป็นเพื่อนแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรมากกว่านี้ เพราะชีวิตเราเนี่ยเราก็รักคนอื่น แต่รักตัวเราเอง
มากกว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็รักคนอื่นมากกว่าตัวเอง” พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) การอยู่
อาศัยของพี่ต้อยไม่ได้ร่วมกิจกรรม หรือท ากิจกรรมร่วมกับคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ มากนัก 
เนื่องจากบุคลิกส่วนตัว และการต้องออกไปท างานทุกวัน ท าให้การร่วมกิจกรรมน้อย การสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนไร้บ้านคนอื่นๆ จึงไม่ได้มากไปกว่าเพื่อนบ้านท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน  
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พอมาอยู่ตรงนี้ก็ดี ไม่ค่อยมีใครยุ่ง อีกอย่างก็เขาไม่กล้ายุ่งกับเรา เพราะเราเคย
อยู่โรงพักมาไง เราก็เป็นคนไม่ค่อยยุ่งนะ สมัยก่อนเราก็ไม่โวยวายอะไรกับเขานะ 
ถึงเวลาเช้าเราไป กลับมาก็มืด เขานอนกันหมดแล้ว ไม่ได้ลงไปสุงสิง ไปเล่นกับ
เขา แทบไม่ได้เจอกันเลย จนมาระยะหลังๆท่ีเริ่มมีเวลา เลยได้ไปคุยเล่นบ้าง
อะไรบ้าง ปกติไม่เคยคุกับเขา ต่างคนต่างอยู่ พอมืดก็เข้าท่ีใครท่ีมัน  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
ในกรณีของพี่ต้อยเริ่มการสานสัมพันธ์ช้ากว่าคนอื่นๆ เพราะมาอยู่ได้ไม่นาน

เท่าไหร่ ต้องออกไปท างาน ดูแลลูก และบุคลิกส่วนตัวที่ไม่ได้เข้ากับคนง่ายนัก 
การปฏิสัมพันธ์ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เมื่อมีเรื่องกระทบกระท่ังกัน ซึ่งจากการลง

ไปอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ การคุยแลกเปล่ียนกับคนไร้บ้าน และพี่เล้ียง การกระทบกระท่ังกันก็
เกิดขึ้นเป็นระยะๆ จากคู่กรณีแตกต่างหลากหลาย แต่การผ่านเรื่องราวที่ท าให้เกิดความขุ่นเคืองกันไป
ได้ ส่วนหนึ่งเพราะความรู้สึกท่ีแต่ละคนสามารถอภัย และก้าวข้ามไปได้ ซึ่งนอกจากความรู้สึกของแต่
ละคนแล้ว อีกส่วนหนึ่งหากเป็นเรื่องราวท่ีใหญ่โตมากกว่าการไม่พอใจ หรือกระทบกระท่ังกันเล็กๆ 
น้อยๆ ก็จะมีทีมเคลียร์ท่ีมีพี่เล้ียง และแกนน าคนไร้บ้านท่ีเป็นผู้ใหญ่มาช่วยไกล่เกล่ีย 

แต่ดีนะท่ีอยู่กันเนี่ย จะเป็นคนมีเหตุผลเข้าหากันนะ คุยกันด้วยเหตุผล ถ้า
ทะเลาะกันหนักๆพี่เล้ียงก็จะเอามานั่งคุยกันว่ามันท าไม เป็นเพราะอะไร ปรับ
ความเข้าใจกัน อภัยกัน พอมานั่งคุยเหตุผลกันก็โอเคกัน เข้าใจกัน 

 พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
“ทะเลาะกันมันก็มีบ้างล้ินกับฟัน ทะเลาะกันก็มานั่งคุยกันจะเอายังไงภายใน

กลุ่ม” พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) การทะเลาะกันดูเป็นเรื่องธรรมดาท่ีสามารถจัดการกันได้ 
“รู้สึกเหมือนพี่น้อง เรามาอยู่รวมกัน เราก็มีอะไรเราก็ช่วยกัน ก็เหมือนกับพี่น้อง

ละกัน เราต้องรักกันน่ะมาอยู่อย่างงี้ ... ลักกันทุกวัน ของหายไปเยอะเลยเมื่อก่อน ... คุยได้คุย เราอย่า
ใจร้อน ใช้อารมณ์คุยกันไม่ได้หรอก จริงป่าว ถ้าท าอะไรเราจะนึกถึงลูกกับเมีย” พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์
, 29 พฤษภาคม 2558) แม้จะมีความรู้ถึงความเป็นครอบครัว หรือความผูกพันเกิดขึ้น แต่พี่อ๊อดชายก็
ยังพูดติดตลกถึงการลักขโมยของในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ เมื่อก่อน  

การขโมยของในมุมมองของลุงด าเป็นส่ิงท่ีคนอยู่อาศัยต้องระมัดระวังของตนเอง
ด้วย เพราะเป็นเรื่องท่ีอาจเกิดขึ้นได้แม้กระท่ังในครอบครัวตัวเองแท้ๆ โดยเฉพาะในลักษณะ
ครอบครัวท่ีไม่สามารถดูแลและโอบอุ้มสมาชิกในครอบครัวได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็นลักษณะร่วมหนึ่งจาก
ประสบการณ์ของคนไร้บ้าน “พี่น้องท้องเดียวกันบางคนมันยังเอา พี่น้องเราบางคนมันก็ติดการพนัน
ไง อย่างเราเนี่ย พี่น้องเจ็ดคนใครเอาไปลุงก็ไม่รู้หรอก คนไหนไปมั่ว ไปติดพนัน ลุงก็ไม่รู้อีกว่าคนไหน 
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ซึ่งมันเก็บง่ายๆ เลย มันไม่ต้องแบกไปไหน กระเป๋าตังค์เนี่ยก็พกไว้ ก็จบแล้ว ง่ายๆ” ลุงด า (สัมภาษณ์
, 29 พฤษภาคม 2558) 

ในเรื่องของหายลุงแดงกลับมองว่า “เด๋ียวนี้ไม่มีแล้ว เรื่องของหายมันมีหลาย
ประเด็นนะ บางทีพี่น้องเราก็ไปหมกไว้แล้วลืมกันเอง บางทีเดือนนึงเพิ่งมาเจอ ตอนหายก็ทะเลาะกัน
จะเป็นจะตาย” เนื่องในศูนย์แต่ละล็อค หรือในพื้นท่ีส่วนกลางจะมีของวางค่อนข้างมากก็เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีท าให้บางครั้งตนเองหาของไม่เจอแล้วโมโหโวยวาย 

ความเคารพในความเป็นผู้ใหญ่-เด็กท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านซึ่งเป็นใน
แบบของล าดับศักดิ์ท่ีใช้จัดระเบียบความสัมพันธ์มากกว่าเป็นการใช้ล าดับศักดิ์เพื่อการใช้อ านาจบังคับ
ให้แต่ละยอมกระท าตาม เพราะการท่ีไม่ใช้ญาติพี่น้องกันแท้เป็นข้อจ ากัดท่ีไม่อาจจะใช้อ านาจเช่นนั้น
ได้ในความสัมพันธ์ที่ด ารงอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน  

มันก็เหมือนบ้าน ถ้าเราเปรียบเทียบก็ผมเป็นปู่ย่าตายายคอยดูแล เวลาเรียกมา
ช่วยงาน มันก็มากันประเด๋ียวประด๋าวเหมือนเด็กท่ัวๆ ไป แปปๆ ก็ไปเล่นกันแล้ว 
... เด็กๆ เขาก็ไปตามประสาเขาอ่ะ สนุกสนานของเขา ... (ตักเตือนกัน) ก็ได้ เขา
ก็มาบอกเนี่ยว่าคุณแดง ดูสิว่านั่นก าลังจะออกนอกลู่นอกทาง เราก็จะเรียกมาคุย
ว่าอย่าท า เขาก็เช่ือฟัง ... เมื่อก่อนไปดูงานท่ีบางปะอินเห็นบ้านริมน้ าแล้วเราก็
คิดถึงบ้าน อยากกลับไปเหมือนกัน ถ้าเรากลับไปก็ไม่อยากกลับออกมา การท่ีจะ
เข้าไปเราก็ยังมีทิฐิของเรา อีกอย่างคือเด็กรุ่นใหม่ข้ึนมา คนสมัยก่อนกับคนตอนนี้
มันไม่เหมือนกัน ความผูกพัน ความเคารพในความเป็นผู้ใหญ่มันไม่เหมือนกัน  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
การเคารพกันในศูนย์พักระหว่างผู้ใหญ่-เด็ก ในศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นเพราะการ

ตักเตือนเป็นเหมือนการเสนอทางเลือกมากกว่าการบังคับให้ท า ซึ่งในครอบครัวการใช้อ านาจบังคับให้
ท านั้นเกิดขึ้นมากกว่าเป็นเรื่องการตักเตือนเสนอทางเลือกให้ผู้ท่ีเด็กกว่าได้เลือกท่ีกระท า 

ส าหรับผ้ึงท่ีเป็นเด็กอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านมาต้ังแต่เล็กๆ ศูนย์พักคนไร้บ้านได้
สร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดข้ึนมากกว่าครอบครัวแท้ๆ ของตัวเอง  

บางทีแบบเวลาอาบน้ าอะไรแบบนี้ก็ยังกลัวๆเหมือนกัน ท้ังผีท้ังคน ... ก็แบบกลัว
คนมาแกล้ง พอรู้ว่าหนูกลัวผีก็จะมาแกล้งผิดไฟแบบนี้อ่ะค่ะ ... แต่นอกจากนั้น
หนูก็ไม่กลัวเลย ก็อยู่กันแบบพี่น้องอยู่แล้ว หนูก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดี
เกิดขึ้น ... (กลับไปอยู่สุรินทร์กับญาติแม่) ไม่เอาอ่ะ เวลาหนูไปท่ีนั่น หนูรู้สึกไม่
สนิทกับใครค่ะ แต่เวลาอยู่กรุงเทพฯ ก็จะมีเพื่อนเยอะ เพื่อนไร้บ้านด้วย เพื่อนท่ี
โรงเรียนด้วย ก็จะตระเวนไปบ้านเพื่อนได้หมด  

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
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ก็เหมือนลูกเหมือนหลาน เล้ียงมาอย่างน้องเนย พี่หนิงก็นอนกับพวกผมมา 
เมื่อก่อนยังตัวเล็กๆ ไปโรงเรียนก็ขี่จักรยานไปส่ง ก็ดีใจไม่รู้ว่าถ้ายังอยู่สนามหลวง
จะได้เรียนกันไหม พี่ใหญ่เขาก็บอกว่ามันก็ต้องมีอนาคต เท่ียวตามพ่อตามแม่มัน
ก็ไม่ปลอดภัยกับชีวิต เด็กผู้หญิงด้วยมันก็ล าบาก เด็กไปนอนสนามหลวงตากฝน
ก็เป็นไข้ อยู่ท่ีนี่ก็ดูแลกันได้ ผมกับพี่อ็อดก็ช่วยกันเรื่อย ป่วยก็แบกกันไป ตายก็
ช่วยกันท่ีวัด  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ส าหรับการเด็กๆ ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ผู้ใหญ่ก็ช่วยกันดูแล และเล้ียงดู  
“กับคนในศูนย์ก็รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องร่วมกัน เราเป็นคนแก่เราก็ไม่ได้ยุ่งกับใคร

มาก ไม่ก้าวก่ายเรื่องของใคร” ป้านา (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ส าหรับป้านา พี่แดง และพี่อี๊ด
นั้นเป็นผู้ใหญ่ในศูนย์ดังนั้นคนในศูนย์ และเด็กๆ จะให้ความเคารพ 

ก็มีความภูมิใจ อย่างเยาวชนไปกับเราเนี่ย เราพูดจาอะไรไปเขาก็บอกมีคนชอบ
ลุงอี๊ดเยอะนะ เราก็เออมันสังเกตนะ ไปไหนก็มีแต่อี๊ดไร้บ้านๆ เพราะเราเป็นคน
ไร้บ้านอยู่ข้างถนน เรารู้ปัญหาอย่างชัดเจนแล้วไม่มีใครรู้เท่าเรา … ก็ถือว่ามีแต่
คนรักแล้วก็เคารพเรานะ บางคนจะมามีอ านาจบาตรใหญ่มันก็ไม่เหมือนพี่อี๊ดอะ 
มันก็ไม่มีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่อย่างเรา พี่อี๊ดโวยได้ เขาก็ไม่ยอมรับ ทีนี้เรารู้เลยว่า
เยาวชนรักเรา ก็พอแล้ว เยาวชนมันไม่เสแสร้ง เยาวชนไม่ดีอะไรมันก็มีเยอะแยะ 
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมานั่งดูโทรทัศน์ มาเล่นอะไรตรงพี่ แล้วไปไหนก็เอาไปเป็น
โขยงเพราะว่าเราไม่มีลูก มันไม่มาด่ากลับเรา ไม่นินทาลับหลัง มันไม่เนรคุณ 
เยาวชนมันเสมอต้นเสมอปลาย เยาวชนพวกนี้จะสะท้อนได้เลย  

ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
การเคารพ หรือการให้เกียรติ เป็นส่ิงส าคัญต่อการก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า

ของตนเอง ในการอยู่อาศัยร่วมกันในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ส่วนหนึ่งเราได้รู้สึกถึงความไม่แตกต่างของ
คนไร้บ้านในแง่ของการเป็นคนท่ีเจอปัญหาชีวิตมาอย่างยากเย็นด้วยกัน ความเข้าใจบางอย่างท่ีเกิดขึ้น
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีส่งผลให้คนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ยอมรับซึ่งกันและกัน แม้ว่าจากท่ี
เราเห็นภาพการใช้ชีวิตในศูนย์พักไม่ได้เต็มไปด้วยภาพท่ีดีงาม หรือราบรื่น แต่ก็เป็นความสัมพันธ์
เฉพาะท่ีมีความอบอุ่นบางอย่างเช่นกันการจิกกัดหรือเถียงกันท่ีเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับระหว่างแบ่งปัน
อาหารกันกิน การเล่าถึงอดีตอันโชกโชนพร้อมๆ ไปกับการช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์หรือ
ความรู้สึกไม่เป็นธรรมในชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีด ารงอยู่ของความสัมพันธ์ท่ีท าให้เรา
รู้สึกถึงค าว่าบ้านท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีแห่งนี้ 
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ความแตกต่างของความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องแท้ๆ กับญาติพี่น้องท่ีเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีมีลักษณะเฉพาะของความไม่ราบเรียบในความสัมพันธ์ 
เนื่องจากความหลากหลายของคนท่ีมาอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันท่ีมีประสบการณ์การเผชิญชีวิตมาอย่างโชก
โชน ส่ิงท่ีท าให้คนไร้บ้านสามารถอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันหลังจากการออกมาจากครอบครัวเดิมของตนเอง 

ขนาดเราอยู่ท่ีบ้านยังทะเลาะกันเลย อยู่ท่ีนี่เราคุยกันได้ แต่ท่ีนู่นเค้าไม่ฟังเรา เค้า
ว่าเค้าถูกตลอด เค้าไม่ได้มาฟังว่าเหตุผลว่าเรายังไง แต่ท่ีเราทะเลาะกับปุ๊บเราก็
มานั่งคุยกัน คุยกันได้ เพราะอะไร ถึงทะเลาะกันเท่ากัน เหมือนกัน เพราะว่าแต่
ละคนก็มีปัญหามา แต่ไปทางบ้าน เถียงสิ เถียงก็โดนสิ ถ้าเรามาอยู่แบบนี้เราเปิด
มากขึ้น เราคุยกันได้ แต่ทางบ้านเราอธิบายไป มึงไม่ต้องมาแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้ 
แต่อันนี้พอเราบอกว่า โอเคเราจะใจเย็นลง ถ้าพี่ทะเลาะกับคนอื่น พี่จะรอให้
เงียบ สงบ แล้วค่อยคุยกัน ... แต่แปลกนะกับญาติไม่ได้เลยนะ แต่ท าไมไม่ใช่ญาติ
ท าไมเราคุยกันได้ ... ทะเลาะกับญาติเสียใจกว่า เสียใจมาก แล้วท าไมเค้าไม่ฟัง
เรา เพราะอะไรว่ะ กูก็ไม่ได้ท าผิดนี่หว่า ท าไมว่าแต่กูว่ะ ... รู้สึกน้อยใจ  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
เพราะว่าคนในบ้านมันสายเลือดเดียวกัน มันแรงไปรึเปล่าไม่รู้นะ มันเข้ากันไม่ได้
เพราะมันสายเลือดเดียวกัน ยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ย แบบสายเลือดเดียวกัน พ่อ
กับแม่นะ เขาก็ท าไมโหดกับเราจัง ตีเราเงี้ย แต่ท่ีนี่พอทะเลาะกันก็ไม่ต่อยกัน เรา
ก็เถียงเขาได้ไง เรารู้ว่าไหนผิดถูก แต่ทะเลาะกับพ่อแม่ เราจะผิดจะถูก เราก็ต้อง
ผิดตลอด เถียงไม่ได้  

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
หนึ่งคือเราไม่ใช่วัยรุ่นเนอะ มันอายุมากแล้ว มีวุฒิภาวะแล้ว สองคือความคิดลุง
นะ ลุงคิดว่าเขามีเหตุผล สามคือเขามีระเบียบการจัดการการอยู่ร่วมกัน ถ้าคุณ
ไม่มีเหตุผล บ้า ด้ือดึง คุณก็ไปอยู่ข้างนอก ให้คนโหวตไง แบบนี้มันผิดนะ มันผิด
คุณจะดันให้มันถูกไม่ได้ คุณก็ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะ ก็ต้องออกไง ตามท่ี
กติกาต้ังขึ้นมา คือถ้าดูแล้วผิดมาบอกว่าเออผมขอโทษ ก็จบนะ ก็เลิกรา  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
คือช่วงนั้นพี่ว่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นมากกว่า เป็นช่วงอารมณ์ เรายังไม่มีวุฒิภาวะมาก
พอ ความนิ่งของจิตใจเราก็ยังไม่มาก เด๋ียวนี้เราเริ่มสวดมนต์ นั่งสมาธิ ท าให้ใจ
เรานิ่งมาก เรื่องไหนร้ายแรงเราก็ต้องนิ่งก่อน แล้วค่อยๆ คิด แล้วค่อยๆออกมา
แก้ปัญหา ... (ทะเลาะกันแต่ก็สามารถอยู่กันได้ ไม่ออกจากศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) 
ก็รู้สึกว่าพี่น้องในศูนย์เป็นแบบนี้ทุกคนนะ ส่วนเรื่องทะเลาะกันในศูนย์นี่ ผมก็ไม่
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เคยทะเลาะใคร เพราะเราเปิดใจรับคนอื่น แต่ท่ีสังเกตดูพี่น้องเนี่ย เวลาทะเลาะ
กันก็แค่ช่ัวแปปเดียว พอเรื่องมันหายก็ท้ิงไปเลย พอท้ิงปัญหาไว้ข้างหลังก็มา
สนุกสนานเฮฮากันดี ... แต่เวลาพี่น้องเรามีปัญหาแรงๆเนี่ย ทีแรกก็ว่ากันนะว่า
ท าไมถึงท าแบบนี้ พอสักพักนึงก็เข้าไปช่วยเหลือกัน หาทางช่วยกัน ทีแรกก็ปาก
ว่าไป ปากร้ายใจดีอ่ะ  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวสายเลือดเดียวกันในแบบท่ีมีการใช้อ านาจของการมี

