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วิถีชีวิตของคนเร่ร่อน 
Way of Life of Homeless 

ภูริเดช พาหุยุทธแ1 
Phurided Pahuyut 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาความหมายและทําความเขาใจใน

ประสบการณแการดําเนินชีวิตในสังคมของคนเรรอน โดยใชการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบอิงจุดมุงหมาย
ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีประสบการณแเรรอนติดตอกันเกิน 1 ปี และอาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสนามหลวง  
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแเชิงลึก และการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนเรรอน  
ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเป็นคนเรรอนนั้นมาจากปใญหาสวนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสงผลใหคนเรรอนมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแตกตางกันไป นอกจากนี้ความหมายของการใช
ชีวิตแบบเรรอนยังสะทอนถึงการมีอิสระในชีวิตและความเป็นตัวของตัวเอง สงผลใหคนเรรอนสามารถ
ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของการดําเนินชีวิตของตนได 
 

ค าส าคัญ วิถีชีวิต คนเรรอน คนไรที่พ่ึง 
 

Abstract 
This qualitative research aimed to search for meaning and understand way of 

life of homeless. The participants were selected by purposive sampling, the criteria 
was 1 year homelessness experience and living around Sanam Luang area. The data 
collection methods were in-depth interview and homeless lifestyle behavior 
observation. The result of this research found that causes of homeless problems 
were personal, family, economic and social problem that effect each homeless 
different lifestyles. Moreover, the meaning of homelessness way of life reflects the 
freedom of life and independence, and also affects their acceptance of their own 
reality of life. 
 

Keywords Way of life, Homeless, Helpless persons 
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บทน า 
การมองคนเรรอนวาเป็น “ปใญหา” เกิดขึ้นมาตั้งแตปี พ.ศ.2484 เมื่อมีพระราชบัญญัติ

ควบคุมคนขอทาน โดยมองวาคนเรรอนมักไมประกอบอาชีพ และชอบขอทาน พระราชบัญญัตินี้ไดให
อํานาจเจาหนาที่ตํารวจจับกุมคนขอทาน นําสงกรมประชาสงเคราะหแ (กรมประชาสงเคราะหแ, 2538) 
เ พ่ือใหการสงเคราะหแและฝึกอบรมอาชีพ คนเรรอน จึงถูกตีตราวา “คนเรรอนขอทาน”                      
ไรความสามารถในประกอบอาชีพกลายเป็นกลุมที่นารังเกียจและแปลกแยกออกจากคนทั่วไปในสังคม 
ซึ่งการที่บุคคลใชชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะยอมมีสาเหตุที่ซับซอนทั้งปใจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
ปใจจัยสวนบุคคลและครอบครัว ภาวะตกงาน คนที่พนโทษจากเรือนจําและไมมีที่ไป คนที่สุขภาพ
รางกายไมสมบูรณแ รวมถึงกลุมที่ติดสุราเรื้อรัง (มูลนิธิอิสรชน, 2561) ชีวิตของคนเรรอนจึงเป็นชีวิตที่
ปรับตัวแทรกอยูตามชองวางของเมืองและใชทรัพยากรที่มีอยูเพ่ือใหมีชีวิตรอดซึ่งนับวันก็ยิ่งมีแนวโนม
เพ่ิมมากข้ึน จากงานศึกษาที่ผานมาในอดีตนั้นมองวาคนเรรอนขอทานเป็นปใญหาอยางหนึ่งของสังคม
ที่ตองรีบดําเนินการจัดการแกไขโดยเร็ว โดยไมไดทําความเขาใจในวิถีชีวิตแบบที่เป็น ซึ่งสังคมอาจ
ตัดสินคุณคาคนเรรอนวาเป็นกลุมคนที่ไรความความสามารถ ไมไดชวยสงเสริมหรือสนับสนุนใหสังคม
เกิดการพัฒนาประการใด แตกลับกลายเป็นภาระของสังคมทําใหสังคมไมมีความเป็นระเบียบ
เรียบรอยและสงผลเสียตอทัศนียภาพตามสถานที่สําคัญตาง ๆ  

