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บทคััดย่่อ
“บ้้านทางผ่่าน” (Transitional housing) นัับเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการแก้้ปัญ
ั หาและช่่วยเหลืือคนไร้้บ้า้ นให้้มีีคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น หรืือหลุุดพ้้นจากสภาวะการเป็็นคนไร้้บ้้านผ่่านรููปแบบการเป็็นสถาปััตยกรรมที่่�ใช้้เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยชั่่�วคราว
โดย มีีเป้้าหมายให้้คนไร้้บ้า้ นสามารถตั้้ง� หลัักกลัับไปใช้้ชีีวิิตในสัังคมอย่่างมั่่น� คงได้้ด้ว้ ยตนเองอีีกครั้้ง� บทความนี้้�มุ่่�งศึึกษาถึึง
แนวคิิดของศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในประเทศไทยในบทบาทของบ้้านทางผ่่านรวมถึึงผลสำำ�เร็็จที่เ่� กิิดขึ้้น� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่อ่� สร้้าง
ความเข้้าใจถึึงบทบาทการเป็็นบ้้านทางผ่่านของคนไร้้บ้า้ นในสัังคมไทย โดยมีีการศึึกษาและวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับแนวคิิดบ้า้ นทาง
และนิิยามความหมายของคำำ�ว่า่ บ้้านของคนไร้้บ้า้ นอัันมีีประโยชน์์ต่อ่ การไปพััฒนาและจััดการศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นที่่ส� อดคล้้อง
กัับการใช้้งานและจิิตใจ นำำ�ไปสู่่�การเสริิมสร้้างศัักยภาพบุุคคลและสัังคมที่่ดีีขึ้้
� น� ในบทความแบ่่งเนื้้�อหาเป็็น 4 ส่่วนหลััก คืือ ส่่วน
ที่่� 1 ที่่ม� าและความสำำ�คัญ
ั ส่่วนที่่� 2 ความเข้้าใจของคำำ�ว่า่ “บ้้านทางผ่่าน” ส่่วนที่่� 3 ศููนย์์พักั พิิงสำำ�หรัับคนไร้้บ้า้ นภายใต้้บทบาท
บ้้านทางผ่่านในสัังคมไทย ส่่วนที่่� 4 การพััฒนาศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในบทบาทบ้้านทางผ่่านในสัังคมไทย
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : คนไร้้บ้า้ น, บ้้านทางผ่่าน, ศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ น

Abstract
Transitional Housing is one of the solutions to help homeless people improve their quality of
life by providing them with temporary accommodation. The goals is to encourage homeless people
resume interaction and communication with others, and finally reintegrate back into the community.
This article focus on what was done and achieved during a trial run of Transitional Housing for homeless
people. The observation from this study will provide insights in the development and management of
shelter for them. With the improvement in lifestyle and well being of the homeless people, we want
to show how Transitional Housing will bring benefits to the individual and society, This article consists
of four main parts as follows: (1) Objective and observations (2) Understanding of Transitional Housing
(3) Role of Transitional Housing in Thailand for shelter for homeless people and (4) Conclusions,
Discussions, and Recommendations for future development of shelter for homeless people.