ล าดับศักดิ์ท่ีสูงกว่ากดทับให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจท าให้คนไร้บ้าน โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นท่ีมี
สภาวะทางอารมณ์ท่ีอดทนต่อความกดดัน หรือความอึดอัดใจได้น้อยกว่าเมื่อเติบโตขึ้น การอยู่ในศูนย์
พักคนไร้บ้านท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีสามารถถกเถียงกันได้ ท าให้สามารถสร้างความเข้าใจให้ระหว่างกัน 
นอกจากนี้การได้ระบายความคับข้องใจเป็นเรื่องส าคัญท่ีแม้จะสุ่มเส่ียงท าให้เกิดการทะเลาะ ใช้
อารมณ์กัน แต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงความสัมพันธ์เช่นกัน การทะเลาะถกเถียง ระบายอารมณ์ 
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ และท าให้อีกฝ่ายเข้าใจตนเอง การยอมรับผิดถูกด้วย
ตนเองมากกว่าการบังคับให้ต้องยอม อย่างในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกัน เมื่อเกิดการทะเลาะ
เราคาดหวังจะให้อีกฝ่ายฟัง หรือเข้าใจ แต่ในครอบครัวจริงๆ เป็นเรื่องยากท่ีจะมีบรรยากาศของความ
เท่าเทียมในความสัมพันธ์ได้ 

มันเป็นภาวะอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมตอนท่ีเขาอยู่กับครอบครัว ชุมชน หรืออาจจะ
อยู่ในท่ีท างานหรืออะไรก็ตาม เขาก็เหมือนคนท่ีไร้อ านาจ จะพูด จะต่อรอง หรือ
อยากจะท าอะไรก็ไม่ได้ ถูกจ ากัด ถูกกดดัน เพราะฉะนั้นเขาก็มันก็ไม่มีความสุขท่ี
อยู่ เขาก็ออก เพราะไร้ซึ่งอ านาจ ไร้ค่าท่ีจะอยู่ท่ีเดิม แต่พอมาอยู่ท่ีนี่มันเท่ากัน 
ต่างคนมาอยู่ด้วยกัน มันไม่มีล าดับช้ันของอ านาจ แบบเป็นหัวหน้า มันเหมือนรู้
ว่าใครท าอะไรตรงไหน ใครเป็นคนระสาน หรือมีข้อเด่นตรงนี้ มันไม่ใช่เรื่อง
อ านาจ แต่เป็นเรื่องศักยภาพของเขาท่ีมีการยอมรับซึ่งกันและกัน ในการอยู่
ร่วมกันมันมีการแบ่งปันอ านาจกัน เท่าๆ กัน ถกเถียงกันได้ ไม่มีใครท่ีมาก าหนด
ใคร แลกเปล่ียนกันได้ แต่มันก็มีการใช้อ านาจกันบ้างในลักษณะปัจเจก เช่น คน
นี้อาจจะเสียงดังหน่อย ซึ่งลักษณะแบบนี้ไม่สามารถกดให้คนอื่นต้องยอม เพราะ
ไม่สามารถเอาออกมาใช้มากไม่มาก ในระบบท่ีสร้างมาแบบประชาธิปไตย ทุกคน
มีสิทธิมีเสียง จะท าอะไรก็ต้องผ่านการประชุม คุยกัน การสร้างระบบกลุ่มรวมหมู่ 
คิดร่วมกัน เสียสละกัน ลงแรงด้วยกัน ตัดสินใจด้วยกัน  

พี่ตุ้ย (สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2558) 
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ความสัมพันธ์ท่ีถูกวางให้คนไร้บ้านทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เมื่อมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทมีการวางแนวทางให้พูดคุยท าความเข้าใจกัน เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความผูกพันเสมือนครอบครัวขึ้น
ได้ ความสัมพันธ์ได้สร้างท าให้เกิดความสัมพันธ์เสมือนครอบครัวท่ียึดโยงให้คนไร้บ้านอยู่ร่วมกันใน
พื้นท่ีของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้จะมีเรื่องท่ีต้องทะเลาะหรือไม่พอใจระหว่างกัน ความก้ ากึ่งของ
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวท่ียึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็ไม่เหมือนครอบครัวจริงๆ ท่ีเราจะ
ไปคาดหวังกะเกณฑ์ชีวิตแต่ละคน หรือมีอ านาจในการบงการดูเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวในพื้นท่ีแห่งนี้ 

5.4.3 บ้านในฐานะที่เป็นพื้นที่แห่งการแสดงความรู้สึก ตัวตน และความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของ) 

ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นพื้นท่ีท่ีเครือข่ายคนไร้บ้านเป็นเจ้าของร่วมกัน และการ
บริหารจัดการก็กระท าโดยเครือข่ายท่ีมีคนร้านร่วมกันจัดการ โดยทาง มพศ. เป็นพี่เล้ียงในการ
ประสานงานจัดการ การวางต าแหน่งแห่งท่ีแบบนี้ท าให้คนไร้บ้านมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ในแง่ของ
การมีส่วนร่วมในการอยู่อาศัย  

การมีส่วนท่ีส าคัญนอกจากการมีส่วนร่วมในการจัดการศูนย์คือ การมีส่วนร่วม
หรือความรู้ สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมของเครือข่ายคนไร้บ้านท่ีสร้างความรู้ สึกและ
ความหมายของการเป็นคนไร้บ้านท่ีภูมิใจกับส่ิงท่ีตนเองมีส่วนในการท าประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ  

ศูนย์นี้เป็นของส่วนรวม เป็นของทุกคน มีสิทธิเท่ากัน แต่ทุกคนคิดจะท าก็ต้องมี
ความเกรงใจกัน เพราะว่าอยู่กันหลายคน อยู่กันเยอะ ไม่ใช่ว่าอยู่มาก่อนจะท า
อะไรก็ได้ ไม่ใช่ 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
อาศัยเขาอยู่มันไม่สบายใจท าให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่บ้านเรา ... ศูนย์ก็เป็นเหมือนบ้าน 
เราเป็นส่วนหนึ่ง ... มันท าให้เรามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากขึ้น ท าให้เรามี
ความรับชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น 

 พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
(ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) มันไม่เป็นของใคร มันเป็นของเรา มันเป็นของส่วนรวม ... 
มีสิทธิเท่ากัน ไม่มีใครเป็นหัวหน้า ส่วนพี่เล้ียงก็คือพี่เล้ียง ไม่มีใครเป็นหัวหน้า 
เขาสู้เพื่อเรามาต้ังเท่าไหร่ งานดีๆอท าไมไม่ไปท า ท าไมเขาต้องมาจมปลักอยู่กับ
เรา ใช่ไหม 

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
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เป็นของทุกคนเลย เป็นบ้านหนูเหมือนกัน เวลาอยู่ก็ไม่รู้ดิไม่คิดไรเลยนะ เห็นทุก
คนก็รู้สึกเหมือนพี่น้อง เหมือนชินแล้วอ่ะ ... (เวลาทะเลาะกัน) ทุกคนมีสิทธิ
เท่ากัน เราก็สามารถโต้ได้เหมือนกัน 

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
(ศูนย์พักคนไรบ้าน) ของพวกเราทุกคน ช่วยกันดูแล ไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่ง 
เป็นบ้านหลังใหญ่อ่ะ ... มีส่วนร่วมเท่ากัน ... ทุกคนมีสิทธิเท่ากันๆ กัน ... มันก็
เกี่ยวนะ แต่ส าหรับผม ผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา เวลาเห็นอะไรมัน
เกะกะเราก็ช่วยกันดูแลทะนุบ ารุง 

 พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ความเป็นเจ้าของศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีไม่ถูกท าให้เป็นของคนใดคนหนึ่งทุกคนมี

สิทธิในความเป็นเจ้าของร่วมกันสร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันท่ีเป็นท่ีส่งผลต่อตัวตนของคนไร้บ้านในการ
อ้างอิงตัวเองเมื่อปฏิสัมพันธ์ต่อคนไร้บ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่งท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันท่ียึดโยงกัน
ด้วยสิทธิท่ีเท่าเทียมกันท าให้มีการกล่อมเกลาความสัมพันธ์ท่ีไม่มีใครครอบครองอภิสิทธิ์เพื่อกดทับคน
อื่นซึ่งจะสร้างให้เกิดความคับข้องใจ ความล าบากใจ และการร่วมดูแลศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ร่วมกัน 

ท่ีนี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเรา ช่วงท่ีเราออกไปเรียกร้องต่อรองเรื่องค่า
เช่าแล้วทางเขาไม่เอาเข้าท่ีประชุมให้ พี่ร้องไห้เราบอกว่าเราอุตส่าห์สู้มาต้ังนาน 
ท าไมพวกเขาไม่ให้เรา มันอัดอั้นมาก ... ตอนนี้พี่ไปท าบ้านใหม่แล้วถ้าวันไหนเกิด
ศูนย์ถูกยุบไป เราก็เป็นห่วงพี่น้องเราท่ียังไม่ได้ไปท าบ้านใหม่ว่าเขาจะอยู่ยังไง 
ลึกๆ เราก็กังวลว่าถ้าศูนย์ถูกถูกยุบไปเราจะท ายังไง  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ความกังวลในเรื่องการถูกยุบศูนย์พักคนไร้บ้านเป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นสายสัมพันธ์ของ

คนไร้บ้านฯ ท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีเป็นห่วงพี่น้องท่ีอยู่ร่วมกัน  
เราก็เสียดายนะ ใจเสียเหมือนกัน คือว่าเป็นห่วงพี่น้องมากกว่า ว่าเขาจะประสบ
ชะตากรรมยังไง ตัวเองนี่ไม่ค่อยเป็นห่วง เพราะว่าเรามันตัวคนเดียวไง พี่น้องเขา
มีครอบครัว แล้วไหนจะผู้สูงอายุอีก ก็ยังเคยคุยเหมือนกันว่าถ้าเขายุบจะท ายังไง 
บางคนบอกก็ไปอยู่สนามหลวงอย่างเก่า ก็เคยอยู่มา  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ส าหรับพี่อ๊อดหญิงท่ีมาอยู่เป็นเวลานานนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์ท าให้มี

ความรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่ง  
เมื่อก่อนศูนย์ตรงนี้คือเขาจะใช้แรงงาน แรงงานคนไร้บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ท่ีไป
สร้าง ก็มาท างาน ท างานท้ังผัวท้ังเมียน่ะแหละ ก็ลูกก็อยู่นี่ แล้วก็มีความรู้สึกว่า
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มันมองเห็นอนาคตอะ ถึงเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเต็มร้อย เขาก็ยังให้ท่ีซุกหัว
นอนเรา ไม่ต้องไปล าบากตากแดดตากฝนเงี้ย ...มันมีความรู้สึกว่าภูมิใจอะ นี่คือ
น้ าพักน้ าแรงของเรา  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
“ดีใจ ภูมิใจ ขุดตอหม้อฝังมาเนี่ย ก็ทะเลาะกันกับลุงด า ทะเลาะเรื่องงานกัน 

ภูมิใจเนอะ ผมไม่นึกว่าเราจะมีบ้าน เขาบอกให้ออมเพื่อบ้านใครอยากมีบ้าน ก็นานนะ สิบปีกว่าแล้ว 
สู้กันมา มันจะเป็นจริงไหม ลองกันสักต้ัง แล้วมันก็เป็นจริงมาได้” พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
ความภูมิใจของพี่ไก่นอกจากมีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แล้ว ท่ียิ่งไปกว่านั้นคือตอนนี้พี่
ไก่ก าลังมีบ้านของตนเองซึ่งสร้างไปได้ 80% แล้ว  

เป็นคนโม่ คนปูนน่ะ โม่ท้ังวัน ขุดก็ขุด เนี่ยหลุมเนี่ย ท้ังขุดท้ังโม่ ท าไม่กี่คนหรอก 
ท ากับพวกคนไร้บ้าน มีแต่คนแก่ มี ท่ีวัยรุ่นไม่กี่คน ... ภูมิใจท่ีเราท าด้วย
น้ าพักน้ าแรงเรา ค่าแรงนี่ได้ไม่เต็มท่ีนะเนี่ย ได้พอค่ากับข้าว ก็พี่ก็ยังภูมิใจว่าเรา
มีบ้านอยู่ ก็เรียกว่าเหมือนบ้าน ... เรามาเราไม่มีอะไรเลยมาจากบ้านนอกมีแต่ตัว 
พอเรามาได้อย่างนี้ เราก็ภูมิใจว่าเรามีห้องอยู่ก็ เป็นบ้านของเรา ยังดีกว่า
สนามหลวง อยู่สนามหลวงไม่มีความหวังอะไรเลย อยู่แบบนี้ลูกยังได้เรียน  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ความภูมิใจท่ีเกิดขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ซึ่ง

ท าให้ความเป็นคนไร้บ้านของแต่ละคนถูกให้ความหมายใหม่ซึ่งสร้างคุณค่าให้กับคนไร้บ้านเป็นค าท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเองท่ีไม่ใช้การกดทับตนเอง 

ถึงเราจะมีบ้านแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นคนไร้บ้านอยู่ เพราะเราได้ดีจากการได้
ช่ือว่าคนไร้บ้าน เวลาเราได้ท ากิจกรรมเราก็ภูมิใจท่ีได้ท าเพื่อพี่น้อง 

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเมื่ออัตลักษณ์ท่ีเกิดขึ้น มีต าแหน่งแห่งท่ีท่ีคนไร้บ้านรู้สึกว่าตนเองเป็น

ผู้นิยาม และสามารถใช้อัตลักษณ์ดังกล่าวในการท าให้ตนเองมีคุณค่าในสังคม  
(ยังเรียกว่าเป็นคนไร้บ้าน) ได้นะ พี่นางเองก็คิดว่าพี่นางเป็นคนไร้บ้านอยู่
เหมือนเดิม พี่นางเคยบอกแล้วว่ากับพี่น้องข้างนอกพี่นางจะไม่ลืมเลย ถ้าท าไรได้
ก็ยังจะเป็นพี่น้องกับพี่น้องท่ีนอนเร่ร่อนอยู่เหมือนเดิม จากท่ีเราคิดว่าชีวิตเราจะ
ไม่มีแบบนี้แล้ว ถ้าเราไม่มีศูนย์ เราคงมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ พี่นางเลยพยายามบอก
ลูกไงว่ายังไงห้ามท้ิงเครือข่าย เพราะเราได้โอกาสตรงนี้มา เราก็ต้องมอบโอกาส
คืนให้พี่น้อง ทุ่มให้เขาท้ังใจท้ังกาย … ก็จากอดีตเราเคยเป็นไง เราก็ยังไม่
เปล่ียนแปลง คือเราไม่เปล่ียนค านะ หมายถึงการเปล่ียนแปลงชีวิตเราก็ยังจะมี
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นะ แต่ใจเราไง เรายังไม่ลืมท่ีเราเคยนอนเร่ร่อนมา เราก็จะจ าไว้เป็นคติเอามาใช้
อยู่กับเรา ว่าแต่ก่อนเราเคยเป็นแบบนี้นะ ตอนนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะ พี่นางก็คิด
แบบนี้มาตลอด ถึงเวลาไปอยู่ท่ีนู่น เราก็นึกถึงพี่น้องไร้บ้านเป็นประจ า  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
จากความรู้สึกแบบนี้ท าให้พี่นางมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนไร้บ้าน 

และมีความต้ังใจในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
อยากร่วมเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรา เป็นชีวิตของเราแล้วล่ะท่ีมาอยู่ตรงนี้ 
คือมันหน้าท่ีเราแล้ว ส าหรับคนอื่นไม่รู้นะ แต่ส าหรับพี่นางอ่ะ จากท่ีเราอยู่
สนามหลวงแล้วเราได้มาอยู่ ท่ีนี่อ่ะ เราต้องท างานคืนให้กับพี่น้องเขามั่งแล้ว 
เพราะว่าเรามีโอกาสตรงนี้ เราก็แบ่งปันส่วนนี้ให้เขา ถึงจะไม่เป็นส่ิงของ เป็น
แรงกาย แรงใจพี่นางก็พยายามช่วยเต็มท่ี ... คือถ้าเราไม่มีตรงนี้ ไม่มีบ้าน ไม่มี
ศูนย์พักนี้ เราก็อาจไปอยู่สงเคราะห์ เราไม่มีโอกาสท าแบบนี้อยู่แล้ว ไม่เหมือน
พวกเจ้าหน้าท่ีรัฐอะไรแบบนี้ คือเขาให้โอกาสคนท่ีเป็นไร้บ้านจริงๆมาท างานไง 
ท าให้พี่น้องของเรา พี่นางก็เลยมีความภูมิใจว่าเราได้แสดงความสามารถของเรา 
ท าในส่วนนี้ได้ช่วยพี่น้องคนไร้บ้าน ก็รู้สึกว่าเรายังมีความส าคัญนะส าหรับพี่น้อง
ท่ีเราได้ไปช่วย  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ถ้าเราเป็นแกนก็คล้ายๆว่าเราอาศัยว่าเรามีประสบการณ์จากการท างานข้างนอก
ก็นั่นแหละก็ออกงานข้างนอก ก็เลยเป็นแกนแทนพี่น้องไป แล้วอีกอย่างเราตัวคน
เดียวเนี่ยก็ออกข้างนอกได้ เราพร้อมทุกเวลาท่ีจะไปแทนเพื่อนพี่น้อง เพราะว่าพี่
น้องบางคนเขาก็มีครอบครัว เขามีภาระเรื่องการเงิน เขาก็ต้องหาเงิน บางคนก็มี
หนี้มีสินไปข้างนอกมันก็ไปวันหนึ่งมันก็ขาดรายได้ไป ... เราก็ไปแทนพี่น้อง
ความรู้สึกเวลาเราร่วมกิจกรรมเนี่ย เราก็รู้สึกภูมิใจนะว่าคนไร้บ้านเนี่ ย ถึงจะมี
จ านวนน้อยนะ แต่การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานข้างนอกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกับ
สลัมส่ีภาคหรืออะไรนะเราออกไม่ขาด เราออกเต็มร้อย แต่จ านวนคนเราอาจไม่
เต็มร้อย แต่จ านวนครั้งท่ีเราไปออกกับพี่น้องเนี่ยเราคุยได้เลย เราออกเต็มร้อย 
เรียกว่าวันไหนไปหมด ไปช่วย แต่จ านวนคนนี่ก็ขอเขา เราน้อยอ่ะ บางทีเขาเรียก 
10 ก็ไป 7 คน แต่บางงานเนี่ยเขาเรียก 10 คน เราก็ออกไปสิบห้าคนยี่สิบคนงี้ 
แล้วแต่ช่วงว่างไง ช่วงสองสามวันก่อนท่ีไปท าเนียบของพี่มุกอ่ะ เขาเอาแค่สิบคน 
เราออกไปต้ังยี่สิบแปดคน ช่วงนี้เขาว่างกันเราก็ไป เราก็บอกเขาอย่างนี้  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
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พี่แดงเป็นแกนน าหลักท้ังงานในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ และงานท่ีต้องไปเช่ือม
เครือข่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของก าลังในการสนับสนุนงานเครือข่ายคนไร้บ้านซึ่งท าให้แกนน าได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลายในงานประเด็นทางสังคมอื่นๆ ด้วย อย่างการร่วมขับเคล่ือนเรื่อง
ใหญ่อย่างการปฏิรูปโครงสร้างท่ีดินของเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม (P-Move)  