การศึกษาปรากฏการณแของคนเรรอนที่ตองปรับตัวเขากับสังคมในครั้งนี้ไดอาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและกระบวนการตีตราทางสังคมที่มองวากลุมเหลานี้เป็นคนยากจน ดอยโอกาสขาด
ความสามารถในการจัดการกับชีวิต เป็นกลุมคนที่สรางปใญหาหรือเป็นภาระใหกับสังคมทําให
บานเมืองไมมีความเป็นระเบียบเรียบรอย คนเรรอนจึงถูกบุคคลในสังคมมองและใหความหมายในเชิง
ลบ (Hall, 2011) สงผลใหคนเรรอนไมคอยไดรับสิทธิความชวยเหลือ ความสงสารหรือความเห็นอก
เห็นใจจากสังคม อีกทั้งคนเรรอนยังคงตองตอสูกับโครงสรางทางสังคมในทัศนะที่จําแนกบุคคลตาม
ความสามารถ วุฒิการศึกษาฐานะจากการสรางรายไดในสภาพเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม ตลอดจน
บริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะกระแสสังคมโลก (บุญเลิศ วิเศษปรีชา , 2546)        
สิ่งเหลานี้ลวนเป็นปใจจัยที่สงผลตอวิถีชีวิตของคนเรรอนท่ีตองนําพาชีวิตของตนเองไปตามอัตภาพของ
แตละบุคคล แตอยางไรตามในปี พ.ศ. 2557 ก็ไดมีการใหความสําคัญกับกลุมคนเรรอนและคนไรที่พ่ึง
มากกวาเดิม โดยมีพระราชบัญญัติการคุมครองคนไรที่พ่ึงที่ไดระบุถึงคนเรรอนวาเป็นประเภทหนึ่งในหา
ของบุคคลที่อยูในสภาวะยากลําบากและไมอาจพ่ึงพาบุคคลอื่นได โดยใหนิยามของคนเรรอน หมายถึง 
บุคคลสัญชาติไทยที่ออกมาจากที่พักอาศัยเดิมมาอยูในที่สาธารณะ หรือมาใชชีวิตแบบครอบครัวใหม
ในที่สาธารณะ โดยอาจจะยายที่พักไปเรื่อย ๆ หรืออาศัยอยูที่ใดท่ีหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือดํารง
ชีวิตประจําวันในที่สาธารณะนั้น ๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแ 2561) จากนิยามดังกลาวผูวิจัยไดนํามาเป็นเกณฑแในการเลือกกลุมตัวอยางของการวิจัยตอไป   
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ดวยเหตุดังกลาวการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะชวยสรางความเขาใจในความหมายการ
ใชชีวิตเรรอนและประสบการณแในการดํารงชีวิตของคนเรรอน กิจวัตรในแตละวันของใชชีวิตบนพ้ืนที่
สาธารณะเป็นที่พักอาศัย ผานการเลาเรื่องราวของคนเรรอนที่สะทอนใหเห็นวาคนเรรอนก็เป็นบุคคล
หนึ่งในสังคมที่มีศักดิ์และสิทธิของความเป็นมนุษยแ เพียงแตมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน           
อีกทั้งเขาใจในสภาวะขอจํากัดตาง ๆ ของคนเรรอนที่เป็นปใญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการใชชีวิต
ของคนเรรอนท่ีตองเผชิญ ตลอดจนสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนแในการกําหนดแนวทางในการ
ใหความชวยเหลือกับคนเรรอนตอไปในอนาคต 

 

วิธีการ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีเกณฑแการเลือกตัวอยางการเลือกตัวอยางแบบอิง
จุดมุงหมาย โดยกําหนดนิยามวาคนเรรอน หมายถึง บุคคลที่ไมมีที่พักพิงถาวรทั้งที่ไมใชบานพักหรือ
บานเชา และอายุมากกวา 20 ปี โดยใชชีวิตของตนเองอยูตามพ้ืนที่สาธารณะหรือสถานที่ตาง ๆ 
บริเวณโดยรอบสนามหลวง เป็นระยะเวลายาวนานติดตอกันเกิน 1 ปี เพ่ือที่จะไดบอกเลาเรื่องราว
การดําเนินชีวิตแบบเรรอนไดอยางละเอียดในกิจวัตรประจําวัน การปรับตัว การหารายไดเพ่ือเลี้ยงชีพ 
และพฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางความคิดและความรูสึกของคนเรรอน และไมเป็นบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิต 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(นามแฝง) 

เพศ อาย ุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ชีวิต
เร่ร่อน 

1. ลุงเดช ชาย 65 ปี เก็บของเกา ป.3 2 ปี 
2. พ่ีสํารวย ชาย 45 ปี รับจาง ป.3 20 ปี 
3. พ่ีกอลแฟ ชาย 37 ปี รับจาง ป.6 20 ปี 
4. ลุงประเสริฐ ชาย 67 ปี ไมประกอบอาชีพ ชางยนตแเทคนิค 18 ปี 

 
การปกป้องสิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย 
การปกปูองสิทธิของผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ กอนการเริ่มตนสัมภาษณแผูวิจัยไดขออนุญาต

ผูใหขอมูลหลักในการบันทึกเทปเสียงและการจดบันทึกขอมูลประเด็นที่สําคัญจากการสัมภาษณแกับ
ผูใหขอมูลหลัก โดยอธิบายถึงสิทธิในการตอบคําถามตามความตองการของผูใหขอมูล หากประเด็นใด
ไมตองการใหตอบคําถามก็สามารถกระทําได การนําขอมูลไปใชในการวิจัยผูวิจัยไดใชนามแฝงเพ่ือ
ปกปิดตัวตนผูใหขอมูลหลัก ตลอดจนผูวิจัยไดขออนุญาตและไดรับความยินยอมจากผูใหขอมูลใน        
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การนําขอมูลจากสัมภาษณแไปใชในการวิจัยในการอางอิงคําพูดของผูใหขอมูลในการนําเสนอ
ผลการวิจัย โดยจะไมมีการนําเทปเสียงไปเผยแพรในที่ใด และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย
เอกสารและเทปเสียงผูวิจัยไดดําเนินการทําลายทิ้ง  

เครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาการดําเนินชีวิตของคนเรรอน คือ ชุดขอคําถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