Keywords: Homeless, Transitional housing, Homeless shelter
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1. ที่่�มาและความสำำ�คััญ
“คนไร้้บ้า้ น”เป็็นคำำ�ที่ถู่� กู ประดิิษฐ์์โดย บุุญเลิิศ วิิเศษปรีีชา อาจารย์์และผู้้�เชี่่ย� วชาญเกี่่ย� วกัับวิิถีีชีีวิิตคนไร้้บ้า้ น เพื่่อ� ใช้้เรีียก
แทนกลุ่่�มคนที่่� ใช้้ ชีี วิิ ต บนพื้้� น ที่่� ส าธารณะเหล่่ า นั้้� น ในสัั ง คมไทย ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ ค นไม่่ ติิ ดกัั บ อคติิ ห รืื อ จิิ น ตนาการเก่่ า ๆ
ที่่�ผููกกัับคำำ�ว่่าคนเร่่ร่่อน จรจััด และยัังสะท้้อนถึึงตััวตนและปััญหาของพวกเขาได้้ชััดเจน ในบทความนี้้�ยึึดคำำ�นิิยาม
“คนไร้้บ้้าน” ของบุุญเลิิศ วิิเศษปรีีชา ที่่�อธิิบายว่่าหมายถึึง ผู้้�ที่่�อาศััย หลัับนอนตามที่่�สาธารณะ ไม่่มีีสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เรีียกว่่า
เพิิง หรืือกระต๊๊อบใด ๆ อาจมีีแหล่่งที่่�นอนประจำำ� กึ่่�งประจำำ� หรืือไม่่ประจำำ�ก็็ได้้ อาจจะเร่่ร่่อนถาวรหรืือเร่่ร่่อนตามฤดููกาล
ก็็ได้้ ในที่่นี้้� ไ� ม่่ครอบคลุุมถึึงผู้้�ที่่ป� ระกอบอาชีีพใด ๆ ก็็ตามโดยใช้้ถนนหรืือพื้้�นที่่ส� าธารณะเป็็นพื้้�นที่่ใ� นการประกอบอาชีีพ เช่่น
ผู้้�ประกอบอาชีีพขอทาน ขายบริิการทางเพศ ร้้อยพวงมาลััย งมสิ่่�งของมีีค่่าตามลำำ�คลอง ฯลฯ ซึ่่�งมีีที่่�พัักเป็็นของตััวเอง
ไม่่ว่่าจะเป็็นบ้้านของตััวเอง หรืือมีีความสามารถในการเช่่าห้้องรายวัันหรืือรายเดืือนก็็ตาม (บุุญเลิิศ วิิเศษปรีีชา, 2546)
ทั้้�งนี้้�ในแนวคิิดมายาคติิอธิิบายว่่า มายาคติิมีีอิิทธิิพลไปกำำ�หนดภาพลัักษณ์์ ความรู้้�สึึกนึึกคิิด ตลอดจนข้้อปฏิิบััติิที่่�ตายตััว
ซึ่่�งสร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อบุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจน้้อยกว่่าในสัังคม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งมายาคติิใน สัังคมที่่�มีีต่่อคนไร้้บ้้าน เช่่น
คนไร้้บ้้านคืือคนป่่วยทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ คนเป็็นคนที่่�ไม่่มีีรากเหง้้า ไม่่มีีบ้้าน ไม่่มีี ครอบครััว รวมถึึงเป็็นคนที่่�ไม่่มีี
ศัักยภาพไม่่มีีต้้นทุุนใด ๆ นั้้�น มีีผลต่่อความคิิด ความเชื่่�อ การปฏิิบััติิซึ่่�งกัันและกัันในสัังคม อัันรวมไปถึึงนโยบายและ
การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ในสัังคมและรััฐ (รณภููมิิ สามััคคีีคารมย์์, 2558) ความเข้้าใจถึึงลัักษณะและวิิถีีชีีวิิตของคนไร้้บ้้านจึึง
มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปลี่่ย� นภาพมายาคติิของสัังคมที่่มีีต่
� อ่ คนไร้้บ้า้ น อัันช่่วยลดผลกระทบเชิิงลบต่่อบุุคคลรวมถึึงดำำ�เนิินการ
ช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับคนไร้้บ้้านมากขึ้้�น
คนไร้้บ้้านแต่่ละคนจะมีีปััญหาที่่�แตกต่่างกััน โดยส่่วนใหญ่่จะเผชิิญกัับเรื่่�องของเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิต คืือ ความ