“ก็ดีค่ะ หนูชอบ ชอบงานท่ีช่วยเหลือคนอ่ะค่ะ อันนี้ได้ไปแจกข้าวหนูก็รู้สึกดี
เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของโครงการเลยค่ะ แบบได้ไปแจก ได้ไปท าความรู้จัก ได้รู้จักกับเขา เขาก็จะ
รู้จักตัวตนของเรามากขึ้นเหมือนกัน แล้วก็จะไว้ใจกัน” ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) ผ้ึงเป็น
เยาวชนเครือข่ายคนไร้บ้านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอยู่เสมอ และมีความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่เสมอ 

พี่เวลานั่งแท็กซี่เหมือนกัน เขาจะว่า เขาขับรถผ่านแถวสนามหลวงเขาเห็นคน
นอนเงี้ย เนี่ย พวกจรจัด เนี่ยเมื่อไรมันจะหมดไปสักที พี่ก็เลยบอกว่าค่อยๆพูด 
ค่อยๆ ว่าเขาก็ได้ เมื่อก่อนหนูก็เป็นแบบนี้แหละ หนูก็นอนอย่างงี้แหละ มันต้องมี
การพัฒนาได้  ถ้ารัฐบาลสนใจเขาจริงๆ เขาต้องมาดูแลเราสิ ไม่ใช่ปล่อยเขาท้ิง
ขว้างอย่างงี้ แล้วไปสน ไปยกย่องคนร่ าคนรวยเงี้ย แท็กซี่นั่งเงียบ รัฐบาลกี่รัฐบาล
ก็ไม่เคยท าเรื่องนี้ได้สักที ... พี่ก็ยังว่าเป็นคนไร้บ้านอยู่ เพราะเราได้ดีเพราะคนไร้
บ้านไง เมื่อก่อนพี่เคยโดนไออ๊อดด่านะ เรื่องเพราะอุดมการณ์ จนแม่งพี่เมื่อก่อน
พี่กับเครือข่ายนี่พี่ทุ่มเทมากเลย แต่พอหลังๆ นี่มันเกิดเหมือนความน้อยใจอะไร
สักอย่าง พี่ก็เลยไม่อยากไปนั่น ไม่อยากท านั่น ไม่อยากท านี่ มันเบื่ออะ ... ภูมิใจ 
ท าให้เพื่อพี่น้อง แต่ก็ต้องมาช่วยเรามั่ง ไม่ใช่อยู่เฉยๆ มันไม่ใช่อะ พี่ก็เลยหายไป
พักหนึ่ง ทุกวันนี้บางทีพี่เหนื่อยๆ ท้อๆ พี่ก็บอกว่า ถึงขั้นพูดเลยนะ จะไปจาก
เครือข่าย แต่ก็ไม่เคยพ้นจากเครือข่ายสักที  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
ถึงแม้พี่อ๊อดหญิงจะน้อยใจกับการท างานให้เครือข่ายคนไร้บ้าน แต่ก็ยังรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งในการต้องมาร่วมช่วยเหลือท างานให้เครือข่ายอยู่เสมอ แม้จะลดบทบาทของตนเองลงบ้าง 
ความภูมิใจท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายซึ่งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกา

ช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะคนไร้บ้านในพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีคนไร้บ้านมักจะเรียกว่าพี่น้องเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นคนไร้บ้านท่ีอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ หรือในพื้นท่ีสาธารณะ 

ความรู้สึกเวลาเราร่วมกิจกรรมเราก็รู้สึกภูมิใจนะว่าคนไร้บ้านถึงจะมีจ านวนน้อย
นะ แต่การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานข้างนอกไม่ว่าจะเป็นกับสลัมส่ีภาคหรืออะไร
นะเราออกไม่ขาด เราออกเต็มร้อย แต่จ านวนคนเราอาจไม่เต็มร้อย แต่จ านวน
ครั้งท่ีเราไปออกกับพี่น้องเราคุยได้เลย เราออกเต็มร้อย เรียกว่าวันไหนไปหมด 
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ไปช่วย แต่จ านวนคนนี่ก็ขอเขา เรามีน้อย บางทีเขาเรียก 10 ก็ไป 7 คน แต่บาง
งานเขาเรียก 10 คน เราก็ออกไปสิบห้าคนยี่สิบคน แล้วแต่ช่วงว่างไง ช่วงสอง
สามวันก่อนท่ีไปท าเนียบเขาเอาแค่สิบคน เราออกไปต้ังยี่สิบแปดคน ช่วงนี้เขา
ว่างกันเราก็ไป เราก็บอกเขาอย่างนี้  

ลุงแดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
ก็ไปท าแล้วมันมีความสุขไง เห็นพี่น้องเราได้กินข้าว ไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องเรา 
มีความสุข เพราะเราเคยล าบากมา พี่น้องเราได้กิน เราก็เออภูมิใจ เพราะเรายัง
มาช่วยมูลนิธิเขาท ากิจกรรมร่วมกัน  ... เหนื่อยก็ต้องทน เพื่อพี่น้องเรา ไม่ได้ตังพี่
ก็เอา พี่ก็ช่วย ก็เราเต็มใจ ... ปล่อยเขา เราท าตัวของเราให้ดีท่ีสุด คนอื่นไม่เห็น 
พี่เล้ียงก็ไม่เห็น จริงนะ เราไม่ต้องรอพี่เล้ียงมาเห็นเราท า เราท ากิจกรรมอะไร
ช่วยได้เราก็ท า เจ็ดชุมชนเราท าอะไรได้เราก็ท าไป ไม่ต้องมารอให้เขาส่ังหรอก ใช่
ปะ เราท าได้เราก็ท าไป  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2558) 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมนอกจากความเป็นเครือข่ายของคนไร้บ้านแล้ว 

ความรู้สึกภูมิใจและความสุขท่ีเกิดจากการเป็นผู้ให้ได้ท าให้คนไร้บ้านมองตนเองเปล่ียนแปลงไป คุณ
ค่าท่ีเกิดขึ้นได้สร้างอัตลักษณ์คนไร้บ้านท่ีสามารถท าให้คนไร้บ้านปรากฏตัวในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

การเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรม คือการแสดงตัวตนในการเป็นส่วน
หนึ่งในพื้นท่ีของการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ การแสดงตัวตนและต าแหน่งแห่งท่ีของตนในพื้นท่ีผ่าน
การท ากิจกรรมท าให้เกิดการยอมรับตนเอง การยอมรับกันและกัน ท่ีส าคัญคือ การยอมรับตัวเองมา
จากการท่ีคนไร้บ้านมีการสร้างคุณค่าท่ีใช้น าเสนอให้สังคมด้วยตนเอง ความสามารถในการปฏิบัติการ
เพื่อสร้างคุณค่าและน าเสนอตัวเองต่อสังคมท าให้คนไร้บ้านเป็นผู้กระท ามากกว่าเป็นผู้รอคอยรองรับ
ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์จากสังคม  

ความเป็นส่วนหนึ่งหรือการเป็นเจ้าของในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านจึงไม่ใช่เพียงใน
แง่ของการครอบครองในทางนิตินัยท่ีเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าง ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งในเครือข่ายท่ีเป็นเสมือนครอบครัว การร่วมเป็นเจ้าของในพื้นท่ีท่ีไม่ใช้ในส่วนของโครงสร้างทาง
กายภาพ แต่เป็นเจ้าของท่ีในพื้นท่ีท่ีสามารถท าให้คนไร้บ้านมีส่วนร่วม และแสดงตัวตนของตนเองได้ 
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5.5 บ้านจากน้ าพักน้ าแรง 
 
ในช่วงท่ีผู้ศึกษาอยู่ในสนามทางศูนย์ในระยะนี้เป็นช่วงเปล่ียนผ่าน เพราะมีคนไร้บ้าน

บางส่วนท่ีก าลังสร้างบ้านในโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยคนไร้บ้าน โดยเรียกว่า “ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน” 
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีสถานท่ีท่ีคนไร้บ้าน จะสร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นท่ีดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย บริเวณพุทธมณฑลสาย 2 ท่ีให้ชุมชนเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี รองรับชาวบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และใช้งบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงปรับปรุง
สาธารณูปโภคในพื้นท่ี และก่อสร้างบ้าน  พื้นท่ีดังกล่าวมีแปลงท่ีดินเหลือจึงแบ่งปันท่ีดินจ านวน 20 
แปลง แต่ละแปลงกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร แบ่งเป็นส่วนท่ีอยู่อาศัยจ านวน 16 แปลง และพื้นท่ี
ส่วนกลาง 8 แปลง (แปลงเกษตร ศูนย์ประชุม บ้านดิน) ให้คนไร้บ้านชุดแรก ได้สร้างบ้าน และชุมชน
คนไร้บ้าน โดยจ่ายค่าเช่าท่ีดินให้การรถไฟปีละ 1,600 บาท ต่อแปลง (มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย, 2558)  

โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยคนไร้บ้านมาจากการร่วมกับเครือข่ายสลัมส่ีภาค คนไร้บ้านจึง
ไปร่วมใช้พื้นท่ี โดยได้รับการสนับสนุนส่วนแรกจากโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ในส่วนงบประมาณสนับสนุนเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถมท่ี ทางระบายน้ า 
ท าแนวถนน เป็นต้น ส่วนท่ีสอง คือ งบประมาณอุดหนุนเพื่อเป็นเงินต้ังต้น 20,000 บาทต่อหลัง ส่วน
ท่ีสามเป็นงบประมาณส าหรับการสร้างบ้านจะได้รับเงินสนับสนุนต่อหลัง 50,000 บาท ท่ีมาจากคนไร้
บ้านไปน าเสนอต่อ พอช. ว่าต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ เพราะคนไร้บ้านไม่สามารถใช้เกณฑ์ปกติ
เหมือนชุมชนท่ัวไป ส่วนท่ีส่ีจาก ACCA เป็นโครงการท่ีให้การสนับสนุนเรื่องท่ีอยู่อาศัยให้คนจนเมือง 
โดยให้งบประมาณให้กับเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับสร้างบ้านหลังละ 
50,000 บาท และคนไร้บ้านต้องผ่อนคืนเงินจ านวนนี้มาท่ีเครือข่ายคนไร้บ้านให้เป็นกองทุนหมุนเวียน
ต่อไป รวมแล้วเงินต้ังต้นส าหรับให้คนไร้บ้านสร้างบ้านรวมเป็นเงิน 120,000 บาท โดย 50,000 บาท
ของ ACCA นั้นต้องผ่อนคืนมายังเครือข่ายคนไร้บ้าน ตอนนี้เป็นโครงการน าร่อง 20 หน่วย เพื่อจะ
พัฒนาให้เป็นนโยบายท่ีมั่นคงถาวรต่อไป ลักษณะบ้านในชุมชนใหม่คนไร้บ้านมี 2 ลักษณะคือ         
1) บ้านเด่ียวท่ีมีสิทธิครอบครัวเป็นปัจเจก 2) บ้านกลางท่ีสิทธิการครอบครองเป็นของเครือข่ายคนไร้
บ้าน โดยมีลักษณะ และรายละเอียดต่างกัน ดังนี้ 

 1) “บ้านเด่ียว” สิทธิในความเป็นเจ้าของบ้านเป็นแบบปัจเจกสามารถตกทอดให้
ลูกหลาน ตอนนี้สร้างอยู่จ านวน 6 หลังย่อย บนแปลงท่ีดิน 6 แปลง ส่วนใหญ่จะเป็นคนไร้บ้านท่ีเป็น
ครอบครัว มีลูก หรืออยู่ในวัยท างาน ท่ีมีศักยภาพจะมีบ้านของตัวเองได้ต้องมีเงินประกัน 2,500 เพื่อ
ปลูกบ้านเด่ียว (เปรียบเสมือนเงินดาวน์สามารถผ่อนได้แต่ต้องผ่อนให้ครบจ านวนภายใน 6 เดือน หาก
เดือนไหนเงินไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจะหักจากเงินจ านวนนี้) ค่าใช้ จ่ายเดือนละ 701 บาท 
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แบ่งเป็น เงินออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย 701 บาท กองทุนสวัสดิการ 30 บาท ค่าเช่าท่ีดิน 167 บาท 
รวมพื้นท่ีส่วนกลาง ท่ีเหลือ 434 บาท เป็นเงินผ่อนคืนของเงินต้ังต้นสร้างบ้านของ ACCA เพื่อ
หมุนเวียนเข้าเป็นเป็นกองทุนเพื่อการมีท่ีอยู่อาศัยของเครือข่ายคนไร้บ้าน2 ในส่วนค่าน้ าค่าไฟแยกจ่าย
ตามท่ีใช้จริง  

2) “บ้านกลาง” เครือข่ายคนไร้บ้านเป็นเจ้าของ ปลูกเป็นบ้านแฝด ตอนนี้สร้างอยู่
จ านวน 4 หลังย่อย บนแปลงท่ีดิน 4 แปลง ส าหรับคนไร้บ้านท่ีประสงค์จะมีบ้าน แต่ไม่มีศักยภาพใน
การรับภาระ และไม่ต้องการเป็นเจ้าของเนื่องจากไม่มีลูกหลาน ญาติพี่น้องสืบทอด อยู่ตัวคนเดียว 
บางคนอายุมากแล้ว ไม่มีแรงจูงใจ หรือมีความจ าเป็นในการเป็นเจ้าของจะจ่ายเป็นค่าเช่า หรือค่า
บ ารุงในการอยู่อาศัย ให้กับเครือข่าย คืนให้กับกองทุน เพื่อสามารถน าไปสร้างบ้านรองรับคนไร้บ้าน
อื่น ๆ ต่อไป ในกรณีบ้านกลางต้องมีเงินประกัน 1,500 บาท (เปรียบเสมือนเงินดาวน์สามารถผ่อนได้
แต่ต้องผ่อนให้ครบจ านวนภายใน 6 เดือน หากเดือนไหนเงินไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจะหักจาก
เงินจ านวนนี้) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 400 บาท แบ่งเป็น เงินออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย 70 บาท กองทุน
สวัสดิการ 30 บาท ค่าเช่า 300 บาท ประกอบไปด้วยค่าเช่าท่ีดินและเงินคืนเพื่อหมุนเวียนเข้าเป็นเป็น
กองทุนเพื่อการมีท่ีอยู่อาศัยของเครือข่ายคนไร้บ้าน ในส่วนค่าน้ าค่าไฟหารกันตามท่ีใช้จริง 

 
ตารางที่ 5.1 รายละเอียดกองทุนสวัสดิการเครือข่ายคนไร้บ้าน 

ประเภท หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
1.การเกิด -ท าขวัญเด็กแรกเกิด 2,000 บาท 
2.เจ็บป่วย 
- ค่าเดินทาง 

 
-กรณีไปหาหมอเองได้จ่าย 150 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ( ดู
หลักฐาน) 
-กรณีอาการหนักช่วยค่ารถตามจริงให้กลุ่มพิจารณา 

- ค่ายา -กรณีมีบัตรสุขภาพช่วยจ่ายค่ายานอกบัญชี 500 บาทต่อปี (มี
ใบเสร็จ) 

                                                             
1 เงินออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัยในอนาคตของเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการยึดโยงให้เป็นกลุ่มและ
เครือข่ายร่วมกันซึ่งหากมีการเติบโตทางเครือข่ายต้องการประชุมหารือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
2 เมื่อเงินจ านวน 434 บาท สบทบจนครบ 50,000 บาท ท่ีให้ต้ังต้นในการสร้างบ้านของ ACCA คนไร้
บ้านจะเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนส าหรับค่าส่วนกลาง เงินออมทรัพย์ และค่าเช่าท่ีดิน เป็นจ านวน
เงินเดือนละ 267 บาท 
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ประเภท หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
- ประกันรายได้ช่วงเจ็บป่วย
ท างานไม่ได้ 

-ช่วยเหลือวันละ 100 บาท ไม่เกิน3 วัน/ครั้งและช่วยไม่เกิน 2 ครั้ง
ต่อปี (ต้องนอนโรงพยาบาล) 

3.ผู้สูงอายุ - ช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท 
- สมทบครบ 3 เดือน ได้เบี้ยคนชรา 25 บาท ครบ 6 เดือนได้ 30 
บาท ครบ 1 ปี ได้ 50 บาท สมทบครบ 2 ปี ได้ 75 บาทถ้าสมทบ
ครบ 3 ปี ขึ้นไปได้ 100 บาท 

4.เสียชีวิต -ช่วยสมทบจัดงานกรณีไม่มีญาติหรือช่วยท าบุญญาติผู้เสียชีวิต 
จ านวน 3,000 บาท 

5.การศึกษา -กรณีผู้ท ากองทุนสวัสดิการเป็นเด็กก าลังเรียน ช่วยสนับสนุน
การศึกษา 500 บาทต่อป ี

6.กรณีช่วยเหลือตน เอง ไม่ ไ ด้
(พิการ,สูงอายุ,เด็กก าลังศึกษา) 

ช่วยค่าใช้จ่ายรายวันโดยพิจารณาเป็นรายๆ 1,000 บาทต่อเดือน
ท้ังตัวบุคคลและเกณฑ์การช่วยเหลือให้เครือข่ายพิจารณา  

- เงื่อนไขการสะสมครบ 3 เดือน ให้ใช้สิทธิได้หลังจากสมาชิกออมฯ ตามเกณฑ์ 

- ขาดการสะสมได้ 1 เดือน และในเดือนถัดไปให้สมทบเพิ่มแทนเดือนท่ีขาด เพื่อรักษา
สิทธิในกองทุน 

- ถ้าขาดการสะสมมากกว่า 1 เดือน ให้ถือว่าขาดสิทธิจากกองทุน และถ้าจะกลับมา
สะสมใหม่ก็ให้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสมัครใหม่ 

- เปิดบัญชีในนามกองทุนสวัสดิการคนไร้บ้าน 
 
การคัดกรองคนไร้บ้านท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจากการท าความเข้าใจ สอบ

ประวัติและพิจารณาว่าเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ การทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย มีความ
ต้ังใจ สนใจการอยู่ร่วมเป็นกลุ่มเครือข่าย และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนท่ีสนใจเข้าร่วมส่วนใหญ่มาจาก
คนไร้บ้านในเครือข่ายท่ีมีศักยภาพและต้องการขยับตนเองขึ้นมา ซึ่งตอนนี้นอกจากคนไร้บ้านท่ีอาศัย
อยู่ในศูนย์และเข้าร่วมโครงการ ยังมีคนไร้บ้านในส่วนกลุ่มย่อยท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะท่ีมีความสนใจท่ี
จะมาเข้าร่วมโครงการประมาณ 3 คน อยากอยู่บ้านรวม ก าลังดูว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่จึงค่อยมาเริ่ม
เข้าโครงการฯ เพราะตอนนี้เช่าบ้านราคาถูกอยู่ ถ้าเข้าร่วมโครงการฯ ตอนนี้จะไม่สามารถแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่าย 2 ท่ีไหว  