เพ่ือใชในการสัมภาษณแแบบเจาะลึกโดยมีผูทรงวุฒิไดชวยพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมของ       
ขอคําถาม โดยแนวคําถามถูกสรางขึ้นจากวัตถุประสงคแเป็นสําคัญโดยมีประเด็นที่สําคัญ ไดแก การ
สรางสัมพันธภาพเริ่มตนการสนทนา ภูมิหลังของใหขอมูลเรื่องสวนตัวและครอบครัว การใหคุณคา
และความหมายของการใชชีวิตเรรอน ประสบการณแในการดําเนินชีวิตเรร อน การเริ่มตนเขาสูชีวิต
เรรอนและการดํารงชีพในแตละวัน ตัวอยางแนวคําถามยอยที่ใชในงานวิจัย เชน อะไรคือจุดเปลี่ยน       
ที่สําคัญในชีวิตที่ทําใหตองออกมาใชชีวิตแบบเรรอน ชีวิตในแตละเป็นอยางไรบาง ความยากลําบากใน       
การปรับตัวกับชีวิตที่เรรอนคืออะไร ไดเรียนรูอะไรบางจากการใชชีวิตเรรอน และการใชชีวิตแบบ
เรรอนมีความหมายอยางไรกับตัวเรา เป็นตน โดยระหวางการสัมภาษณแผูวิจัยใชการสอบซักขอมูลและ
ตั้งคําถามเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับบริบทที่พบจากการสัมภาษณแ นอกจากนี้ผูวิจัยใชการสังเกต
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนเรรอนในพื้นที่ท่ีศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งน้ําเสียง
คําพูดและทาทางตลอดระหวางการสัมภาษณแ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตามประสบการณแการรับรูของ
ผูใหขอมูลหลักมากยิ่งขึ้นและใชการจดบันทึกขอมูลสําคัญที่คนพบในการเก็บขอมูล 

 

ผลการวิจัย 
วิถีชีวิตของคนเรรอนที่เกิดขึ้นในสังคมจากการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้พบวา ความหมาย

และประสบการณแการดําเนินชีวิตในสังคมของคนเรรอนนั้นเกิดจากปใจจัยหลายประการที่ทําให         
คนเรรอนมาเลือกใชชีวิตในที่สาธารณะ ซึ่งการดํารงชีพใหอยูไดดวยตนเองเป็นสิ่งที่จํา เป็น เพ่ือให
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณแเรรอนโดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 

1. ความหมายคุณค่าของการใช้ชีวิตเร่ร่อนในสังคม 
1.1 การให้ความหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเร่ร่อน การใชชีวิตแบบเรรอนของแตละคนก็

มีการใหความที่แตกตางกัน ตามการรับรูตนเองของคนเรรอนแตละคนที่มองวารูปแบบการใชเรรอน
ของตนเองก็อาจจะแตกตางกันไปบางคนก็มองวาการใชชีวิตแบบเรรอนเป็นสิ่งที่ทําใหชีวิตมีความสุข
มากยิ่งขึ้น เป็นอิสระที่สุดและสามารถอยูรอดไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน “อยูํนี้มันสบาย
ใจ เป็นอิสระ อยากทําไรก็ได๎ ไปไหนก็ไปเดิน ๆ ไปมีคนให๎ข๎าว พวกแมํค๎าชอบถามลุงวําเอากับข๎าว
ไหม เอาไหม บางครั้งก็ได๎ตัง ซึ่งจะเรียกวําใช๎ชีวิตแบบนี้วําเป็นบ๎านก็ได๎นะสําหรับลุงทําไรก็ได๎” 
ในขณะที่ลุงประเสริฐไดใชชีวิตเรรอนของตนเองในการศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจในสังคม ทําให
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เห็นถึงความแตกตางของบริบทในสังคม จากการใชชีวิตเรรอนและเป็นการเรียนรูจากประสบการณแ
ตรง   เพ่ือมารับขอมูลขาวสารจากทางตรงในชีวิตของตนเอง โดยไดวางแผนในชีวิตของตนเอง ถาหาก
วันใดวันหนึ่งตองตายก็ไมไดเสียดายชีวิตของตนเองเลย โดยการบริจาครางกายของตัวเองให กับ
โรงพยาบาล แมรางกายก็ไมใชสิ่งที่เราจะตองยึดตอไปแตถาจะเป็นประโยชนแตอผูอ่ืนไดก็ถือวาเป็นสิ่ง
ที่ดี “มันก็ได๎เรียนรู๎ชีวิตนะครับ เรียกวําตาสวํางเลยละในการใช๎ชีวิตแบบนี้ ผมออกมาแบบนี้ผม
ออกมาก็เพ่ือมาค๎นหาความจริง มาติดตามขําวสารความเป็นจริงตําง ๆ” “ผมไมํสนใจแล๎ว ตายไปผม
ก็ไมํรบกวนโลงศพรํวมกตัญญู เพราะผมบริจาครํางกายให๎โรงพยาบาลจุฬาแล๎ว ให๎ไปเป็นอาจารย์
ใหญ”ํ  

จะเห็นไดวา การใหความหมายของการใชชีวิตเรรอนของคนเรรอนแตละคนนั้นก็จะมี
มุมมองที่แตกตางกันไป บางคนสามารถพัฒนาตนเองจนเกิดความเคารพและยอมรับตนเอง แตบาง
คนก็ใชชีวิตเพ่ือหาความสุขจากอิสระที่ตนเองมี ตลอดจนการทนกับสภาพความเป็นอยูที่เกิดขึ้นของ
ตนเองอยางหลีกเลี่ยงไมได “ก็อยากจะบอกวําให๎ทุกคนทํางานทําการ ใจจริงก็ไมํอยากให๎เรํรํอนก็
อยากบอกกับตัวเองด๎วย ไมํได๎อยากมาอยูํแบบนี้ให๎เขามองวําเป็นคนจรจัดให๎เขาหมิ่นจนเสียหาย 
อยากพาครอบครัวแฟนมีอาชีพที่มั่นคง แล๎วพาลูกมาอยูํด๎วยกัน พาครอบครัวเจริญรุํงเรือง สําหรับคน
อ่ืนเราก็ยังไปเตือนเขาไมํได๎ เขาอาจจะอยูํแบบนี้มีความสุข แตํสําหรับพ่ีอยากหางานทําให๎เป็นหลัก
แหลํงกวํานี้ มีอนาคตที่ดีกวํานี้เพราะขนาดทุกวันนี้น๎องชายยังมองไมํดี ขนาดลูกสาวยังต๎องให๎น๎องชาย
พาไปอยูํกับญาติที่เป็นตํารวจ” 