ตอนนี้ในส่วนบ้านเด่ียวเริ่มสร้างแล้ว คนไร้บ้านใช้แรงงานสร้างบ้านกันเองเพื่อลดต้นทุน 
แต่ละคนต้องหาเงินมาสร้างบ้านของตนเอง เพราะเกิน 1 แสน เงินสนับสนุนต้ังต้น 1 แสนบาทได้
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เฉพาะโครงสร้างหลักของบ้าน ผนังกั้นกลาง ส้วม และโครงหลังคา ตอนนี้คนไร้บ้านส่วนหนึ่งสร้างไป
อยู่ไปด้วยท ากันตามก าลังเงินโดยสร้างไปเรื่อยๆ ต่อเติมทีละส่วนๆ ในส่วนบ้านรวมประมาณส้ินปี 
2558 จะเสร็จ นอกจากบ้านเด่ียวและบ้านรวมแล้วยังมีบ้านทางเลือกท่ีเป็นของพี่ไก่ และบ้านดินท่ี
เอาไว้ส าหรับท ากิจกรรมท่ีไม่ได้ขออนุญาตสร้างจากทางเขตอีก 2 หลัง  

 

5.5.1 พื้นที่ต้ัง  
พื้นท่ีในการสร้างบ้านของคนไร้บ้านอยู่บริเวณท่ีหยุดรถไฟพุทธมณฑล สาย 2 

ปัจจุบันมีครอบครัวพี่ไก่ และป้าอ้วนไปอยู่ประจ าแล้ว เพราะสร้างเป็นบ้านทางเลือก แต่ส าหรับคน
อื่นๆ ยังสร้างบ้านอยู่ซึ่งคืบหน้าไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่มีใครไปอยู่อาศัยเป็นประจ า 

ทีแรกมันยังไม่มีท่ีไง เวลาประชุมทีโด่งเขาก็พูดว่าแบบนี้นะ ไปดูท่ีกันเลยว่าจะ
เอาท่ีแบบไหน ตอนนั้นยังไม่ได้ท่ีตรงนี้ ไปดูมาหลายท่ี พี่โด่งเขาพาไป ไปดูเยอะ
มันก็ไม่ได้สักที ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้วแหละ แต่เราก็ออมไปเรื่อยๆ คิดว่าสัก
วันมันต้องได้ เขาก็พูดให้ก าลังใจ สักพักก็มาบอกเราว่าได้แล้วนะ อยู่สายสอง ไป
ดูกันเลย มาถึงหญ้าเต็มไปหมด ต้นไม้อีก จะอยู่ได้ยังไงล่ะตรงนี้ เราก็ไปท า ไป
ถากกัน เขาก็ซื้อเครื่องมือมาให้ท า ตัดสองวัน เรียบ โด่งก็คุยเรื่องตกเข็มเรื่อง
อะไร เราก็ว่าเอ้อ มันเป็นจริงนี่หว่า เขาก็เอารถเครนเข้ามาไรเงี้ย มาวัดตาราง
เมตรกันตรงไหนของใคร ทีแรกเขาจะให้เหมือนกันหมดไง ผมก็บอกไม่ไหว ถ้าให้
แบบนั้นสงสัยผมได้อยู่แต่โครง ผมขอแบบนี้ได้ไหม แบบบ้านทางเลือกอ่ะ ขอให้
ผมได้มีบ้านอยู่แบบน้อยๆ ก็พอละ ตอนนี้ผมก็ภูมิใจมาก คุยได้เต็มปากว่ามีบ้าน
แล้ว ถึงไม่มีเลขท่ีแต่มันก็เป็นของเรา เราก็ส่งไปเรื่อยๆเจ็ดร้อย เจ็ดร้อย เขาก็ไม่
ทวงนะ เขาดี บางทีก็ติดไปสองสามเดือน ก็ไปท างานวัดได้สองสามพันก็เอามาให้ 
นี่ก็ส่งได้ปีนึงแล้ว  

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การหาท่ีในเมืองส าหรับการสร้างท่ีอยู่อาศัยไม่ใช่เรื่องง่าย การมีท่ีอยู่อาศัยซึ่งจะ

น าไปสู่การสร้างบ้านของคนไร้บ้านในเมืองจึงเป็นเรื่องท่ีห่างไกล ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการอยู่ห่าง
เมืองในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นต้นทุนชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งท าให้การใช้ชีวิตไม่ง่ายเท่าท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีอยู่
ใกล้เมืองและมีการคมนาคมท่ีสะดวก คนไร้บ้านส่วนใหญ่ท่ีอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยเฉพาะท่ีศูนย์
บางกอกน้อยการจองบ้านในพื้นท่ี “ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน” จึงเป็นเรื่องท่ีเผ่ือไว้ในอนาคตมากกว่าการ
อยากย้ายไปอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวยังไม่สามารถตอบเงื่อนไขชีวิตได้สะดวกสบายได้เท่า
การอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ 
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5.5.2 การจะมี “บ้าน” 
การมีท่ีอยู่อาศัยเป็นเรื่องท่ีห่างไกลส าหรับชีวิตคนไร้บ้าน ซึ่งการมีท่ีอยู่อาศัยเป็น

เงื่อนไขหนึ่งท่ีส าคัญต่อการก่อรูปความรู้สึกของบ้านท่ีจะทาบซ้อนในพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งการเข้ามาอยู่
ศูนย์พักคนไร้บ้านได้สร้างความหวัง โอกาสท่ีเป็นไปได้จากกการต่อสู้ร่วมกัน การพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่
การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีท าให้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

พี่นางก็คิดนะ คิดว่าจะมีบ้านสักหลังคงยาก เพราะว่าท าบ้านหลังนึงก็คงไม่ใช่
น้อยๆ จากท่ีเคยเห็นตอนพ่อกับแม่ท า อย่างน้อยก็เป็นหลังแสน เงินเราขายของ
มือสองเนี่ย 400 , 500 แล้วจะเอาเงินแสนท่ีไหนไปท าบ้าน เราก็เลยไม่หวัง      
ไม่หวังขนาดนั้น แค่ว่าอยู่ไป แล้วต้ังหลักได้ มีงานท า แล้วเอาเงินไปเช่าห้อง 
คอนโดอะไรเขาอยู่ ส่วนตัวคิดแบบนั้นไง แต่บ้านนี่ไม่คิดว่ามีความหวัง...มันหาย 
เพราะว่าท าบ้านหลังนึงต้องนึกถึงเงินก่อนนะ ถ้าไม่มีเงินก็ท าไรไม่ได้เลย  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
บ้าน แล้วเราก็ไกลเกินฝันว่ารายได้อย่างเราอะ บ้านมันไม่ได้หลังละถูกๆ เราก็ไม่
นึกหรอกเรื่องบ้าน มานึกตอนเข้าสู่ศูนย์ มีศูนย์แล้วมีขบวนการ NGO เหมือนกับ
ว่าถีบเราให้ไปมีบ้าน ดันอะ เข็นครกขึ้นภูเขาให้เราท้ังนั้นอะ ตามหลักถ้าไม่มี 
NGO นี่เราก็ไม่คิดเรื่องนี้อยู่แล้ว 

 ลุงอี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
บ้านท่ีเป็นเรื่องยากนั้นแสดงให้เห็นว่าบ้านในท่ีนี้ท่ีพี่นางพูดถึงคือ ท่ีอยู่อาศัย      

ท่ีจ าเป็นต้องมีเงินซื้อมา ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญพื้นฐานในการเข้าไปอยู่อาศัยเพื่อการก่อรูปของความรู้สึกว่า
เป็นบ้าน ท้ังนี้เพราะความคุ้นเคยของบ้านท่ีเรานึกถึงคือโครงสร้างทางกายภาพท่ีเราใช้อยู่อาศัยเป็น
อันดับแรก 

ลุงคิดว่าศูนย์เนี่ย เขาจะนิยามยังไงกันไม่รู้นะ แต่ลุงเรียกศูนย์ต้ังหลักชีวิต คือ    
ทุกคนล้มลุกคลุกคลานนอนข้างถนนกันมาแล้ว ไม่มีความหวังในชีวิต แต่พอได้มา
อยู่ในศูนย์เนี่ย มีหลังคาคุ้มหัวแล้ว มีท่ีนอนแล้ว ทีนี้เราก็ได้มีเวลาคิดถึงอนาคต
ตัวเองแล้ว ทีนี้มันก็ได้ต้ังหลักแล้ว … ถ้ามาอยู่ในศูนย์ทุกคนมีความหวังหมด
แหละ หนึ่งไปได้ สองเรามีเครือข่าย มีเพื่อนฝูงท่ีเรารู้จัก ถ้าอยู่ข้างนอกก็ตัวใคร
ตัวมันเลย เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยลุงไม่ไหว ก็ยังมีพี่น้องท่ีนอนด้วยกันเนี่ยหามส่ง
โรงพยาบาลแน่นอน … มันดีขึ้น คือท่ีว่าดีขึ้นเนี่ย ชีวิตลุงไม่ต้องมาตากแดด    
ตากฝน ตากยุง นอนแบบหวาดระแวง กลัวว่าสงเคราะห์จะลงจับเมื่อไหร่ ได้นอน
เต็มอิ่ม หลับเต็มตา การกินอยู่ไม่ต้องหวาดระแวงอะไร บ้านท่ีอาศัยเราก็มีท่ี
ประจ า แต่ถามว่าชีวิตดีขึ้นไหมก็เรื่องแบบนี้ก็ดีข้ึน แต่เรื่องท ามาหากินกับรายได้
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มันก็เหมือนเดิมอ่ะ เหมือนเดิมเพราะเศรษฐกิจแบบนี้นะ ข้าวของก็ถูกลง      
ของเก่าก็ถูกลง ของเก่าไม่มีท้ิง ลุงวิเคราะห์เลยว่าเศรษฐกิจย่ าแย่เพราะคนไม่ท้ิง
ของ          ไม่ฟุ่มเฟือย ขวดน้ า กระป๋องน้ าอัดลมก็น้อยลง ร้านค้าเมื่อก่อนเขา
ท้ิง เด๋ียวนี้เขาไม่ท้ิง เขาขายเอง  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ส าหรับลุงด าท่ีมีอาชีพเก็บของเก่ามองว่าของใช้ต่างๆ ท่ีมีราคาถูกลงท าให้เมื่อ

ของเหล่านี้ถูกท้ิงการน ามาขายต่อไม่ได้ท าให้ของเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ของเก่าท่ีจะสามารถขายได้มี
มูลค่าเปน็ของท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ความประณีตตามแบบลักษณะของเก่าท่ีน่าสะสมหายากมาก
ขึ้น 

ความหวังท่ีมาพร้อมกับความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น นึกภาพของชีวิตท่ีต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะ
ไปหากินท่ีไหนได้ครบ 3 มื้อ จะอาบน้ าท่ีไหน มีแจกเงิน หรือจะหาเงินเพื่อประทังชีวิตอย่างไร นอนท่ี
ไหน หลับๆ ต่ืนๆ ต้องระแวงระวังภัย การคิดถึงอนาคตอย่างเรื่องบ้าน การมีอาชีพและชีวิตท่ีมั่นคงดู
เป็นเรื่องยากและห่างไกลจริงๆ การคิดถึงชีวิตในอนาคตและจะสามารถท าให้เป็นไปได้จ าเป็นต้อง
อาศัยข้าวสามมื้อมีพร้อม นอนเต็มอิ่ม ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่ต้องใช้แรงท้ังหมดเท่าท่ีมีในอยู่
รอดไปวันๆ อย่างยากล าบาก ดังนั้นการอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ สามารถท าให้คนไร้บ้านมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นท่ีท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเกิดความหวังท่ีจะมีบ้านได้อีกครั้ง แต่เงื่อนไขส าคัญท่ี
จะมีบ้านของตนเอง คือ เงินท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการมีท่ีอยู่อาศัยอันเป็นส่วนประกอบส าคัญของบ้าน 

ลุงอยากอยู่ สู้ชีวิตข้างนอกนี้แหละ ไปเช่าบ้าน อาจเป็นบ้านเครือข่ายไรงี้ ...      
ถ้ารายได้มั่นคง แล้วอยากถ้าลุงฟลุ๊คมีร้านค้าเล็กๆนะ พอเอาตัวรอดได้แล้วอะไร
แล้ว ในชีวิตลุงก็อยากกลับบ้าน แต่ไม่ได้ไปอยู่ เพราะลุงดูสภาพแล้ว น้องๆ
หลานๆก็อยู่กันเยอะ เต็มแล้ว ถ้าลุงจะกลับก็กลับไปดูแลพี่น้อง กลับไปให้เห็นว่า
พี่เอ็งดันทุรังมาเพราะไม่อยากเป็นภาระพวกเอ็ง ให้เขารู้ว่าเราหนีออกมาเพื่อ
อะไร ไม่ได้โกรธน้องๆ แต่พี่จะพูดให้ฟังว่าพี่หนีมาเพื่ออะไร แล้วมันอาจจะเป็น
ต้นทุนในชีวิตเอ็งข้างหน้าว่าเอ็งต้องสู้ แต่ถ้าออกมาแล้ว ถ้าลุงมีร้านมีอะไร       ก็
อาจจะปลูกบ้านเล็กหรือเช่าบ้านเล็กๆของเครือข่าย เป็นส่วนตัวนะ พอค้าขาย
เสร็จก็กลับไปนอนสบายๆ เป็นส่วนตัว เป็นบ้าน เป็นห้องของเราดีกว่าให้ลุง
กลับไปนอนตายท่ีบ้านเลย ลุงคิดว่าไปก็เหมือนเดิมคือหนึ่งลุงคิดว่าถ้าอาชีพเรา
อยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่นู้นมันก็คงผิดกัน แล้วสองมันแออัดมากท่ีบ้านเก่า ลุงอย่าไป
เป็นภาระเขาดีกว่า เราอยู่เนี่ย พอดีแล้วไปหาพี่น้อง ลุงว่ามันจะดีกว่า ดีกว่าเรา
แบกสังขารแบบนี้ไปหาพี่น้อง  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
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คนไร้บ้านท่ีเข้าไปอยู่ในชุมชนใหม่คนไร้บ้านท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งเป็นคนไร้
บ้านท่ีพร้อมในชุดแรกเพื่อทดลองรูปแบบการบริหารจัดการ ท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนไร้บ้าน หากการ
ด าเนินการส าเร็จก็จะเป็นต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้คนไร้บ้านท่ีต้องการมี ท่ีอยู่อาศัย (บ้าน) เป็น
ของตนเองอีกครั้งได้ หลังจากการมีท่ีอยู่อาศัยท าให้เกิดความรู้สึกของการมีบ้าน ดังนี้ 

พี่อ๊อดหญิงจองบ้านเด่ียวส าหรับครอบครัวโดยมีตนเอง พี่อ๊อดชาย และลูกชาย 2 
คน แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ... พี่ก็ต้องว่ารอด พี่ต้องท าให้ได้ ... ก็คือ ความฝัน
อันสูงสุดท่ีมันเป็นน้ าพักน้ าแรงของพี่ เป็นน้ าพักน้ าแรงท่ีว่าเออเราท าได้ เราไป
พูดให้เขา (พี่น้อง) ฟังว่าเราจะท าบ้าน เราจะมีบ้านเป็นของตัวเองเงี้ย ... ดีใจ 
เพราะว่านี่คือส่ิงท่ีส าคัญท่ีอยากจะมีละ เพื่ออนาคตให้ลูก แล้วความฝันอีก
อันหนึ่งก็คืออยากให้ลูกเรียนจบปริญญาตรี ตอนนี้พี่ไม่ได้หวังอะไรแล้ว  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
เมื่อถามว่าในช่วงบั้นลายชีวิตอยากกลับไปอยู่แม่สอดไหมพี่อ๊อดก็ยืนยันว่าอยาก

อยู่ชุมชนใหม่ท่ีสร้างบ้านไว้มากกว่าจะกลับไปอยู่แม่สอด 
ความคืบหน้าของบ้านพี่อ๊อดหญิงท่ีก าลังสร้าง “ตอนนี้ท าโครงหลังคา เทพื้น

ข้างล่าง เหลือเทพื้นข้างบน ตอนนี้นอนแคมป์ท่ีเป็นบ้านช่ัวคราวอยู่ ... ใจคิดอยากท าเหมือนบ้านคน
อื่นท่ัวไป แต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆ เป็น ค่อยไปๆ ก่อน ของเราก็มีอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรเข้าไปเยอะ 
ตอนนี้ต้ังใจว่าจะซื้ออิฐบล็อกมาก่อ ก่อเสร็จก็ยังไม่ฉาบ ทยอยท า ท าไปเรื่อยๆ พอมีตังค์ค่อยซื้อปู น  
มาฉาบ ไม่รีบท า เพราะว่าถ้าเราเงินมาลงทีเดียว หมด” การท าบ้านเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เงินมาก ในแง่นี้
การมีบ้านหลังหนึ่งจึงเป็นเรื่องท่ีหนักหนาส าหรับคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะคนไร้บ้านท่ีมีต้นทุนใน
ชีวิตน้อย  

(ท่ีชุมชนคนไร้บ้านเป็นบ้านหรือยัง) ความรู้สึกว่าเป็นแล้ว ถึงอยู่เป็นแค่บ้าน
ช่ัวคราว ก็คิดว่าเป็นบ้านเป็นสัดเป็นส่วนของเรา เป็นบ้านเรา เริ่มรู้สึกว่ามันเป็น
พื้นท่ีส่วนตัวของเรา ... ท่ีนี่ไว้ให้ลูก ยังไงลูกก็อยู่ท่ีนี่เป็นหลักอยู่แล้ว ... น้าก็อยาก
ให้กลับไปอยู่แม่สอด บางทีก็เบื่อไม่อยากกลับไปอยู่ แต่เจอน้าน้าก็บอกว่าให้
กลับไปอยู่ น้าอยากให้กลับไปบ้านท่ีนู่น (แม่สอด) บ้าง เราก็มีญาติพี่น้องนะไม่ใช่
ไม่มี เราอย่าคิดว่าตัวเราอยู่คนเดียว ชอบพูดนะเวลาไปทีไร ... มึงอย่าคิดว่าตัวมึง
อยู่คนเดียว ... แต่พอเรากลับไปอยู่นานๆ ไม่เกิน 3 วัน เอาแล้ว เรื่องเข้าหูมาแล้ว 
อะไรไม่รู้ อะไรว่ะ ใจไม่ดี พี่ไม่ชอบ พี่ไม่อยากจะไปคุย ไม่อยากเจอ ไม่อยาก
อะไรเลย ต่างจากท่ีนี่เรายังไงไม่รู้  

พี่อ๊อดหญิง (สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2558) 
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การสร้างโครงสร้างทางกายภาพด้วยน้ าพักน้ าแรงส่ิงนี้ได้บรรจุความรู้สึกของการ
ท าด้วยตนเอง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความผูกพันท่ีต่อสู้เพื่อให้เกิดเป็นบ้าน เพราะในทีนี้โรงสร้างท่ี
ขึ้นมาไม่ได้เป็นเพียงโครงหลังคา พื้น หรือผนัง แต่เป็นความรู้สึกท่ีบรรจุอยู่ระหว่างการก่อรูปขึ้นของ
โครงสร้างเหล่านั้น 