1.2 ความรู้สึกภายในจิตใจเม่ือสังคมตีตราเป็นคนเร่ร่อน คนเรรอนนั้นไมตองการให
ผูอ่ืนตําหนิ หรือดูถูกตนเอง และรูสึกเสียใจเมื่อคนอ่ืนมองวาตนเป็นคนไรคุณคา เป็นภาระใหสังคม   
ซึ่งในมุมมองของคนเรรอนนั้นเชื่อวาตนเองก็สามารถสรางรายได ทํางานได เพียงแคตองการใหคน
สังคมยอมรับและเปิดกวางแกคนเรรอน หากเพียงแคมีโอกาสที่ดีในการเริ่มตนชีวิต ก็นาจะชวยให
ความเป็นอยูอาจจะดียิ่งขึ้น หรือถาสังคมเขาใจการใชชีวิตเรรอนที่มีขอจํากัดชีวิตโดยเฉพาะเรื่อง
การเงิน ก็จะชวยใหเขาใจถึงมุมมองของคนเรรอนได “คนอ่ืนเรียกคนเรํรํอนจรจัดรู๎สึกไมํชอบ คือเรา
ไมํได๎วํา ไร๎คํามาก เรารอโอกาสที่วําให๎เขามาจ๎างเราไปทํางาน ซึ่งเราก็มีงานทําก็เลี้ยงชีวิตตนเองได๎
เป็นวันๆ” “ถึงพ่ีจะถูกคนอ่ืนมองวําเป็นผีข๎างถนนก็จริง แตํมันก็สบายใจตรงที่วํา ไมํต๎องเสียคําเชํา
ห๎อง ก็จะมาเสียแคํคําข๎าวคําเหล๎า ซึ่งมันก็สบายใจในมุมมองของเรา” นอกจากนี้ คนเรรอนก็สามารถ
รับรูถึงความแตกตางในการดําเนินชีวิตแบบเรรอนผานการตรีตราทางสังคม ซึ่งทําใหเกิดความเหลื่อม
ล้ํา ความรูสึกตอตนเองในทางลบ และขาดการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง เพราะถาหากตอง
กลับไปอยูบานก็จะตองกลับไปอยางมีศักดิ์ศรีไมใหใครมาดูถูกไดซึ่งนี้เป็นปมภายในจิตใจและความ
ปรารถนาในชีวิตของคนเรรอนวาสักวันหนึ่งคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น “คนเราทุกคนนะ ถ๎าไมํมีเรื่องจําเป็น
นะ ไมํมีใครอยากมาอยูํแบบนี้หรอกอยากใช๎ชีวิตดี ๆ ทั้งนั้น แตํเพราะปัญหาทางบ๎านปัญหาครอบครัว
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มันมาบังคับจิตใจเราทําให๎ต๎องมาใช๎ชีวิตแบบนี้ ถ๎าซักวันเราตั้งตัวได๎ เราก็จะมีหน๎าไปสู๎หน๎าครอบครัว 
แตํตอนนี้ยังไมํหลักฐานะ ก็ยังไมํมีหน๎ามีตากลับไปพบครอบครัว ก็หวังวําซักวันหนึ่งจะมีหลักมีฐานะ
กวํานี้แล๎วกลับไปพบครอบครัวได๎ มีอะไรดีไปให๎ครอบครัวได๎” 

2. ประสบการณ์การด าเนินชีวิตในสังคมของคนเร่ร่อน 
2.1 หลากหลายปัญหาที่น าเข้าสู่เส้นทางชีวิตเร่ร่อน บุคคลที่ตองมาใชชีวิตแบบเรรอน

ลวนมีปใญหาที่เกิดขึ้นในอดีตกันทั้งสิ้น“คนที่นี้ถ๎าไมํมีปัญหา เขาก็ไมํอยูํและใช๎ชีวิตที่นี้แบบนี้กัน
หรอก” โดยสาเหตุของการใชชีวิตเรรอนมีหลายปใจจัยที่ทับซอนกัน เชน ความเปราะบางของ
ครอบครัว การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ความขัดแยงภายในครอบครัวและการหยารางแยกทาง 
ปใญหาจากสภาพเศรษฐกิจ การวางงานติดตอกันเป็นระยะเวลานานทําใหไมมีรายไดเพียงพอ             
ในการดํารงชีพ การถูกเอาเปรียบในคาตอบแทนของการทํางานและการถูกหลอกในการทํางาน 
รวมถึงปใญหาการติดสุราเรื้อรังทําใหตองออกจากงาน ตลอดจนความตองการในการใชชีวิตอยางอิสระ
ของตัวเอง เป็นสาเหตุที่ผูวิจัยไดคนพบจากการศึกษา สะทอนใหเห็นวาปใญหาที่ไมไดรับการแกไข          
ของคนเรรอนลวนเชื่อมโยงสัมพันธแและสงผลใหเกิดปใญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย “ผมก็ทะเลาะกันนิด
หนํอยปัญหาทางบ๎าน แล๎วพอเป็นปัญหาใหญํกันตกลงกันไมํได๎ก็เลิกรากันไป” “อยากจะพูดกับลูกวํา
คิดถึงลูกมาก สํวนแฟนเกําเขามีใหมํแล๎วก็ปลํอยเขาไป แตํลูกผมยังคิดถึงเพราะลูกยังไงก็เป็นลูกของ
ผม ผมขอได๎ไหมผมไมํขอพูดถึงเรื่องนี้แล๎ว” (น้ําตาคลอ) “ถ๎ามีงานให๎ทําก็คงจะดี แตํทุกวันนี้งานหา
ยากและก็ไมํได๎เรียนสูงอะไร” 