พี่นางซึ่งมีครอบครัว โดยมีสมาชิกครอบครัวท้ังหมด 6 คน ก็จองบ้านเด่ียวไว้
เช่นกัน  

ยังค่ะ พี่นางยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่ไปค่ะ ... คือประมาณพฤษภาคม พี่นางก็จะ
ขึ้นบ้านของพี่นางแล้ว เพราะว่าก าลังคุยกับพี่เล้ียงโด่งว่าเขาบอกว่าให้ไว้  พ.ค. 
เราจะได้ไปดูความพร้อมของบ้านเราด้วย คือถ้าช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลา คือเขาจะให้
เจ้าของบ้านได้มีส่วนร่วมด้วยไง พี่นางเลยนัดไปเป็นส้ิน พ.ค. แล้วกัน ... พี่นาง
อยากมีปัจจัยส่ีให้ครบ รอบบ้านก็อยากมีสวนผักสวนครัวเล็กๆ มีพื้นท่ีนั่งเล่น
เล็กๆ ส าหรับให้เราผ่อนคลายตอนเย็น ชีวิตพี่นางไม่ต้องการอะไรมากแล้ว      
บั้นปลายชีวิตก็ปลูกผักปลูกอะไรบ้างเหมือนน้าแดง วันนี้อยากกินน้ าพริกก็เก็บ
มาได้ ปลูกผักสวนครัวเล็กๆ ด้วย เวลาขาดเหลืออะไรก็ไปเอามาได้ แต่ก่อนเรา
ต้องไปตลาด แต่ตอนนี้เรามีเองแล้ว ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พี่นางต้องการแบบนี้
มากกว่า  

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
การผลักดันให้คนไร้บ้านไปสู่การมีบ้านอีกครั้งนอกจากเป็นเรื่อง เศรษฐกิจแล้ว

ความมั่นใจ และพลังภายในท่ีเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถท าได้ และสามารถมีท่ีอยู่อาศัยได้จริงๆ ก็เป็น
เรื่องส าคัญเช่นกัน เพราะการมีบ้านครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึก แต่การมีบ้านครั้งนี้คนไร้บ้าน
จ าเป็นต้องแบกรับความเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย การครอบครองดังกล่าวมีเงื่อนไขของการผ่อนช าระใน
ระยะยาวซึ่งเป็นภาระท่ีคนไร้บ้านต้องแบกรับและจัดการสภาพคล่องทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีท่ีอยู่อาศัย 
(บ้าน)  

มีความมั่นใจมากขึ้น มั่นใจจนเต็มร้อยอ่ะ ว่าเรามีขนาดนี้ได้แล้ว วันข้างหน้า
ท าไมเราจะมีอีกไม่ได้ เขาช่วยเหลือเรามาขนาดนี้แล้ว ให้ท่ีอยู่ ท่ีหลับท่ีนอน ให้
โอกาสเรามาขนาดนี้ เขาช่วยเราลุกมาได้ขนาดนี้ ท าไมเราจะฝ่าผันไปข้างหน้า
ด้วยล าแข้งเราเองไม่ได้ พี่นางคิดแบบนี้อยู่ตลอดแหละ 

พี่นาง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) 
ส าหรับคนโสดท่ีไม่มีครอบครัวการจองบ้านจะเป็นบ้านรวม เพราะไม่มีใครท่ีจะ

สืบต่อส่งทอดให้เพียงแต่เอาไว้อาศัยอยู่ในช่วงบั้นปลาย 
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ก็จองไว้ เป็นห้องรวม บ้านรวม เราก็อยู่คนเดียวเป็นบ้านรวม ... เป็นสัดส่วน เป็น
บ้าน พอเราจะเปิดฟังพระสวด เราก็เปิดดังๆ ได้ ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขา 

พี่แดง (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
เนื่องจากพี่แดงเป็นคนโสดระหว่างการอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ กับบ้านท่ีจองไว้

นั้นพี่แดงไม่รู้สึกว่าแตกต่างกัน  
นี่ก็ไม่ต่างอะไรนะ เพราะว่ามีบ้าน เพราะว่าเราตัวคนเดียว มันไม่เหมือนมี
ครอบครัว มันมีความหมายมากนะท่ีมีครอบครัว อย่างพี่นางเนี่ย มีครอบครัว
ใหญ่ใช่ไหม เขามีลูกเยอะ มันก็มีความหมายกับเขามาก อย่างผมก็มีแต่มีไม่มาก 
แค่เอาเป็นว่ามีความหวังแล้วกันท่ีได้มีบ้านของเราเอง ... (ในบ้านท่ีจองไว้คิดว่า
จะต้องมีอะไรบ้าง) คงไม่มีอะไรมั้ง เพราะมันก็เป็นท่ีพ านักท่ีสุดท้ายก็ได้ เป็น
สถานท่ีพ านักครั้งสุดท้ายนอนตายแบบสงบ ไม่ต้องไปนอนตายข้างถนน คนเขา
เดินไปเดินมาแล้วมีเจ้าหน้าท่ีมาห่ออย่างนี้” พี่แดง ส าหรับบ้านของพี่แดงท่ีเป็น
บ้านรวมมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว “บ้านรวมตอนนี้เหลือเก็บรายละเอียด
ภายใน แล้วก็ห้องน้ า มีสองช้ัน หลังละส่ีห้อง มีห้องน้ าส่วนตัว แต่ถ้าอยู่เป็น
ครอบครัวจะแคบไปหน่อย ... ยังไม่เสร็จ เป็นบ้านรวม ต้องรอขึ้นทีเดียว ตอนนี้
รายละเอียดมันยังไม่เรียบร้อยนะ มันเป็นระเบียง เราหาอะไรมากั้นเป็นห้องๆ ได้ 
... ใช่ๆ พอตรวจเสร็จ (แบบบ้าน) เราก็ขอบ้านเลขท่ี ... ส่วนใหญ่พี่น้องเราตอนนี้
ยังไม่จ่ายค่าต่อเติมกันนะ ตอนนี้ก าลังท าพื้นฐานอยู่ ท่ีทางมูลนิธิออกให้ ตอนนี้ก็
ออมเงินกันไปก่อน เรื่อยๆ  

พี่แดง (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2558) 
พี่หน่ากับสามี “จอง สร้างคู่กับพี่อี๊ดอ่ะ ... เป็นหลัง คู่กับพี่อี๊ด ... ดีใจท่ีมีบ้านเป็น

ของตัวเองอ่ะ แล้วเป็นบ้านท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ” (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) พี่หน่าชวนลูกสาวที่อยู่
สุโขทัยมาดูบ้านแต่ยังไม่ได้มาดู ในบั้นปลายพี่หน่าไม่ได้อยากกับไปอยู่สุโขทัย แต่อยากอาศัยอยู่ท่ีบ้าน
ใหม่ของตนเองมากกว่า  

โห กว่าจะท าได้ ไม่รู้จะเงินมาจากท่ีไหนเนี่ย ... ต้องออมอ่ะ เพื่อสร้างต่อ มันอีก
ยาวอ่ะ  

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีก าลังสร้างคนไร้บ้านจะต้องออมเงินเพื่อมาสร้างต่อ เนื่องจากต้ังต้น

โครงการให้จะให้เพียงโครงสร้างหลักๆ เท่านั้น การสร้างท่ีอยู่อาศัยเพื่อจะเป็นบ้านจึงเป็นกระบวนการ
ท่ียาวนานกว่าจะหาเงินมาส าหรับการก่อสร้าง ส าหรับคนไร้บ้านกว่าจะได้มีท่ีอยู่อาศัยเพื่อจะน าไปสู่
ความรู้สึกว่ามีบ้าน  
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ให้เสา ให้ผนัง ผนังกั้นกลางเฉยๆ เนอะ แล้วก็โครงหลังคากับส้วม ฝากลางกั้น
กลางกับพี่อี๊ดไง คู่กัน หลังแรกๆจะเป็นบ้านประสบการณ์ เสียค่าใช้จ่ายเยอะ   
งบบานปลาย มันแสนกว่าแล้ว ... แพงอ่ะดิ แต่เราต้องออมไง ถ้าเราไม่ออม ตอน
นู้นก็อด แล้วก็เงินสมทบอีก  

พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
ส่ิงท่ีหนักใจส าหรับคนไร้บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการคือเงินท่ีจะต้องสร้างต่อเพื่อให้

เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีจะท าให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นบ้านขึ้นมา นอกจากนี้ท่ีชุมชนใหม่นั้นการเดินทางค่อนข้าง
ไกล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเช่นกัน 

ถึงเรามีบ้านก็ยังอยากอยู่ท่ีศูนย์ อยากอยู่ท้ังสองท่ีเลย ท่ีนู่นเราก็พอเรามีบ้านเรา
ก็ไปนอนพักท่ีบ้าน พอวันอื่นท่ีเราไม่ได้ขายของ เราก็มานี่เพราะใกล้หลายตลาด
ท่ีเราจะไปขายของได้ 

 พี่หน่า (สัมภาษณ์, 25 มิถุนายน 2558) 
ผมคุยกับพี่น้องแล้ว ถ้าศูนย์นี้ปรับปรุงใหม่ พี่น้องบางคนอาจจะไม่ย้ายไปอยู่ท่ี
นั่น ... ถ้าจะไปสะดวกก็ต้องรถไฟ จะมีช่วงเช้ามืด จากเจ็ดชุมชนมาท่ีบางกอก
น้อยต้ังแต่เช้ามืด ตีส่ีตีห้า ส่วนช่วงเย็นรถไฟจะหมดประมาณหกโมงเย็น มืดๆ ก็
ต้องนั่งรถเมล์แล้วเหมาแท็กซี่ สาย 79, 123 แต่ไม่ถึงต้องต่อมอไซด์ไปประมาณ
สองกิโลครึ่ง ... ผมไปๆมาๆนะ อาจจะไปค้างบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้างานมันติดพัน
เราก็ต้องค้างท่ีนี่ เพราะว่าท่ีนี่มันยืนพื้นไง ท่ีนู่นอาจจะไปดูแล ค้างเป็นครั้งเป็น
คราว เพราะงานมันต่อเนื่อง ... ก็ยังเป็นป่ากระถินอ่ะ ก็ยังเห็นเงียบอยู่ๆ บางคน
เขาไปดูท่ีแล้วเขาก็ติ มันห่างไกลความเจริญ อีกสองปีความเจริญอาจจะถึง  

ลุงแดง (สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
วิถีชีวิตท่ีพี่น้องคนไร้บ้านท่ีอาศัย และการด ารงชีวิตท่ีผูกโยงกับความเป็นเมือง 

เมืองมีส่ิงท่ีท าให้คนไร้บ้านสามารถพึ่งพิงอาศัยได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีประหยัดท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งงาน พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งของอาหาร (ฟรีและราคาถูก) 
เครือข่ายพี่น้องท่ีบอกข่าวต่างๆ อย่างการแจกเงิน แจกข้าว การขายของมือสอง และการค้าขายใน
ย่านเมืองต่างๆ การอยู่ใกล้เมืองจึงเป็นเงื่อนไขจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้คนไร้บ้านสามารถพึ่งพาตนเอง 
และอยู่รอดได้ 

ส าหรับพี่อ๊อดชายเป็นคนท่ีลงมือสร้างบ้านด้วยตนเอง เพราะพี่อ๊อดชายและพ่อ
ของพี่อ๊อดชายมีทักษะงานช่างท าให้สามารถสร้างเอง โดยค่อยๆ สร้างไป ตามก าลังของตนเอง  

ภูมิใจว่าเรามีบ้าน แล้วก็มีบ้านให้ลูกเรา ท่ีสุพรรณอย่างงั้นก็ถือว่าไม่ใช่บ้านเรา
นะเป็นของแม่เรา อย่างงี้มันถือว่าน้ าพักน้ าแรงของเรา เราภูมิใจ เรานอนตายตา
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หลับ ถ้าเราไม่อยู่เราก็ยังมีบ้านให้ลูกเรา ...เพราะซื้อขายไม่ได้ท่ีนี่ มันสืบทอดกัน
ได้ เราก็ต้องภูมิใจว่ากรุงเทพฯ เราก็มีบ้าน แต่นู่นน่ะมันเป็นของเราแต่เราก็ไม่ได้
ภูมิใจว่าเป็นของเราเป็นของแม่เรา ... ก็ภูมิใจว่าเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นเพราะ
เราผ่อน ใช่ไหม น้ าพักน้ าแรงของเรา เรากู้เราผ่อน ... (ในบ้านต้องมีอะไรบ้าง)    
ก็ไม่มีอะไรมากหรอก คิดให้ลูก ปูกระเบื้องให้ลูกแค่นั้นเอง ... ให้ดูดีหน่อย 
เมื่อก่อนแบบอยู่สนามหลวง เราก็ท าตัวให้มันขึ้นสูงหน่อย ไม่ต้องเวอร์มาก ดูให้
ปานกลาง อย่างช้ันต่ าก็มาอยู่ช้ันกลาง ... มันก็ยังมั่นคง เพราะมันยังมีมิดชิดใช่
ปะ มันไม่ใช่แบบนี้โล่งๆ เข้าไปหยิบ  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ความภูมิใจของพี่อ๊อดชายยังแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยการเอาไป

เปรียบเทียบกับความเป็นคนไร้บ้าน  
การมีบ้านนี่ถือว่า บางคนอย่างงั้นยังไม่มีบ้านเหมือนพวกคนไร้บ้านเลยนะ บาง
คนนะ นี่คนไร้บ้านมีบ้านแล้ว ใช่เปล่า บางคนยังไม่มีบ้านเลยนะ ... ก็จะท าบุญ
บ้านเล้ียงไม่ต้องมาก แล้วท าเงียบๆ บอกมูลนิธิ บอกคนท่ีเรานับถือ ... เอาแค่
ง่ายๆ แค่ท าเล้ียงพระ 9 องค์ ... มีบ้านท้ังที พี่ก็ต้องท าให้ดี เราไม่ได้อยู่แค่วัน
เดียวเหมือนแคมป์อย่างงี้ นี่มันปักหลักแล้วเราก็ต้องท าให้เรามั่นคง ... พี่ก็ท าเอง
ด้วยน้ าพักน้ าแรง ไม่ได้จ้างใครหรอกนะหลังนี้ ท าสองคนกับพ่อเอง พี่เลยภูมิใจไง
ว่าพี่ท าบ้าน ... เราภูมิใจว่าเราท าของเราเอง ไม่ต้องจ้างใคร  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
เมื่อถามถึงลูกว่ามีความรักความผูกพันกับบ้านท่ีก าลังสร้างหรือไม่ พี่อ๊อดชายก็

พูดว่า  
รักดิ ไม่รักได้ไง มีบ้านดีกว่ามาอยู่อย่างงี้ ถ้าอยู่อย่างงี้เราไม่ได้เป็นส่วนตัวของลูก
ไง พอลูกมีครอบครัวเด๋ียวก็ขยายไปสิ จริงเปล่า ถ้ามูลนิธิไม่ล่มซะก่อน ... ก็ไว้ให้
ลูกอย่างเดียว ท่ีพี่เอาไว้เนี่ย ตัวพี่มีท่ีไปเยอะ ... ลูกพี่ก็ไม่ได้ให้อดนะ อยากได้
อะไรได้ทุกอย่างนะ เพราะท าเขาเกิดมาแล้วต้องให้เขาสบาย พ่อล าบากช่างมัน 
คิดงี้ ... ไม่อยากให้ลูกไปมองคนอื่น ไปโรงเรียนก็ให้ลูกวันละร้อยนะ ก็พี่สงสาร
ลูกไง กลัวมันมองตาคนอื่น ... พี่นึกถึงตอนพี่จน ไปมองคนอื่นเขากิน แล้วยุคนี้ไป
ให้ยี่สิบสามสิบพอกินหรอ ค่ามอไซด์ก็สิบบาทแล้ว ละข้าวสามสิบ น้ าแก้วนึง 
แล้วเด็กคนอื่นเขากินแล้วลูกเราไม่ได้กิน บาปอีก เล้ียงลูกมาให้อดๆอยากๆ ยังไง
ก็ต้องเล้ียงให้ดีไปเลย พ่อล าบากช่างมัน คิดในใจ ให้ลูกสบายก่อน แต่ฟลุคเป็น
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คนขยัน ฟลุคกับฟิวเป็นคนแบบนี้แหละ พี่ถึงไม่ค่อยตีไง รักลูกทุกคน ไม่เคยตี
เลยซักแปะนึง แต่แม่ตีบ่อย เขาโมโหร้าย  

พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
การมีบ้านอีกครั้งยังเป็นเครื่องแสดงคุณค่าท่ีคนไร้บ้านซึ่งส่งผลต่อการมองชีวิต

และการให้ความหมายตนเอง ดังนั้นการมีบ้านอีกครั้งส าหรับคนไร้บ้านจึงมีความหลากหลายและเมื่อ
มีบ้านอีกครั้งยังท าให้เราเห็นพลวัตความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของชีวิตท่ีผ่านมาของคนไร้บ้าน 

5.5.2.1 บ้าน เคร่ืองหมายของความส าเร็จในชีวิต  
การมีบ้านยังแสดงให้เห็นถึงการบรรลุจุดหมายในชีวิตอย่างหนึ่งท่ีท าให้

รู้สึกว่าชีวิตถูกเติมเต็มมากขึ้น “มาถึงขั้นนี้มีบ้านมีช่องแล้วเราก็ไม่ต้องไปทะเยอทะยานสูง ไม่ต้องไป
เวอร์มาก มันแค่นี้ก าลังดี คนเราถ้ามันทะเยอทะยานสูง มันก็ต้องมีคืบมันก็ต้องมีศอก ก็ต้องขอไป
เรื่อย ใช่ไหม ผมว่าตอนนี้ก าลังดี แค่นี้แหละ เพราะไปขอเขามากก็เรื่องมาก” พี่อ๊อดชาย (สัมภาษณ์, 
29 พฤษภาคม 2558) การมีบ้านของพี่อ๊อดมีความส าคัญเพื่อเติมเต็มชีวิตในมิติครอบครัวที่การมีบ้าน
ถูกผูกโยงกับครอบครัว คืออนาคตของลูก 

ในกรณีของคนโสดอย่างพี่อี๊ดการมีบ้านเป็นการมีเพื่อแบ่งปันให้คนไร้
บ้านอื่นๆ ในการเข้าอยู่ทะเบียนบ้านเพื่อเข้าถึงสิทธิต่างๆ และการมีบ้านของพี่อี๊ดมีนัยยะของการ
แสดงถึงความส าเร็จในชีวิต และความเป็นส่วนตัวในการด าเนินชีวิตมากขึ้น  

เป็นคนเข้าห้องน้ าล าบากนะ ถ้ามันแอบดูกันได้ เราเป็นผู้ชายเราก็ไม่เข้า
นะ เราก็อยากจะมีห้องน้ าอยู่ ในบ้านส่วนตัว . . .  แล้วถ้าประสบ
ความส าเร็จครั้งนึงอะก็คือบ้านมันวัดระดับคนก่อนเลย มีบ้านแล้วมี
ทะเบียนบ้านด้วย จึงขอหลังท่ีมีทะเบียนบ้านเพราะตอนเราท าบัตรเราไม่
มีทะเบียนบ้านรองรับ เรามาบ้านเลขท่ี 11/24 อะ ซึ่งเวลานี้มันเต็มแล้ว
เล่มอะ คนยังรออยู่ เราก็จะใช้บ้านเราเป็นท่ีรองรับของคนท่ีเขาเดือดร้อน
ด้วย เพราะว่าทะเบียนบ้านไม่มีใครให้เข้าง่ายๆ หรอก  

พี่อี๊ด (สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2558) 
5.5.2.2 บ้านเป็นเป้าหมายชีวิตที่ห่างไกลเกินไป  

ส าหรับผู้สูงอายุในศูนย์การมีบ้านเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ยากมาก ส่วนใหญ่
จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเงื่อนไขท้ังเรื่องอายุ และเงินออมท่ีไม่สามารถส่งได้ อีกท้ัง ไม่มี
ครอบครัวท่ีจะมาร่วมช่วยกัน “เราก็บอกพี่เล้ียงไปแล้วว่าเราออมไม่ได้ เพราะเราแก่แล้ว ถ้าผ่อน 30 
ปีเราจะไปอยู่ถึงได้ยังไง ลูกๆ ก็มีบ้านของตัวเองกันหมดไม่มีใครอยากได้” ป้านา (สัมภาษณ์, 20 
มิถุนายน 2558) 
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ก็เนี่ยลุงถึงบอกว่าผู้สูงอายุอย่างลุง เขาคิดเหมือนลุงเยอะ เมื่อก่อนลุงด้ิน
จะมีบ้านของตัวเองให้ได้ ตอนนั้นไฟแรงมาก แต่พอลุงมาเจอสภาพ
ร่างกายแบบนี้เข้า แล้วเจอวิถีทางว่าเราเป็นแบบนี้แหละ ถ้าเรายังสามสิบ
ส่ีสิบก็พอท างานก่อสร้างได้ ยังพอมีก าลังผลักดันได้ ตอนนั้นมีนักข่าวจาก 
TPBS มั้งมาคุยกับลุงบอกหนูอายุสามสิบกว่าแล้ว ยังเก็บเงินไม่ได้เลย ไม่
มีบ้านของตัวเองเลย พอพูดงี้ลุงก็ว่ากูก็หมดแล้ว ไม่ได้แล้ว ชีวิตลุงก็หก
สิบแล้วคงไม่ได้แล้ว ความฝันลุงตอนนั้นก็แบบนี้ แต่พอมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็
จบเลย แต่ลุงไม่เคยท้อให้เด็กเห็นแล้วถอยนะ ลุงสู้ ดันลูกเดียว เพราะเอ็ง
มีลูกไง อย่าคิดเฉพาะตัวเอง คิดถึงลูก แต่ลุงไม่มีไง พอลุงไม่มี ลุงจะยังไง
ก็ได้ไง ทีนี้ลุงเลยมาดันชุมชนใหม่คนไร้บ้านไง ... สายสองเนี่ยลุงไม่ไป 
ตอนแรกลุงอ่ะตัวต้ังตัวตีเลยว่าจะไป แต่ทีนี้ลุงมีปัญหาสุขภาพไง ถ้าไป
เนี่ยรายได้ก็ไม่สม่ าเสมอ สุขภาพเราก็ย่ าแย่ แล้วเราต้องไปเป็นหนี้อีก
สามสิบปี ไม่รู้จะอยู่ถึงรึเปล่า ถ้าอยู่ไม่ถึงก็เป็นการท้ิงภาระให้คนข้างหลัง
อีก มันหลายเรื่องอ่ะ แล้วสภาพร่างกายเราก็ไม่ได้ เลยไว้ก่อนดีกว่า อย่าง
ตอนก็ 61 แล้ว ก็ให้คนท่ีมีครอบครัวไปก่อน สมมติเราฟลุ๊ค สภาพร่าง
การดีขึ้นมา เราอาจจะหาท าเลค้าขายเล็กๆน้อยๆ พอมีเงินมาวันละสอง
สามร้อย ก็เข้าไปทีหลังดีกว่าไง  

ลุงด า (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2558) 
ผ้ึงเป็นเยาวชนที่มีเงื่อนไขพิเศษคือ พี่เล้ียงเป็นผู้ส่งเงินออมในการเข้าร่วม

โครงการฯ โดยเลือกเป็นบ้านกลางเผ่ือในอนาคตหากผ้ึงต้องการอยู่กับเครือข่ายก็สามารถมาออมต่อ
ได้ ภาพบ้านท่ีผ้ึงอยากมี  

อยากมีบ้านท่ีมีคนท่ีหนูรักหนู มีพ่อ แม่ น้อง ประมาณนี้ มาอยู่รวมกันให้
หมดเลย เพราะหนูชอบอยู่รวมกันเยอะๆ บ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่มาก
เพราะหนูชอบอยู่ท่ีแคบๆ แล้วถ้าอยู่ท่ีแคบๆ ก็จะไม่ค่อยกลัว แล้วยิ่งถ้า
อยู่คนเยอะๆก็จะไม่กลัวเลย ... ก็อยากอยู่แบบนั้นหนูอยากมีพื้นท่ีปลูก
ผักด้วย ... จะได้ท าผักกินเอง จะได้มีเพื่อนบ้านเยอะๆด้วย เพื่อนบ้านจะ
ได้มาขอผักกิน” เงื่อนไขของผ้ึงนอกจากเป็นเด็กไม่มีรายได้ของตนเอง
และส่วนหนึ่งคือพ่อของผ้ึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ เพราะพ่อของผ้ึง
ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากป่วยเป็นเอชไอวี “หนูก็ไม่อยากไป ไม่อยาก
ไปคนเดียวเหมือนกัน หนูอยู่คนเดียวหนูก็จะกลัวมากขึ้นเพราะอยู่กับพ่อ
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มาต้ังนานแล้ว ถ้าไม่อยู่กับพ่อก็จะยังไงไม่รู้ ... ( ท่ีชุมชนใหม่) ก็เป็น
เหมือนห้องเช่าแหละ แต่ว่าเป็นส่วนตัวมากกว่า  

ผ้ึง (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2558) 
ส าหรับผ้ึงมีความชัดเจนเมื่ออธิบายถึงบ้านท่ีชุมชนใหม่ ผ้ึงนึกถึง

โครงสร้างท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย เพราะการยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในท่ีแห่งนั้นคงเป็นเรื่องท่ีจินตนาการยากว่าท่ี
แห่งนั้นจะเป็นบ้านในเชิงความรู้สึกได้อย่างไร ในวัยเด็กผ้ึงเกิดก็อาศัยอยู่ในวัด แม้ว่าผ้ึงจะไม่เคยได้อยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านท่ีผ้ึงให้ความหมาย แต่ผ้ึงก็รู้สึกถึงบ้านท่ี
ตนเองอยากมีท่ีมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา เมื่อมาอยู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แนบ
สนิทกับบ้านในอุดมคติของผ้ึงก็รู้สึกได้ว่าเป็นบ้านได้ “บ้านเป็นเรื่องของความเข้าใจและความรู้ท่ีก่อ
เกิดขึ้นจากตัวเรา ผู้คนอาจมีความรู้สึกกับบ้านได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประสบการณ์หรือความทรงจ า
กับบ้าน” (Somerville, 1992, p. 530, as cited in Parsell, 2010, p. 169)  

ในกรณีของพี่ต้อยยังลังเล เพราะความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคต  
ได้จอง แต่ว่ายังสองจิตสองใจอยู่ ...มันไกล ... บ้านเด่ียว แต่เป็นบ้าน
อย่างเดียว ถ้าเอาก็ท าช้ันล่างก่อน ... ก็ออมอยู่ แต่หลังๆ มาเรามีปัญหา
เรื่องเงินนิดหน่อย เราเลยขาดออมไปหน่อย เดือนนี้ก็เพิ่งจ่ายค่าเทอม 
เดือนหน้าก็ว่าจะออมต่อ ก็ขาดไปประมาณส่ีเดือน ... (อยากไปอยู่ไหม) 
ไม่อยาก มันไกล ต้องมีรถเข้าไปอย่างเดียว อนาคตเป็นไงไม่รู้นะแต่ตอนนี้
มันไกล ก็ไม่ได้อยากได้แต่ท่ีต้องเอาเพราะว่าเด๋ียวมันจะแบบใกล้เกลือกิน
ด่าง เผ่ือมันไปเจริญตอนหลังจะได้ไม่นึกเสียดายท่ีไม่เอา ... แต่เราก็ไม่รู้
ว่าลูกจะยังไง แล้วชีวิตเรามันยืนยาวไปจนถึงผ่อนหมดไหม ... กลัวลูกไม่
ผ่อนต่อ  

พี่ต้อย (สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2558) 
 5.5.2.3 จากที่อยู่อาศัยจนเป็นบ้าน  

ส าหรับพี่ไก่ท่ีเคยรู้สึกว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นบ้าน แต่เมื่อได้ไปอยู่ใน
บ้านของตนเองแล้วก็รู้สึกว่ามี “บ้าน” ของตนเองมากกว่าบ้านท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ  

(แล้วศูนย์นี่เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเป็นบ้าน) ผมว่าเป็นบ้าน (ตอนแรกก็เป็น
บ้าน แล้วตอนนี้มีบ้านแล้ว) ก็เป็นศูนย์ (เพราะว่าบ้านเราย้ายไปอยู่นู่น
แล้ว) ครับ ... (ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท าให้คน) ต้ังหลักได้หลายคนแล้วนะ 
ออกไปได้ดีเยอะ แต่ผมก็ไม่กลับมาอยู่นะ อยู่ท่ีนู่นแล้ว ผูกพันกับท่ีนั่น
แล้ว มาเท่ียวได้ ถ้าไม่จ าเป็นเราก็ไม่นอนท่ีนี่นะ เราห่วงบ้านเรา  

พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558) 
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ความห่วงบ้านของพี่ไก่ และป้าอ้วน แสดงออกได้จากท่ีผู้ศึกษาไป
สัมภาษณ์พบว่าพี่ไก่ และป้าอ้วนไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ก็ไม่กลับไปอยู่ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ยอมทนร้อนอยู่
แม้ไม่มีพัดลมใช้ ตอนกลางคืนก็ยอมจุดตะเกียงอยู่กัน ห้องน้ าในบ้านก็ยังไม่มีต้องออกมาใช้ด้านนอก 
แต่ท้ังสองคนก็ดูมีความสุข ไม่ได้อยากกลับอยู่ ท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แม้จะอยู่ล าบากไม่ค่อย
สะดวกสบายเท่าท่ีควร การมีบ้านของป้าอ้วนเป็นเรื่องท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  

รู้สึกดีใจท่ีมีบ้าน ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีบ้าน คิดว่าเราอายุมากแล้วกลัวว่า
เราจะผ่อนไม่ได้ กลัวว่าเดือนนึงท่ีจะต้องผ่อนทุกเดือนไม่ไหว ดีท่ีตอนนี้
ยังไม่ได้ติดไฟ ก็เลยไม่มีค่าน้ าค่าไฟ ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามา เพราะมัน
กันดาร แต่ก็ดีกว่าบ้านนอก ท่ีนี่ไม่มีท่ีท ามาหากิน ตอนนี้มีรถไฟ ตอนเช้า 
2 เท่ียว ตอนเย็น 2 เท่ียว ... บ้านตอนนี้ก็มีครบทุกอย่าง ขาดแต่ห้องน้ า 
ถ้าเขารื้อออกไปเราจะไปเข้าท่ีไหน ต้องรองวดท่ี 2 ต้องขอไปอีกท่ีอื่นเขา
ให้ท่ีละแสน ตอนนี้ขอแค่ห้องน้ าอย่างเดียวพอ ก็ขอแค่ใต้ถุนบ้านท่ีเดียว 
ขอแบบส้วมซึม นอกจากนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรอีก ก็ไม่ได้อยากให้บ้าน
หลังใหญ่ขึ้นก็ไม่มีงบประมาณ  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
แม้ว่าบ้านท่ีอยู่จะมีความยากล าบาก และยังไม่พร้อมเท่าท่ีควร แต่พี่ไก่ 

และป้าอ้วนก็เลือกท่ีจะอยู่บ้าน  
ก็ท่ีพักเวลาเรากลับมาจากท่ีท างานเหนื่อยๆเราก็มีท่ีให้พัก มีบ้านเราก็
สบายใจ เมื่อก่อนเราคิดว่าไม่อยากมีบ้าน มีบ้านแล้วร้อนอยู่ไม่ติด มีบ้าน
ก็ไม่มีความสุข ตอนนี้มีบ้านก็มีความสุข ออกไปท างานพอได้กลับมานอน
บ้านก็สบายใจ ออกไปนอนท่ีอี่นก็ไม่สบายใจ  

ป้าอ้วน (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558)  
ความสบายใจ และความสุขเป็นส่ิงท่ีบ้านให้ป้าอ้วน ซึ่งท าให้แม้ในทาง

กายภาพท่ีต้องทนความไม่สะดวกสบาย และความล าบากกายบ้าง 
บ้านคือวิมานของเรา จะยังไงคนเราก็ต้องมี ใครจะคิดเหมือนผมไหมผมก็
ไม่รู้นะ มีบ้านผมก็ภูมิใจ สร้างมาด้วยตัวเอง ต้ังแต่เป็นผีสนามหลวงจนมา
เป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะบ้าน จริงๆ ก็ได้มาจากศูนย์ก่อน เขาช่วยมาตลอด 
ท้ังๆท่ีไม่ใช่ญาติพี่น้อง ท าไมเขาต้องมาดูแลเรา เราท้ิงเขาไม่ได้หรอก
เนอะ มีไรก็ต้องช่วยกัน ไม่ใช่ว่ามี ท่ีหลับท่ีนอน พอเขาชวนไปร่วม
กิจกรรมท่ีไหนก็ไม่ไปท้ังนั้น ถือว่ามีท่ีอยู่ท่ีนอนแล้วไม่ท า คือว่าถ้าเราไม่มี
เขา เราจะท ายังไง คงยังสะพายกระเป๋าบ้าอยู่สนามหลวง เมาแอ๋  
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พี่ไก ่(สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การออกมาอยู่ท่ีชุมชนใหม่เป็นเสมือนการนับหนึ่งของพี่ไก่ จากการอยู่

สนามหลวงท่ีชีวิตเรียกได้ว่าติดลบ  
ทีแรกมันมองไม่เห็นอนาคตนะบอกตรงๆ ตอนอยู่สนามหลวงอ่ะ ถ้าผมไม่
ได้มาอยู่จุดนี้นะ ชีวิตผมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ อาจจะบ้าไปแล้วก็ได้ นอนก็
ไม่เต็มอิ่ม น้ าท่าก็ไม่ได้อาบ พอมาจุดนี้ก็โอ้โห รู้สึกว่าดีมาก แต่ทีแรกก็
กลัวไง ใครจะมาให้เรา มันจะหลอกเราไปไหนไหม ... ผมชอบเรื่อยเปื่อย 
ไม่อยากเครียด มาอยู่แบบนี้ไม่เครียดนะ แต่ถ้าอยู่สนามหลวงเครียด 
เพราะมันไม่มีท่ีไป ไม่มีท่ีหลับท่ีนอน หลับก็ไม่เต็มอิ่มเนอะ  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
พอมาอยู่ศูนย์ก็เปรียบเทียบว่าดีขึ้นมาจากติดลบจนมีค่าศูนย์ แต่การมี

บ้านคือชีวิตท่ีดีขึ้นมาอีกจากศูนย์จนนับหนึ่ง  
ผมว่ามันอยู่ท่ีไหนก็อยู่ได้ ใจมันบอกไม่ไกลหรอกถ้าเราต้ังใจไปอยู่ ถ้าเรา
พร้อมใจกันไปอยู่แล้ว แต่บางคนเขาว่าอยากได้ๆ พอไปเห็นท่ีอยู่ก็ไม่เอา
บ้าง อะไรมั่ง พูดง่ายๆ ก็เท่ากับว่าทุกวันนี้มีผมกั บอ็อดอยู่กันสอง
ครอบครัว เราก็พยายามหาอาชีพให้ท า มาคุยกันว่าจะเอาอะไรดีใน
ชุมชนเนี่ย เล้ียงนู่นไหม ท านี่ไหม เขาก็หาอาชีพให้ท านะ เขาอยากให้มี
รายได้ พวกเรามันก็ด้ือ เขาหาอาชีพให้ก็ไม่อยากได้กัน ดูแล้วไม่ค่อยโต 
แต่ถ้าอยากจะอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่ว่ากัน แต่ผมคนนึงอ่ะไม่เอา เพราะเรา
เคยมาแล้วไง จากศูนย์ตอนนี้ต้องเป็นหนึ่งแล้ว จากเราไม่มีอะไรไง จะอยู่
ศูนย์ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ อนาคตเราต้องมีอะไรสักอย่าง ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก 
... ตอนนี้ก็ยืมเขาใช้อยู่ ค่อยๆท าไปเรื่อยๆ ทางคุณโด่งเขาจะวางแผนให้
ท าสหกรณ์ร้านค้า ให้ใครดูแลสักคนนึง ถ้าเรามีอาชีพท่ีมั่นคงก็ดี ... จะว่า
สบายมันก็สบายนะ แต่มันยังไม่เต็มร้อย เราพอใจ ผมพอใจ  

พี่ไก่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2558) 
การมีบ้านท าให้ชีวิตของคนไร้บ้านได้เติมเต็มขึ้นได้ ท้ังในทางกายภาพ 

และในทางความรู้สึกทางจิตใจ ไม่ว่าบ้านท่ีท่ีท าให้คนไร้บ้านบ้านรู้สึกว่าเป็นบ้านจะเป็นท่ีศูนย์พักคน
ไร้บ้านฯ หรือบ้านท่ีชุมชนใหม่ การมีบ้านส าหรับคนไร้บ้านอีกครั้งหลังจากต้องเผชิญชีวิต ท่ีไม่มีท่ีอยู่
อาศัย (บ้านอย่างท่ีคาดหวัง) ท่ีมาเป็นส่วนเติมเต็มชีวิต  

บ้านในอุดมคติของคนไร้บ้านท่ีคนไร้บ้านวาดฝันไว้ได้เมื่อมีช่องว่างกับ
สถานท่ีท่ีอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้คนไร้บ้านเลือกท่ีจะออกจากบ้าน แต่การออกจากบ้านยิ่งท าให้
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บ้านห่างไกลจากบ้านในอุดมคติ ท่ีอยู่อาศัยอย่างพื้นท่ีสาธารณะได้สร้างประสบการณ์ให้คนไร้บ้าน 
การใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะได้ท าให้คนไร้บ้านมีประสบการณ์การความหมายของค าว่าบ้านซึ่งเป็น
ภาพตัวแทนของตนเอง การต้องถูกเรียกว่า “คนไร้บ้าน” จึงเป็นค าท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของพวกเขา 
เพราะในใจของพี่ๆน้องๆ ในงานช้ินนี้ได้แสดงให้เห็น “บ้าน” ท่ีแม้อยู่ในพื้นท่ีสาธารณะก็ยังมี
ความรู้สึกคิดถึง โหยหา และอยากกลับไป (แต่กลับไม่ได้) เมื่อได้กลับมามี “บ้าน” ย่อมท าให้
ความรู้สึกเปล่ียนแปลงไป การยึดโยงกับบ้านท่ีท าให้ตัวตนคนไร้บ้านมีคุณค่า และมีต าแหน่งแห่งท่ีอีก
ครั้งส่งผลให้การด าเนินชีวิตของคนไร้บ้านหลุดจากชีวิตท่ีอยู่รอดไปวันๆ ความหวัง ความฝัน และ
อนาคตริบหรี่ห่างไกล เป็นความหวัง โอกาส และชีวิตท่ีดีขึ้นในอนาคต 

 

 
ภาพท่ี 5.44 ทางเข้าชุมชนใหม่คนไร้บ้าน 
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ภาพท่ี 5.45 ทางเข้าชุมชนใหม่คนไร้บ้าน 

 