2.2 ชีวิตในแต่ละวันของคนเร่ร่อน ในแตละวันคนเรรอนตองแสวงอาหารเพ่ือตอบสนอง
ความตองการทางรางกาย การหาอาหารของคนเรรอนมีหลากหลายวิธีการ บางคนที่หาเงินไดก็จะใช
เงินซื้ออาหารกับรานคา บางคนก็ทานอาหารที่คนอ่ืนกินเหลือไวหรือหาตามขางทางโดยพิจารณาดู
จากสีและกลิ่นเป็นเบื้องตน ขณะที่บางคนมีมนุษยสัมพันธแที่ดีกับผูอ่ืนก็จะไดรับความเมตตาจากแมคา
และตํารวจที่นําอาหารมาให หรือถามีกลุมเพ่ือนเรรอนที่สนิทกัน เมื่อใครในกลุมมีเงินก็จะเป็นคนซื้อ
และแบงกันกิน แตถาวันไหนไมมีเงินก็จะไมไดทานขาว เนื่องจากขาววัดสมัยนี้หาขาวกินยากเพราะ      
ลูกศิษยแจะเอาออกมาขาย ขายถึงละ 10 บาท วัดจึงไมใชที่แหลงที่พ่ึงของคนเรรอนอีกตอไป “อยําง
ทุกวันนี้ก็กินข๎าววัดทุกวัน ซึ่งสํวนใหญํก็ต๎องไปซื้อจากลูกศิษย์วัดที่เอากับข๎าวมาขายถุงละ 10 บาท 
ขอเขาก็ไมํให๎ แตํก็ต๎องซื้อ เพราะเขาขายถูกกวําที่อ่ืน แตํบางวันทํางานมาได๎ ไมํมีเงินก็ต๎องแบํงกันกิน
ได๎กินกันคนละ 4 คํา 5 คําก็ยังดีเพ่ือประทังชีวิตตนเอง” 

2.2.1 กว่าจะได้มาของเงินแต่ละบาท เมื่อไมมีงานทําก็ไมมีเงินมาใชจาย การหาเงิน
ของคนเรรอนจึงมีวิธีการก็มีความแตกตางกันไป บางคนมีรายไดในแตละวันจากการเก็บขวดพลาสติก
และกระปองขาย บางคนไดเงินจากการใหของผูคนที่ผานมาที่เห็นแลวเกิดความสงสารก็จะใหเงิน 
รายไดของจึงมาจากการใหของผูอื่น “บางคนเขาเห็นเราอายุมากแล๎วก็ใจดีให๎เรา 10-20 บาท เห็นเรา
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แกํแล๎ว” การหาเงินจากการรับจางเฝูาแผงขายของและการเข็นรถเข็นใหกับพวกพอคาแมคาที่ขาย
ของบริเวณคลองหลอดก็เป็นหนึ่งชองทางในการหารายไดของพ่ีสํารวย ที่อาศัยระยะเวลาในการอยู
สนามหลวงมานานสนิทสนมกับพอคาแมคาบางราย “คนที่เขาให๎เชําพระแถวนี้เขาก็มาให๎ผมชํวยเฝูา
ชํวยเข็นแผง ก็ให๎คําตอบแทน 20-30 บาท เป็นคําข๎าวมีกินไปวัน ๆ หนึ่ง” แตในขณะคนเรรอนบาง
คนนั้นมีรายไดจากรับจางทั่วไป บางครั้งก็กลับไปทํางานแถวบานรับจางเลี้ยงเป็ดเมื่อไดเงินกอนก็จะ
กลับมาใชชีวิตที่สนามหลวงกับเพ่ือนกลุมเรรอน โดยใหเหตุผลวาการใชชีวิตอยูตางจังหวัดมันนาเบื่อ 
เครียดไมเหมือนอยูในเมืองอาจจะเป็นเพราะการใชชีวิตแบบมีเพ่ือนที่สนิทอยางพ่ีสํารวยที่เขาใจกันจึง
ทําใหเกิดความผูกพันและกลับมาใชชีวิตคนเรรอนซ้ําไปซ้ํามา 

2.2.2 ชายคาที่พักในแต่ละคืน  พ้ืนที่ พักอาศัยของคนเรรอนในบริเวณรอบ
สนามหลวงนี้จะนอนตามริมขางถนน หรือหนาตึกอาคารตาง ๆ การเลือกที่พักอาศัยในการนอนหลับ
แตละคืนของคนเรรอน บางคนก็จะนอนในที่เงียบสงบใตสะพานพระปิ่นเกลา แตบางคนจะนอนใน
บริเวณที่มีคนสัญจรไปมา โดยเฉพาะบริเวณหนาอาคารริมถนนราชดําเนินก็จะมีคนเรรอนที่พักอาศัย
อยูจํานวนมาก โดยการเลือกที่นอนใหปลอดภัยนั้น ควรเลือกนอนในที่สวางและมีผูคนผานไปมาจะ
ปลอดภัยกวา เชน หนารานสะดวกซื้อบริเวณริมคลองหลอดเพ่ือใชหลับนอน เพราะในชวงนี้ฝนตก
บอยการเลือกที่นอนเผื่อฝนตกดวย “มีนอนหน๎าเซเวํนคนมันเยอะ แตํตรงริมถนนมืด ๆ จะไมํนอน
เดี๋ยวพวกเด็กดมมันมาตีปล๎นตัง” บางคนเลือกนอนที่หนาอาคารของคนที่รูจักเพ่ือความปลอดภัยของ
ตนเอง แตถาคืนไหนฝนตกหนักและสาดเขามานอนไมไดก็จะไมนอน ตื่นรอฝนหยุดหรือไมก็หาตองที่
นอนใหม การหลับสบายทุกค่ําคืนของคนเรรอนจึงไมใชเรื่องงาย 