 
ภาพท่ี 5.46 บ้านของพี่ไก่ และป้าอ้วน 
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ภาพท่ี 5.47 บ้านของพี่ไก่ และป้าอ้วน 

 

 
ภาพท่ี 5.48 โครงสร้างบ้านเด่ียวที่ก าลังสร้าง 
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ภาพท่ี 5.49 ห้องประชุมรวมที่สร้างเป็นลักษณะบ้านดิน 

 
 

 
ภาพท่ี 5.50 ลักษณะบ้านรวม 
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ภาพท่ี 5.51 บริเวณเล้าหมู และห้องน้ า (ช่ัวคราว) 

 
 

 
ภาพท่ี 5.52 พื้นท่ีท าแปลงเกษตร 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง พลวัตความหมายค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน ท าการศึกษา

ประสบการณ์ต่อบ้านของคนไร้บ้านท่ีเปล่ียนไปในแต่ละช่วงของชีวิต  ต้ังแต่บ้านเดิมท่ีเลือกออกมา 
การอยู่อาศัยในพื้นท่ีสาธารณะ จนเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ และบางคนก าลังไปสู่การมีบ้านใน
ครอบครองของตนเอง โดยสนใจท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ นี้ว่าสัมพันธ์กับความหมายหลักของค าว่า 
“บ้าน” ใน 3 แง่มุมด้วยกัน ได้แก่ 1) บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงอ านาจในการควบคุม และการจัดการ 2) 
บ้านในฐานะท่ีแสดงถึงความเป็นครอบครัว 3) บ้านในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีแห่งการแสดงความรู้สึก ตัวตน 
และความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อใช้เป็นกรอบในการท าความเข้าใจว่า การได้อยู่อาศัยหรือครอบครองท่ี
อยู่แบบต่างๆ นั้น ส่งผลต่อความเข้าใจและความหมายท่ีคนไร้บ้านให้กับบ้านในแต่ละมิติอย่างไร การ
ครอบครองท่ีอยู่อาศัยท าให้คนไร้บ้านละท้ิงหรือเช่ือมต่อกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร และ
ในทางกลับกัน การละท้ิงหรือมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่งผลต่อแรงผลักดันท่ีท าให้คนไร้บ้านสามารถ
กลับไปมีบ้านได้หรือไม่อย่างไร 

 

6.1 “คนไร้บ้าน” กับ “การมีบ้าน” 
 

 งานช้ินนี้มุ่งน าเสนอว่า การออกมาเป็นคนไร้บ้านท่ีเกิดจากการสูญเสียบ้านในเชิง
ความรู้สึก ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดในชีวิตจนรู้สึกส้ินไร้ศักด์ิศรี ไม่อาจบากหน้ากลับไปบ้าน จน
ตัดสินใจเดินออกมา หรือจากความรู้สึกว่า ไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว ไม่มีท่ีทางหรือ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ในบ้าน การออกจากท่ีอยู่อาศัย (บ้านเชิงกายภาพ) ณ เวลานั้นจึงดู
เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าส าหรับคนไร้บ้าน งานศึกษานี้ยังต้องการเสนอด้วยว่า การจะกลับไปมีบ้านอย่าง
มั่นคงได้อีกครั้ง ยังต้องการมากกว่าการสนับสนุนให้มีท่ีอยู่อาศัยในเชิงกายภาพ แต่ต้องมีการกอบกู้
ศักด์ิศรีและตัวตนของคนไร้บ้าน อย่างน้อยก็ในระดับท่ีท าให้เขากลับมามีความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
คนอื่นอย่างมีความหมายได้อีกครั้ง ท้ังนี้ความสัมพันธ์ที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปในรูปของครอบครัวท่ีมี
พ่อ แม่ ลูก สามีหรือภรรยา เท่านั้น แต่การมีคนท่ีไว้ใจ พึ่งพาอาศัยได้ก็มีส่วนอย่างส าคัญในการกลับสู่
สังคม และกลับไปมีท่ีอยู่อาศัยอย่างมั่นคงได้อีกครั้ง 

 ในงานวิจัยท่ีผ่านมา  เราพบว่าการไม่มีบ้านของคนไร้บ้านมีสาเหตุร่วมมากท่ีสุด คือ 
ความเปราะบางของสถาบันครอบครัว ท่ีมีสายสัมพันธ์ไม่แข็งแรงพอท่ีจะยึดโยงคนไร้บ้านเข้าไว้กับ
ครอบครัวในเวลาท่ีชีวิตมีปัญหา หรือเจอวิกฤติในชีวิต (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2552, น. 186) การออก
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จากบ้านจึงเป็นมากกว่าแค่การเดินออกจากท่ีอยู่อาศัย แต่เป็นการยอมรับว่า รากเหง้าความสัมพันธ์
ของครอบครัวไม่มีอยู่แล้ว 

เมื่อออกมาอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ การท่ีไม่ต้องยึดโยงตนเองเข้ากับความสัมพันธ์ท าให้  
คนไร้บ้านมีความเป็นปัจเจกสูง และมองชีวิตว่าเป็นแค่การมีชีวิตไปวันๆ การจะมีความหวังความฝัน
ในอนาคตของตนเองจึงเป็นเรื่องยาก ส่วนหนึ่งความหวังและความฝันเหล่านั้นได้ล่มสลายไปพร้อม
ความสัมพันธ์ท่ีหลุดออกไป ตัวตนของพวกเขาท่ีเคยมีอยู่ในสายสัมพันธ์เหล่านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึก
ด้อยค่า ไร้เกียรติ และไร้ศักด์ิศรี การออกมาจากบ้านจึงเป็นการพยายามด ารงตัวตนท่ามกลาง     
ความแตกสลายของสายสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน  

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจากการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะของคนไร้บ้าน คือการนิยามความหมาย
ใหม่ต่อบ้าน ส าหรับคนจ านวนหนึ่ง เมื่อไม่ได้มองว่า “บ้าน” เดิมเป็นบ้านเพราะความสอดคล้องกับ
ภาพอุดมคติของบ้านท่ีควรจะเป็นในความเข้าใจของคนไร้บ้าน ความยากล าบากในการอยู่อาศัยใน
พื้นท่ีสาธารณะได้เปล่ียนความหมายต่อบ้านไปอีกช้ันหนึ่ง ในแง่ท่ีว่า แม้ท่ีสาธารณะจะให้อิสระจาก
ความรู้สึกถูกดูหมิ่น และด้อยค่า การรู้สึกมีอิสระท่ีจะท าอะไรได้ตามใจโดยไม่ถูกจับจ้อง แต่ชีวิตบน
ท้องถนน ก็มีความยากล าบากและน าไปสู่ความรู้สึกด้อยค่าในรูปแบบใหม่ จากตัวตนท่ีถูกดูถูกกลับ
กลายเป็นการไม่มีตัวตน เช่นท่ีปรากฏว่า คนไร้บ้านมักถูกเรียกว่า “ผี” หรือการลดตัวโดยเรียกพวก
เขาว่า “คนจรจัด” ซึ่งค าว่า จรจัด ถูกใช้เรียกร่วมกับหมาท่ีอยู่ตามท้องถนน 

การเข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นการท าให้คนไร้บ้านละท้ิงตัวตนความเป็นปัจเจกผู้ไม่
สนใจส่ิงรอบข้าง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีแห่งนี้คือ การท่ีคนไร้บ้านมีปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
มีความหมายในพื้นท่ีดังกล่าว ความสัมพันธ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นท าให้พื้นท่ีแห่งนี้สามารถเป็น “บ้าน” ให้กับ
คนไร้บ้านกลุ่มนี้ได้ ส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีท าให้คนไร้บ้านต้องมีความสัมพันธ์เป็นส่ิงท่ีช่วยให้
เกิดการเช่ือมโยงทางสังคมกับผู้อื่นขึ้นอีกครั้ง ส่ิงท่ีเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนไร้บ้านในพื้นท่ี
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ส่วนท่ีส าคัญคือ การสร้างอ านาจ (การท ากิจกรรมร่วมกัน การท ากิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการศูนย์พักคนไร้บ้านฯ) ให้คนไร้บ้านท่ีรู้สึกด้อยค่าว่าเขามีสิทธิ
และคุณค่าไม่ต่างกัน และไม่ต่างจากคนท่ัวไป 

เมื่อคนไร้บ้านเหล่านี้กลับมามีบ้านอีกครั้ง บ้านซึ่งมีส่วนทาบซ้อนกับบ้านในอุดมคติตาม
ความเข้าใจของคนไร้บ้านท าให้คนไร้บ้านสามารถกอบกู้ และประกอบสร้างตัวตนขึ้นมาในบริบทใหม่ 
ต าแหน่งแห่งท่ีในพื้นท่ีความสัมพันธ์นี้ได้สร้างให้คนไร้บ้านรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีเกียรติ และศักด์ิศรี 
นอกจากนี้การมีบ้านอีกครั้งยังเป็นอนาคตและความหวังในชีวิตท่ีจะไปสู่การจะมีบ้านท่ีใกล้เคียงกับ
บ้านในอุดมคติของตนเองในชีวิตยิ่งๆ ข้ึน ราวกับว่าเขามองเห็นเส้นทางในอนาคตท่ีจะก้าวเดินไป และ
เล็งเห็นว่าเส้นทางนี้เป็นถนนท่ีเดินไปได้ ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีท าให้คนไร้บ้านรู้สึกเติมเต็มในชีวิตมากขึ้นได้ 
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จากการศึกษาเส้นทางชีวิตของคนกลุ่มนี้ ท าให้มองเห็นว่า คนไร้บ้านท่ีเคยเป็นกลุ่มท่ีถูก
มองว่าไม่สามารถมีชีวิตท่ีดีขึ้นได้ด้วยความบกพร่องต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับเข้าสู่สังคมจากการมีท่ี
อยู่อาศัยอีกครั้ง เป็นส่ิงท่ียืนยันว่าบ้านสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวตนของคนไร้
บ้านได้ โดยท าให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถพัฒนาตัวเองจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

 

6.2 พลวัตค าว่า “บ้าน”  
 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้เราเห็นพลวัตของความเป็นบ้านท่ีคิมเบอร์ลี ดัฟวี (1985, p. 8)  
เสนอว่าบ้านเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการวิภาษวิธี (dialectics) จากประสบการณ์ในการอยู่ในพื้นท่ีหนึ่ง 
เราจะรับรู้ความรู้สึกถึงบ้านก็ต่อเมื่อเราออกจากบ้าน  และไปปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอก 
กระบวนการท้ังสองนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อบ้าน และรู้สึกถึงบ้าน ดังนั้นบ้านจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ได้มี
ความหมายแข็งท่ือและตายตัว แต่มีการปรับแปลงไปตามบริบทชีวิตท่ีเราประสบพบเจอ  

ประสบการณ์ท าให้เราเห็นพลวัตของบ้านท่ีไม่ตายตัว การนิยามบ้านเกิดขึ้ นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ของท่ีท่ีเราอยู่ (ประกอบไปด้วยกายภาพ ความสัมพันธ์ ความรู้สึก การตอบสนองต่อชีวิต) 
กับบ้านในอุดมคติเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้เรารู้สึกว่าท่ีแห่งนั้นเป็นบ้านแล้ว ส่ิงท่ี
เกิดขึ้นความเป็นบ้านนั้นยังมีการเปล่ียนแปลงซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปแต่ละช่วงชีวิต 

บ้านในอุดมคติท่ีถูกหล่อหลอมโดยสังคมเป็นกรอบก าหนดส าคัญท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตของคนไร้บ้าน การออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าท่ีแห่งนั้นไม่ใช้บ้านจึงเป็นส่ิงท่ี
สะท้อนกระบวนการของประสบการณ์ท่ีถูกเข้าใจโดยเปรียบเทียบกับภาพอุดมคติของความเป็นบ้าน
จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการตอบโต้ไปมาระหว่างตัวคนไร้บ้านและความคิดต่อบ้านในสังคมนั้นๆ ณ 
ช่วงเวลาหนึ่ง ประเด็นนี้ฉายให้เห็นชัดเจนท่ีสุดในกรณีของ “พี่อี๊ด” ดังท่ีได้กล่าวไป พี่อี๊ดมักย้ าอยู่
เสมอถึง “ความไม่เป็นบ้าน” ของบ้านเดิมท่ีเคยอยู่อาศัยร่วมกับพี่น้องเมื่อพ่อแม่ตายไป ตลอดจนพูด
ถึง “ความกลมเกลียว” ท่ีควรต้องมีในบ้านซึ่งเป็นภาพสวยหรูท่ีไม่น่าจะมีอยู่จริง การมีอุดมคติของ
บ้านท่ีเลิศหรูเกินไป ท าให้พี่อี๊ดเข้าใจประสบการณ์ของตนในทางลบและเลือกเดินออกมาจากบ้าน  

เมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน กระบวนการทาบซ้อนของความหมายบ้านในอุดมคติ
ท่ีกล่อมเกลามาจากประสบการณ์ของการออกจากบ้าน การไม่มีท่ีอยู่อาศัย เมื่อเข้ามาอยู่ในศูนย์พัก
คนไร้บ้านท่ีมีบริบทเฉพาะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายของค าว่าบ้านท่ีแสดงให้เห็นพลวัต
ความหมายของบ้านท่ีเกิดจากการอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ โดยมีลักษณะเฉพาะในประเด็นดังนี้ 
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6.2.1 ความเป็นครอบครัว 

ความเป็นครอบครัวท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ นอกจากจะต่างจาก
ครอบครัวท่ีเราคุ้นเคยท่ีเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้ว ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้
บ้านท่ีมีความเทียบเคียงกับครอบครัวนั้น เพราะความสัมพันธ์ ท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักเอื้ อให้เกิด       
ความทรงจ าและอารมณ์ร่วมที่มาจากการการใช้ชีวิตในสถานท่ีแห่งนี้มาเป็นเวลาท่ีนานพอสมควร 

ความเป็นครอบครัวเฉพาะในท่ีแห่งนี้ยังมีรูปแบบความสัมพันธ์ ท่ีเห็นถึงการ
ยอมรับตัวตนซึ่งกันและกัน ซึ่งมาจากประสบการณ์ของการผ่านชีวิตท่ีมีจุดเปล่ียนต้องกลายมาเป็นคน
ไร้บ้านเหมือนกันมีพื้นฐานของความเข้าใจแบบ “หัวอกเดียวกัน” ความเข้าใจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท าให้อยู่ร่วมกันได้ แม้จะมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ราบเรียบก็ตาม (การทะเลาะเบาะแว้ง ด่าทอ มีปัญหา
ชีวิตต่างๆ) ส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือ เมื่อคนไร้บ้านยอมรับการมีความสัมพันธ์ในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ และ
ได้นิยามว่าศูนย์พักคนไร้บ้านฯ เป็นบ้านของตนเอง เราอาจบอกได้ว่าเพราะสายสัมพันธ์ท่ีมีรูปแบบ
ความเป็นครอบครัวในการอยู่ในพื้นท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้รู้สึกว่าท่ีแห่งนี้เป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศัย)  

6.2.2 “ล็อค” ความเป็นส่วนตัวทางความรู้สึก 
ด้วยพื้นท่ีภายในศูนย์พักคนไร้มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง ความเปิดโล่งมี

ลักษณะของความสาธารณะ (public) แต่ด้วยความยืดหยุ่นของการอยู่อาศัยท าให้คนไร้บ้านสามารถ
จัดสรรพื้นท่ีท่ีมีความเป็นสาธารณะเข้าสู่พื้นท่ีความเป็นส่วนตัว (private) ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกบ้าน
ในในมิติของความเป็นส่วนตัวที่เป็นความรู้สึกทางนามธรรมมากกว่าในเชิงกายภาพท่ีต้องมีผนังปิดกั้น 
และประตูเข้า-ออกที่ชัดเจน 

ความรู้สึกชองความเป็นส่วนท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีล็อคช่วยท าให้มิติความเป็น
ส่วนตัวของบ้านทาบซ้อนในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเปิดโล่งเห็นกันในทางกายภาพ ซึ่งลักษณะนี้ นั้นเป็น
ลักษณะเฉพาะของบ้านในมิติความเป็นส่วนตัวของคนไร้บ้านท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ  

6.2.3 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging) 
ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ถูกนิยามว่าเป็นของเครือข่ายคนไร้บ้าน ซึ่งหมายถึงคนไร้

บ้านไม่ว่าจะใครก็ตามมีสิทธิและสามารถเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้ การนิยามเช่นนี้ท าให้
เมื่อคนไร้บ้านเข้ามาอยู่อาศัยก็จะถูกท าให้รู้สึกว่าศูนย์นี้ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หากพวกเข้า
สามารถเช่ือมเข้ากับความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ได้อย่างรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิและความเท่าเทียมกับคนอื่นๆ 
ความรู้สึกนี้เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกของบ้านท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging)  

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (sense of belonging) ท่ีเกิดในศูนย์พักคนไร้บ้านฯเป็น
ส่ิงท่ีแตกต่างจากบ้านท่ีพวกเขาเคยออกมา  (ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีมาจากความเป็นครอบครัวทาง
สายเลือด)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในพื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ถูกยึดโยงกับการเป็นส่วนหนึ่งของ
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เครือข่ายคนไร้บ้านซึ่งเป็นพื้นท่ีของความสัมพันธ์ท่ีคนไร้บ้านก้าวข้ามความเป็นปัจเจกและเช่ือม
ตนเองเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายคนไร้บ้าน 

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจึงสามารถอธิบายว่าเหตุใดคนไร้บ้านบางส่วนจึงไม่อยาก
เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักคนไร้บ้าน ซึ่งบางครั้งมีการมองว่า เพราะมีคนไร้บ้านท่ีอาศัยอยู่มานาน
เหมือนเจ้าถิ่นท าให้คนไร้บ้านใหม่ๆ ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ในแง่มุมนี้การศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็น
ว่าพื้นท่ีของศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ไม่ใช่เพียงของท่ีอยู่อาศัยทางกายภาพท่ีใช้อาศัยหลับนอนและ
ด ารงชีวิต แต่พื้นท่ีดังกล่าวเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ การเข้าสู่พื้นท่ีศูนย์พักคนไร้บ้านจึงหลีกเล่ียงไม่ได้
ท่ีจะต้องกลับมาสู่การมีสายสัมพันธ์ และมีสังคมอีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่ามีคนไร้บ้านบางส่วนท่ีไม่ต้องการ 
และไม่อาจจะปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขนี้ได้ ดังนั้นศูนย์พักคนไร้บ้านจึงไม่สามารถรองรับความหมายใน
การด ารงอยู่ของพวกเขาได้ 

 

6.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย: การจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยที่ต้องค านึงถึงความหมายของค าว่าบ้าน 
 
ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทน า ว่างานศึกษานี้ท าในศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีด าเนินการตาม