2.2.3 ความกลัวของคนเร่ร่อน สิ่งที่คนเรรอนกลัวมากที่สุดไมใชความอดยากหิว
โหยและก็ไมใชตํารวจแตเป็นสงเคราะหแ เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีอํานาจในการจัดระเบียบและ
จับคนเรรอนใหเขาไปอยูในสถานสงเคราะหแ โดยการจับกุมคนเรรอนนั้นไมไดใชความรุนแรง แตจะใช
การสื่อสารพูดจาใหคนเรรอนยอมทําตามเพ่ือจะไดเป็นอิสระ “ไปทําประวัติกอนเดี๋ยวก็ปลอยแลว” 
แตจริงแลวคนเรรอนเหลานี้กําลังจะถูกจับและสงตัวเขาสถานสงเคราะหแ สถานสงเคราะหแเป็นเสมือน
บทลงโทษของการใชชีวิตเรรอน หากไมตองการถูกจับก็ควรเลิกเรรอน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกับคน
เรรอนซึ่งการพักในสถานสงเคราะหแนาจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนเรรอนที่ไมตองนําชีวิตมาเสี่ยง มีขาวให
กินและมีที่นอนนาจะทําใหคนเรรอนมีความสุขได แตในความเป็นจริงกับไมใชอยางที่คนในสังคมคิด
กัน เนื่องจากการขาดอิสระและถูกจํากัดสิทธิในชีวิตเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอยที่ตองดูแลจัดการ
คนเรรอนทําใหตองอยูภายใตอํานาจการควบคุมของเจาหนาที่ดูแลกิจวัตรในแตละวันถูกกําหนดไว
เป็นเวลาทั้งเวลากินเวลานอนและการพักผอน ทําใหคนเรรอนสวนใหญที่เขาไปอยูในสงเคราะหแอึดอัด
กับเรื่องนี้ “เขาก็ให๎นอนอยํางเดียว กินก็กินเป็นเวลา อาบน้ําก็อาบเป็นเวลา เหล๎ายาก็ห๎าม แตํอันนั้น
ก็ยังไมํแยํเทํากับต๎องทําสิ่งตําง ๆ เป็นเวลา สถานที่ก็อับไมํให๎ออกมาเดินเลยนอกจากอาบน้ํา เสื้อผ๎าก็
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ให๎เวียนกันใสํ เวลาอยูํก็ต๎องมีผู๎คุม ไมํมีอิสระ ถ๎าจะนอนข๎างถนนไมํต๎องกลัวอะไร กลัวมากที่สุด คือ 
สงเคราะห”์  
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากปรากฏการณแท่ีศึกษาเป็นการทําความเขาใจคนเรรอนแตละคนที่มาใชชีวิตเป็นคนเรรอน 

ซึ่งเราไมสามารถที่สรุปหรือตัดสินไดเพียงเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งวาสาเหตุเพราะอะไร แตเราจะตองมอง
บริบทของคนเรรอนถึงความทับซอนในปใญหาที่เกิดขึ้นอยางหลากหลายมิติ ที่เชื่อมโยงผลักดันให
บุคคลเหลานี้ตองใชชีวิตแบบเรรอน เมื่อเกิดปใญหาขึ้นบุคคลเหลานี้ก็ไดพยายามที่จะหาแนวทางออก
ใหกับตนเองเทาที่ตนเองจะพึงกระทําได นอกจากนี้พ้ืนที่ก็มีสวนสําคัญกับการใชชีวิตของคนเรรอน 
พ้ืนที่มีความหลากหลายและสามารถเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ไดงายเป็น เปูาหมายที่สําคัญของการใช
ชีวิตเรรอน และถูกสรางเป็นรูปแบบความสัมพันธแที่เกิดขึ้นอยางยาวนานระหวางบริบทพ้ืนที่กับคน
เรรอน ซึ่งถูกถายทอดออกที่เป็นลักษณะของการดําเนินชีวิตคนเรรอนที่ปรากฏใหเห็นในงานวิจัย      
ครั้งนี ้
 สิ่งที่พบในลักษณะรวมของคนเรรอนในการดํารงอยูความเรรอน ไมวาจะเป็นการขาดเครือ
ญาติที่ ใหการสนับสนุนชวยเหลือ การไรทักษะความสามารถหรือวุฒิการศึกษาต่ํา ตลอดจน           
การขาดแคลนทุนและทรัพยากรตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกลุมที่คอยใหความชวยเหลือคน
เรรอน Rebeccas Community (2018) ที่ระบุถึงลักษณะสําคัญของคนเรรอนวาเป็นบุคคลที่       
ขาดประสบการณแในการติดตอครอบครัวและชุมชน ทําใหคนเรรอนตองดิ้นรนตอสูกับชีวิตในสังคม
สมัยใหมและเป็นวงจรหมุนเวียนของคนเรรอนท่ีไมสามารถนําพาตนเองใหออกจากสภาวการณแเรรอน
ไดซึ่งสอดคลองกับผลรายงานเกี่ยวกับจํานวนคนเรรอนในประเทศไทยวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปี 
สาเหตุมาจากความเปราะบางของสถาบันครอบครัว และการยายถิ่นฐานเพ่ือใหมีโอกาสทํางาน 
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2557) จึงสงผลใหเกิดรูปแบบการใชชีวิตของเรรอนที่ตอเนื่อง            
การตอกย้ําถึงการลดคุณคาคนเรรอนที่ประเมินตัดสินจากเกณฑแภายนอกของสังคมไมไดเป็น
กระบวนการที่ทําใหปใญหาของคนเรรอนหมดไป แตยิ่งทําใหปใญหาการเรรอนยังคงดําเนินตอไปโดย
ไมไดแกไขอยางถูกตองและจริงจัง ซึ่งการมองคนเรรอนในมุมมองใหมจะชวยทําใหเราเ ขาใจถึง       
ความจําเป็นที่ตองมาใชชีวิตเรรอนที่มาพักอาศัยอยูริมถนน รับรูความตองการที่แทจริงในการใชชีวิต
ของคนเรรอนซึ่งจะชวยใหเราสามารถเตรียมความพรอมในการชวยเหลือคนเรรอนใหมีความพรอมใน
การกลับมาใชชีวิตจริงในสังคมไดนั้นไมใชเรื่องงายในการปรับความคิดและพฤติกรรมของคนเรรอน 
แตก็ยังสามารถทําไดเพียงอาจจะตองใชระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงซึ่งไมสามารถระบุไดชัดเจนวา
แตละคนนั้นจะเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อใด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Termain 
(2002) ที่อธิบายหลักสําคัญในการชวยใหบุคคลไดรับรูตัวตนในแบบที่ตองการไดนั้นจะตองสราง   
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การตระหนักรูใหแกบุคคลกอน เพ่ือชวยใหทําความเขาใจและคนหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนตามความ
ปรารถนาของตัวเรา แตอยางไรก็ตามควรมีการรีบเรงใหความชวยเหลือกับคนเรรอนอยางจริงจัง
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของคนเรรอนตามความสามารถท่ีมีอยูของแตละบุคคล 
 การดําเนินชีวิตของคนเรรอนจึงไมใชแคการใชชีวิตผานไปในแตละวันเทานั้น หากมีการให
ความหมายกับชีวิตของตนเอง เปูาหมายของคนเรรอนเพ่ือตองการที่จะมีสภาพความเป็นอยูที่ดียิ่งขึ้น 
หรือมีชีวิตในแบบคนทั่วไปท่ีสามารถตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ของตนเองได ในทางตรงกัน
ขามการเขาใจชีวิตที่แทจริงที่หลีกเลี่ยงความวุนวายในสังคม การใชชีวิตเรรอนก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่
สะทอนถึงการเรียนรูจากชีวิตของคนเรา โดยแตละคนก็มีความหมายในการใชชีวิตที่แตกตางกันไป         
ไมวาจะเป็นคนทั่วไปหรือคนเรรอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิวของ Vontress ที่ระบุวาคนเรามี
ความสามารถในคนหาความหมายและเอกลักษณแตามความปรารถนาของตนเอง (Corey, 2012 อาง
ใน Vontress, 1996) ดังนั้นคนในสังคมอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตอคนเรรอนในสภาพ
ปใจจุบัน จากมโนทัศนแเดิม ๆ ที่มีตอคนเรรอนในเชิงอคติของคนในสังคมวาเป็นคนไมดี สกปรก เป็น
มิจฉาชีพหรืออาชญากร ซึ่งเป็นขอมูลที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ศึกษาในงานวิจัยหลายประการ 
การดําเนินชีวิตอยางมนุษยแคนหนึ่งที่พึงจะไดรับเกียรติและศักดิ์ศรีแหงความเทาเทียมเสมอภาคใน
ความเป็นคน จะชวยใหคนเรรอนมีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการปรับตัวและผลักดันตนเองออกจากรูปแบบ
การชีวิตเรรอน โดยหากคนในสังคมใสใจที่จะเรียนรูและเขาใจในวิถีชีวิตของคนเรรอนที่หลากหลาย ก็
ตองยอมรับความจริงวาในสังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําในชนชั้นทางสังคมอยางชัดเจน ยิ่งถา
บุคคลในสังคมใชเกณฑแการตัดสินบุคคลจากคานิยม มุมมองสมัยใหมตามกระแสสังคมนั้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดการตีตราของ Goffman (2018) ไดกลาววาการตรีตราบาปนั้นเป็นเหมือนการ
แบงแยกคนเหลานั้นออกจากสังคม และการตรีตราเป็นการทําใหคนนั้นอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง   
ถูกมองไปในแงลบ หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐานทางสังคม บุคคลนั้นก็จะถูก
ประทับตาและจะถูกตัดขาดจากความสัมพันธแทางสังคม สิ่งนี้จึงเป็นประเด็นที่สําคัญที่บุคคลในสังคม
ควรใหความสนใจถึงการไมตัดสินและลดคุณคาในคนเรรอน เพราะจะยิ่งทําใหคนเรรอนยากที่จะ
ปรับตัวใหสอดคลองกับอิทธิพลของกระแสสังคมตามที่ถูกคาดหวังไว การดํารงสภาพความเรรอนจึง
ยังคงมีอยูมาอยางตอเนื่อง การใหความชวยเหลืออยางเป็นธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
  รูปแบบการจัดการแกปใญหาของคนเรรอนนั้นจะพบวา เราไมสามารถที่จะสรางหรือกําหนด
แบบแผนเฉพาะที่เหมือน ๆ กันในแกไขปใญหาใหกับคนเรรอนทั้งหมดได เพราะความแตกตางของคน
เรรอนแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่ไมไดเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นการแกไขปใญหาจากปลายเหตุ 
ดวยการจับคนเรรอนเขาไปอยูในสถานสงเคราะหแเพ่ือใหความชวยเหลือดานตาง ๆ ไดงายยิ่งขึ้น      
แตกลับกลายเป็นวา ความปรารถนาดีของหนวยงานภาครัฐกับไมใชความตองการที่แทจริงของคน
เรรอน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเลิศ วิเศษปรีชา (2546) ที่คนพบ
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วาคนเรรอนไรที่พ่ึงมีจํานวนมากที่ยังชีพดวยการเก็บของเกา คนเหลานี้ไมประสงคแจะเขาสถาน
สงเคราะหแเพราะท่ีตั้งสถานสงเคราะหแนั้นอยูไกล มีสภาพคลายสถานกักกัน การฝึกอาชีพก็นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงไดนอย จะเห็นไดวาระยะที่ที่ผานมานั้นหนวยงานภาครัฐยังคงใชแนวทางในแกปใญหาใหกับ
คนเรรอนในรูปแบบเดิม ๆ ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงจึงไมสามารถใหความชวยเหลือไมมีประสิทธิภาพและ
ไมสอดคลองกับความตองการของคนเรรอน สะทอนใหถึงความไมเขาใจในวิถีชีวิตของคนเรรอนที่
เป็นอยูจริง 
 