ข้อเสนอจากงานวิจัยเรื่อง เปิดพรมแดน โลกของคนไร้บ้าน (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2546, น. 179-182) 
โดยงานศึกษานี้ท าขึ้น 13 ปีหลังจากงานช้ินนั้น งานปัจจุบันจึงเท่ากับเป็นการประเมินผลจากการ
ด าเนินงานตามงานวิจัยดังกล่าว ว่าสามารถท าให้คนไร้บ้านสามารถกลับไปมีบ้านอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ 
ผลการศึกษาพบว่าการจัดให้มี “บ้านทางผ่าน” ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไร้บ้านท่ีอยู่ใกล้แหล่ง
งานในเมือง มีความปลอดภัยและมีอิสระ สามารถท าให้คนไร้บ้ านบางส่วนสามารถต้ังหลักชีวิตได้    
จนสามารถออกไปเช่าบ้านของตัวเอง อีกบางส่วนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัด
ของการท างานท าให้ มพศ. ไม่ได้เก็บบันทึกกรณีแบบนี้ไว้ ผลเชิงรูปธรรมเช่นนี้เช่ือได้ว่าเป็นผลมาจาก
การจัดการท่ีเอื้อให้คนท่ีอยู่อาศัยจัดการชีวิตของตนเองได้มากกว่า ความอิสระท่ีให้แก่คนไร้บ้านท าให้
เกิดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ท่ีคนไร้บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
การอยู่ร่วมกันท่ีเอื้อให้เกิดความรู้สึกถึงบ้านในศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ดังกล่าวด้วย 

ภาพการแก้ไขโดยภาครัฐในอดีต มักท าการแก้ไขท่ีเห็นผลแบบทันทีทันใด เช่น การพา
คนไร้บ้านไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่การแก้ปัญหาแบบนี้มักไม่ยั่งยืน 
เพราะไม่ได้ท าให้คนไร้บ้านกลับมามีสายสัมพันธ์ทางสังคม เริ่มมองเห็นตัวตนและท่ียืนของตัวเอง    
จนมีความรู้สึกอยากมีบ้าน ตรงกันข้าม ผู้ศึกษาพบจากการประสบการณ์ท่ีได้ศึกษาคนไร้บ้านว่า การ
สงเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวกลับยิ่งไปตอกย้ าภาพเชิงลบของท่ีพักอาศัย ว่าคือการถูกจ ากัดอิสรภาพ
ท้ังในทางกายภาพ  และในทางความรู้สึกสร้างความอึดอัดและไม่สบายใจ  
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สภาพดังกล่าวแตกต่างจากการจัดการการอยู่อาศัยภายในศูนย์พักคนไร้บ้าน ท่ีให้สิทธิผู้
พักอาศัยในการจัดการท่ีอยู่อาศัยร่วมกัน ท่ีนอกจากจะท าให้คนไร้บ้านรู้สึกมีอิสรภาพ มีตัวตน มีความ
เช่ือมั่นว่าสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในชีวิตได้แล้ว การได้ร่วมกันจัดการยัง ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ทุกคนรู้สึกมีอ านาจร่วมกัน มีสิทธิเท่าๆ กัน ไม่มีล าดับสูงต่ าทางอ านาจท่ีเข้ามาจัดการ
ชีวิต เป็นการท าให้ความรู้สึกของการได้จัดการชีวิตของตนเองในพื้นท่ี แม้จะเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 
หรือเป็นระเบียบเรียบร้อย คือ มีทะเลาะระหว่างกันบ้าง นินทา ไม่พอใจกัน ข้าวของสกปรกบ้าง     
ทุกคนก็ได้ปรับตัวร่วมกันด ารงความสัมพันธ์กันไปได้ และท าให้เกิดศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ตัวตนคนไร้บ้าน  

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในศูนย์พักคนไร้บ้านประการหนึ่งท่ีส าคัญคือ การเข้ามาอยู่ภายในศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ ของคนไร้บ้านบางส่วนเกิดความรู้สึกว่าสถานท่ีแห่งนี้เป็นบ้านซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนท า
ให้คนไร้บ้านละท้ิงตัวตนของตนเองท่ีปฏิเสธสังคม ให้กลับเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ในพื้นท่ีดังกล่าวอีก
ครั้ง 

นัยยะเชิงนโยบายจากงานศึกษานี้จึงเป็นว่า ล าพังเพียงการจัดการให้คนไร้บ้านมีท่ีอยู่
อาศัย ไม่เพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาคนไร้บ้านอย่างยั่งยืนถาวร เพราะการเป็นคนไร้บ้านมักแยกไม่ออก
จากความรู้สึกถูกปฏิเสธจากสังคม ซึ่งส่งผลให้คนไร้บ้านเองเลือกท่ีจะแยกตัวออกจากสายสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีมีความหมายเสียเอง เพื่อปกป้องตัวตนท่ียังเหลืออยู่แม้จะเพียงน้อยนิด เช่นเดียวกับท่ีปรากฏ
ในงานศึกษาท้ังหลายของเออร์วิง กอฟฟ์แมน ในแง่นี้การจะท าให้คนไร้บ้านกลับไปความหวังกับการมี
บ้าน กลับสู่สังคม ซึ่งหมายถึงการกลับไปมีบ้านอย่างยั่งยืนได้จริงๆ นั้น จ าเป็นจะต้องจัดการอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ผ่านการจัดศูนย์พักท่ีคนไร้บ้านมีอ านาจในการควบคุมจัดการ มีโอกาสในการได้ท างาน
ร่วมกัน จนมีความเช่ือมั่นในสังคมผ่านการมีความสัมพันธ์ในแนวราบ ท่ีไม่ท าให้เขารู้สึกไร้ค่า หรืออยู่
ภายใต้อ านาจท่ีมาจัดการฝ่ายเดียว กระบวนการนี้แม้จะใช้เวลา และอาจจะไม่ได้ผลกับคนไร้บ้านทุก
คน แต่ผู้วิจัยเห็นว่า งานศึกษานี้ได้ช้ีให้เห็นว่า น าไปสู่การท าให้คนไร้บ้านกลับมามีท่ีอยู่อาศัยอย่าง
มั่นคงถาวรได้มากกว่า และน าไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ีมีความหวังได้อีกครั้งหนึ่ง 
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6.3.1 ที่พักอาศัยแบบเปิด (open shelter) ที่จัดบริการโดยรัฐ 
ส าหรับท่ีพักช่ัวคราวอย่างบ้านอิ่มใจและบ้านมิตรไมตรี จากการศึกษาครั้งนี้

พบว่ายังมีเงื่อนไขบางส่วนท่ีไม่ตอบสนองการด าเนินชีวิต อย่างการไม่สามารถเก็บของได้ การเข้า-ออก
ไม่อิสระซึ่งมีผลต่อคนไร้บ้านในกลุ่มท่ีเป็นคนไร้บ้านถาวร1 เพราะคนไร้บ้านกลุ่มนี้ประกอบอาชีพท่ี
ไม่ได้มีวิธีชีวิตการเลิกงานตามเวลาราชการตามเงื่อนไขของท่ีอยู่อาศัยรายวันของรัฐ เมื่อเลิกงานดึกคน
ไร้บ้านจึงไม่สามารถเข้าไปอยู่ในท่ีพักอาศัยรายวันของรัฐได้  

นอกจากนี้การเข้าไปอยู่ในสถานพักพิงของรัฐมีเงื่อนไขท้ังในเรื่องเวลาท่ีจะอยู่
อาศัย การต้องแสดงตัวตนว่าเป็นคนไทยโดยใช้บัตรประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าอยู่
อาศัย ท าให้คนไร้บ้านบางส่วนท่ีไม่มีบัตรประชาชนไม่กล้าเข้าใช้บริการ  

แต่ส าหรับคนไร้บ้านบางส่วนท่ียังไม่เป็นคนไร้บ้านถาวร ยังมีโอกาส และวิถีชีวิต
ท่ีจะสามารถก้าวพ้นการเป็นคนไร้บ้านได้ง่ายกว่าคนไร้บ้านถาวรซึ่งมีข้อจ ากัดในชีวิตมากกว่า เช่น 
เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีญาติ เคยต้องโทษ ติดเหล้า ไม่ทักษะอาชีพพอ เป็นต้นการเริ่มเป็นคนไร้บ้านช่ัวคราว
ยังไม่มีสัมภาระมากนักในการด ารงชีวิต เพราะมีโอกาสในการหางานท าได้มากกว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงานสามารถขายแรงงานได้อยู่ ท าให้ยังไม่ต้องใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะตลอดเวลา มีบางช่วงท่ีมี
งานท าก็สามารถหาท่ีอยู่อาศัยเพื่อนอนหลับ อาบน้ า คนไร้บ้านกลุ่มนี้จะมีสภาพทางกายภาพไม่
มอมแมมมากนัก การมีท่ีพักรายวันของรัฐเหล่านี้ก็สามารถช่วยให้หลุดจากสภาพท่ีจะกลายไปเป็นคน
ไร้บ้านถาวรได้ 

ถึงแม้จะมีการพยายามจัดท่ีอยู่อาศัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนไร้บ้านท่ีมีอยู่ แต่เราไม่อาจปฏิเสธว่าในพื้นท่ีสาธารณะนั้ นยังมีคนท่ีสมัครใจและให้
นิยามบ้านท่ีสอดรับในพื้นท่ีสาธารณะมากกว่าการอยู่ในพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยอื่นๆ ซึ่งการเอื้อให้คนกลุ่มนี้มี
ชีวิตท่ีไม่เลวร้ายมากนักเป็นเรื่องหนึ่งส าคัญ อย่างการจัดให้มีห้องน้ าเพื่อท าความสะอาดร่างกายและ
เส้ือผ้า การรักษาพยาบาล อาหารท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งในส่วนนี้เครือข่ายคนไร้บ้านและ

                                                             
1โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านถาวร นิยามคนไร้บ้านถาวรไว้ ดังนี้ ผู้ท่ีพักอาศัย
ในท่ีสาธารณะโดยมีเจตนา และมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นท่ีซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถท่ีจะ
เข้าถึงท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบใดๆ ได้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านมาตรฐาน หรือบ้านใน
สลัม ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนท์ หอพัก หรือห้องเช่าราคาถูก
รายวัน จึงต้องหลับนอนตามท่ีสาธารณะหรือหน้าตึกอาคาร (สนามหลวง ใต้ทางด่วน สถานีขนส่ง)  
ท้ังนี้ไม่รวมคนเดินทาง คนหางานท าท่ีอาจจะนอนพักค้างคืนช่ัวคราว เมื่อได้งานท ามีรายได้ ก็ไปเช่าท่ี
พักเป็นของตนเอง หรือผู้ท่ีมาหางานท าตามฤดูกาล เช่น เมื่อหมดหน้าท านาก็มาเป็นแรงงานรับจ้างใน
เมืองและกลับไปเมื่อถึงฤดูท านา คนขอทานท่ีมีหลักแหล่งทีพักในชุมชนไม่นับว่าเป็นคนไร้บ้าน  



189 

มูลนิธิกระจกเงาก็พยายามท่ีจะท างานในส่วนนี้ และมีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเช่ือมกลไกงานของ
ภาครัฐเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

6.3.2 ข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในระยะยาว 
ในระยะยาวส่ิงท่ีภาครัฐควรจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านนั้น ส่วนหนึ่งคือ

การจัดการท่ีดินเพื่อจัดให้มีท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนจนซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสอดคล้องกับ
การประกอบอาชีพ คือ อยู่ในเมืองท่ีมีแหล่งงาน มีขนส่งสาธารณะราคาถูกอยู่บริเวณดังกล่าว การ
จัดสรรพื้นท่ีอยู่อาศัยแบบดังกล่าวสามารถจัดให้มีรูปแบบของการเช่าระยะส้ัน (รายวัน/รายเดือน) 
ระยะกลาง (รายปี) และระยะยาว (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป) เพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงได้ หากเป็น
รูปแบบการซื้อเพื่อเป็นเจ้าของก็จะเป็นภาระท าให้ไม่สามารถแบกรับไหว การจัดสรรพื้นท่ีดังกล่าวจะ
ท าให้เกิดทางเลือก และช่วยรองรับคนจนท่ีเข้ามาท างานในเมืองหรือคนจนในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงท่ี
จะเป็นคนไร้บ้านในอนาคตได้ 

ส าหรับท่ีอยู่อาศัยของคนไร้บ้านท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศัยเพื่อตั้งหลักชีวิต การจัดให้
มีศูนย์พักคนไร้บ้านฯ ในงานช้ินนี้เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีท าให้คนไร้บ้านสามารถลุกขึ้นมาจัดการชีวิตของ
ตนเองได้ ข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้นในตอนนี้คือ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังคนภายนอกท่ีเห็นศูนย์พัก
คนไร้บ้านฯ มีความคาดหวังว่าเมื่อคนไร้บ้านฯ เข้าสู่ศูนย์พักคนไร้บ้านฯ แล้วจะสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไปสู่การมีท่ีอยู่อาศัย (บ้าน) ตามท่ีเราคุ้ยเคย แต่ในความเป็นจริงการอยู่ในศูนย์พักคนไร้
บ้านฯ นั้นท าให้คนไร้บ้านรู้สึกว่าเป็นบ้านเพราะสามารถด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้แล้ว นอกจากนี้การ
ออกไปมีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง (บ้าน) ด้วยเงื่อนไขของราคาท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อ หรือการเช่า
ก็มีราคาท่ีสูงเกินกว่าคนไร้บ้านจะแบกรับไหว งานช้ินนี้พยายามแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของศูนย์พักคน
ไร้บ้านท่ีเป็นบ้านรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถรองรับชีวิตคนไร้บ้าน และมีคุณค่าในแง่ทางจิตใจท่ีท าให้คนไร้
บ้านสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างมีศักดิ์ศรี อีกท้ังยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท าประโยชน์ให้แก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



190 

รายการอ้างอิง 
 

หนังสือ 
 
บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2552). โลกของคนไร้บ้าน. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย. (2555). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน. 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
สายพิณ ศุพุทธมงคล. (2545). คุกกับคน: อ านาจและการต่อต้านขัดขืน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน. 2551. รายงานผลการส ารวจข้อมูลคนเร่ร่อนท่ัวประเทศ ปี 2551. 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
อัจฉรา รักยุติธรรม  และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี. (2557). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้
 ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ: คนไร้บ้าน และผู้ป่วยข้างถนน พ.ศ. 2558 – 2560. กรุงเทพฯ: 
 ส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
 สุขภาพ  (สสส.). 
 
วิทยานิพนธ ์
 
ธนากร ยุทธพลนาวี. (2553). การพัฒนาระบบบรกิารส าหรับคนไร้บ้าน: ศึกษากรณีการให้บริการของ
 มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์. 
บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2546). เปิดพรมแดน โลกของคนไร้บ้าน. (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต).
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาสังคมวิทยาและ
 มานุษยวิทยา. 
วราลี ธัมวิสุทธิวรากร. (2551). ศูนย์พัฒนาอาชีพส าหรับคนไร้บ้าน. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาสถาปัตยกรรม
 หลัก. 
ศุลีมาน (นฤมล) วงศ์สุภาพ. (2530). กระบวนการกลายเป็นหมอนวด: กรณีศึกษาหญิงบริการในสถาน
 บริการ อาบ อบ นวด. (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. 



191 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย. (2558). ข้อมูลประกอบการน าเสนอมาตรการการสนับสนุนความมั่นคงในท่ี
 อยู่อาศัยท่ีเหมาะสมส าหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน และคนยากจนท่ัวไปท่ีไม่มีศักยภาพเพียงพอใน
 การเข้าถึงเกณฑ์ปกติของโครงการบ้านมั่นคง [word document]. 
อัจฉรา รักยุติธรรม. (2555). โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมศูนย์พกัคนไร้บ้าน 
 [word document].  
มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย. (2555). โครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านถาวร [word 
 document]. 
มูลนิธิอิสรชน. (2556,January 31). รายงาน: (ว่าท่ี) ผู้ว่าอยู่ไหน? ผลส ารวจ “ผู้ใช้ชีวิตในท่ี
 สาธารณะ” ท่ัวกทม. 2,846 คน. สืบค้นจาก http://prachatai.com/journal/ 
 2013/01/45038 
อัจฉรา รักยุติธรรม. (2553, February 8). รายงาน 'localtalk' : ไร้บ้าน เพราะบ้านไม่ใช่ 'บ้าน'. 
 สืบค้นจากจาก http://prachatai.com/journal/2010/02/27649 
 
Journal 
 
Barrett A. Lee, Kimberly A. Tyler, & James D. Wright. (2010). The New Homelessness 
 Revisited. Annual Review of Sociology 36, 501-521. DOI: 10.1146/annurev-soc-
 070308-115940 
Barry A. Garst, Daniel R. Williams, & Joseph W. Roggenbuck. (2010). Exploring Early 
 Twenty-First Century Developed Forest Camping Experiences and Meanings. 
 Leisure Sciences, 32, 90–107. DOI: 10.1080/01490400903430905 
Camelon Parsell. (2010). Home is Where the House is: The Meaning of Home for 
 People Sleeping Rough. Housing Studies, 27(2), 159–173. DOI: 
 10.1080/02673037.2012.632621 
Csikszentmihalyi, M., & Rochberg-Halton, E. (1981). The meaning of Things: Domestic 
 Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press. 
Depres C. (1991). The meaning of home. The Journal of Architectural and Planning 
 Reserch, 8(2), 96-115. Retrieved from 
 https://www.jstor.org/stable/43029026?seq=1#page_scan_tab_contents 



192 

Dennis P. Culhane & Vincent Kane. (2013). Homelessness Research: Shaping Policy 
 and Practice, Now and Into the Future. American Journal of Public Health 
 Supplement, 103(2), 181-182. DOI: 10.2105/AJPH.2013.301728 
Dittmar H. (1992). The Social Psychology of Material Possessions: To Have is To Be. 
 New York: St. Martin’s Press. 
Hayward J. (1977). Psychological concept of home. HUD Challenge, 1977, 213-227. 
Joan W. Scott. (1991). The Evidence of Experience. Critical Inquiry, 17(4), 773–797. 
 DOI: 10.1086/448612 
Kimberly Dovey. Home and Homelessness. Home Environments, 8, 33-64. Retrieved 
 from http://www.asu.edu/courses/aph294/total-readings/dovey%20--
 %20homeandhomelessness.pdf 
Marie-Claire Richer. (2000). Understanding beliefs and meanings in the experience of 
 cancer: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 32(5), 1108-1115. 
 DOI: 10.1046/j.1365-2648.2000.01581.x 
Moore B. (1984). Privacy. London: M.E. Sharpe. 
Salih Ruba. (2001). New Approaches to Migration. Transnational Communities and 
 the Transformation of Home. London: Routledge. 
Suander P. (1990). A Nation of Home Owners. London: Unwin & Hyman. 
Suzanne Fitzpatrick & Nicholas. (2012). The Statutory Homelessness System in 
 England: A Fair and Effective Rights-Based Model?. Housing Studies, 27(2), 
 232–251. DOI: 10.1080/02673037.2012.632622 
Tomas Annabel & Dittmar Helga. (1995). The Experience of Homeless Women: An 
 Exploration  Of Housing Histories And The Meaning Of Home. Housing 
 Studies, 10(4), 493-515. DOI: 10.1080/02673039508720834 
Tuan Y. (1997). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: 
 University of  Minnesota Press. 
 
 
 
 
 



193 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ     นางสาวญาณิกา อักษรน า 
วันเดือนปีเกิด    13 มกราคม 2532 
วุฒิการศึกษา    ปีการศึกษา 2554 : ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทุนการศึกษา    ปีงบประมาณ 2558: โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 
     ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 11 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
ญาณิกา อักษรน า. (2559). พลวัตความหมายของค าว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาศูนย์พัก
 คนไร้บ้านโดยมูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย. ไทยคดีศึกษา. 13(2). 