สรุป 
การเรรอนของบุคคลนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการทั้งปใญหาดานสวนตัว ครอบครัว 

เศรษฐกิจและสังคมทําใหบุคคลเหลานี้ไมสามารถปรับตัวและแกปใญหาได เลยเลือกใชวิธีการเรรอน
เป็นทางออกใหกับชีวิต คนเรรอนจึงถูกสังคมมองวาเป็นบุคคลไรความสามารถเป็นภาระใหกับสังคม 
หากภาครัฐใชมาตรการขับไลคนเรรอนใหออกจากพ้ืนที่โดยไมไดใหความชวยเหลือใด ๆ ก็จะสงผลให
เกิดวิถีชีวิตคนเรรอนที่พักอาศัยอยูบนพ้ืนที่สาธารณะคงอยูเรื่อยไป เพราะการเขาไมถึงสิทธิใน      
การไดรับความชวยเหลือของคนเรรอนจึงทําใหขาดทักษะความรูและความสามารถในการจัดการ
ปใญหาที่เกิดข้ึน หากสังคมเปิดโอกาสใหการยอมรับในสภาพความยากลําบากในชีวิตของคนเรรอนโดย
ไมตัดสินและพรอมใหความชวยเหลือกับคนเรรอนสามารถมีที่พ่ึงพิงและไดรับการชวยเหลือสวัสดิการ
สังคม การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนปูองกันมิใหมี
การเลือกปฏิบัติที่ไมเป็นธรรมตอคนไรที่พ่ึงอยางคนเรรอนก็จะเป็นการชวยสนับสนุนใหบุคคลเหลานี้
ไดมีจุดยืนและมีตัวตนในสังคม ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการสงเสริมใหคนเรรอนไดกาวขามจาก
สภาพการณแเรรอน กลับมาเริ่มตนชีวิตใหมเพ่ือดูแลตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิม แตอีกสิ่งหนึ่งที่
ยังคงปรากฏอยูกับคนเรรอนนั้นก็คือ มุมมองภาพลักษณแของคนในสังคมที่มีตอคนเรรอนในเชิงลบ 
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณแของคนเรรอนที่เกิดจากมุมมองบุคคลในทางสังคมที่มีมาอยางยาวนานจึง
ไมใชเรื่องงายที่จะเปลี่ยนมุมมองใหเป็นเชิงบวกไดทันที สิ่งเหลานี้ยังคงเป็นเรื่องจริงที่สะทอนถึงการ
แบงแยกความแตกตาง หรือสรางความเหลื่อมล้ําในสังคมปใจจุบันที่ทุกคนในสังคมควรตระหนักและให
ความสําคัญ เพ่ือหาแนวทางสําหรับใหความชวยเหลือกับกลุมคนไรที่พ่ึงตอไป 

ข้อเสนอแนะจากวิจัยในครั้งนี้ 
 1. รัฐบาลควรมีการศึกษาปใญหาและความตองการของคนเรรอน เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายที่
สําคัญในการแกไชปใญหาของคนเรรอนใหเหมาะสม เชน การชวยเหลือการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
สุขภาพ โอกาสในการทํางานและการศึกษา ซึ่งนําไปสูการแกไขปใญหาคนเรรอนใหมีคุณภาพชีวิต      
ที่ดีข้ึน 
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 2. รัฐบาลควรจัดตั้งศูนยแ หรือหนวยงาน ที่สามารถใหความชวยเหลือคนเรรอนในดานตาง ๆ 
ทั้งนี้จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถรวมมือกันแกปใญหาคนเรรอนในการลงพ้ืนที่ ไดแก นัก
สังคมสงเคราะหแ นักสาธารณะสุข นักแรงงาน นักจิตวิทยา และสาขาที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ เพ่ือการ
ชวยเหลือคนเรรอนอยางแทจริง 
 3. คนเรรอนตองการความชวยเหลือในดานตาง ๆ จากรัฐบาลและองคแกรเอกชน ที่มี
จุดมุงหมายในการใหความชวยเหลือประชาชนที่มีปใญหา ดังนั้นควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธแที่
เหมาะสมและหลากหลายเพิ่มเติม เพ่ือใหคนเรรอนไดเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดงายข้ึน 
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