ไม่่มั่่�นคงทั้้�งอาชีีพและรายได้้ แม้้ว่่าคนไร้้บ้้านร้้อยละ 90 มีีงานทำำ� แต่่มัักเป็็นงานที่่�ไม่่มั่่�นคงและรายได้้ไม่่เพีียงพอ ส่่งผล
กระทบต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและการตั้้�งหลัักชีีวิิตในอนาคต เรื่่�องถััดมาคืือการเข้้าถึึงระบบสวััสดิิการ โดยเฉพาะ
เรื่่�องของสวััสดิิการสุุขภาพ ซึ่่�งคนไร้้บ้้านประมาณร้้อยละ 28-30 มีีปััญหาด้้านสถานะและสิิทธิิ เกิิดการตกหล่่นในหลาย
สาเหตุุ เช่่น ไม่่ได้้ติดต่
ิ อ่ เรื่่อ� งของทะเบีียนราษฎร์์เป็็นเวลานาน ส่่งผลต่่อการเข้้าถึึงระบบสวััสดิิการทางสุุขภาพและทางสัังคม
โดยเฉพาะปััญหาด้้านสุุขภาพ ซึ่่�งพบว่่า ร้้อยละ 30 ของคนไร้้บ้้านมีีปััญหาสุุขภาพทางผิิวหนััง ร้้อยละ 70 มีีปััญหาสุุขภาพ
ช่่องปาก และมีีคนไร้้บ้้านถึึง ร้้อยละ 70 ที่่�มีีปััญหาสุุขภาพจิิต จากข้้อมููลข้้างต้้นสะท้้อนได้้ถึึงภาพคนไร้้บ้้านในฐานนะกลุ่่�ม
ประชากรที่่�ได้้รัับผลกระทบทางสภาพแวดล้้อมและสัังคมจนทำำ�ให้้สุุขภาพทรุุดโทรมลงและกลายเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญใน
การกลัับมาใช้้ชีีวิิตที่่�มีีคุุณภาพ (อนรรฆ พิิทัักษ์์ธานิิน และ ขวััญประชา เชีียงไชยสกุุลไทย, 2560) ดัังนั้้�นการช่่วยเหลืือคนไร้้
บ้้านในขั้้�นแรกคืือการทำำ�ให้้พวกเขามีีที่่�อยู่่�อาศััย เพื่�อ่ ลดความเสี่่�ยงในการใช้้ชีีวิิตในการอยู่่�บนพื้้�นที่่�สาธารณะ ที่่�จะส่่งผลต่่อ
ความเสี่่�ยงทางสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต และขั้้�นต่่อมาคืือการให้้โอกาสทางสัังคม เพื่�อ่ ให้้คนไร้้บ้้านสามารถเข้้าถึึงงานที่่มีี�
ความมั่่�นคง หรืือมีีรายได้้ที่่�สม่ำำ��เสมอได้้ (เทีียนทิิพย์์ เดีียวกี่่�, 2562)
ที่่�อยู่่�อาศััยนัับเป็็นหนทางที่่�จะช่่วยให้้คนไร้้บ้้านมีีคุุณภาพชีีวิิตทั้้�งกายและจิิตใจดีีขึ้้�น ถึึงแม้้ว่่าคนไร้้บ้้านจำำ�นวนมาก
คุ้้�นชิินกัับการกิินอยู่่�หลัับนอนในพื้้�นที่่�สาธารณะ อย่่างไรก็็ตามพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวไม่่ใช่่สถานที่่�อัันสะดวกสบายและปลอดภััย
ต่่อการใช้้ชีีวิิตหากแต่่มีีความไม่่แน่่นอนและอัันตรายซ่่อนอยู่่� ดัังนั้้�นที่่�อยู่่�อาศััยนัับเป็็นโครงการแรก ๆ ที่่�ภาคประชาสัังคม
และภาครััฐเข้้ามาทำำ�งานกัับคนไร้้บ้้านเริ่่�มต้้นขึ้้�น (อนรรฆ พิิทัักษธานิิน และขวััญประชา เชีียงไชยสกุุลไทย, 2560) มีีงาน
ศึึกษาในประเทศไทยอธิิบายว่่าการดึึงคนไร้้บ้้านออกจากท้้องถนนเป็็นสิ่่�งที่่�ควรเริ่่�มต้้นได้้ คืือ การจััดให้้มีีบ้้านทางผ่่านนั่่�น
หมายถึึงการจััดให้้มีีที่่�พัักให้้คนไร้้บ้้านได้้มีีที่่�หลัับนอนอย่่างปลอดภััย มีีที่่�อาบน้ำำ�� ที่่�เก็็บข้้าวของอยู่่�ใกล้้แหล่่งงานในเมืือง
เพื่่�อให้้คนไร้้บ้้านสามารถหาเลี้้�ยงชีีพได้้ด้ว้ ยตนเอง รวมถึึงทำำ�ให้้กลัับมามีีความหวัังในชีีวิิตได้้อีีก (ญาณิิกา อัักษรนำำ�, 2560)
ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านที่่�มีีบทบาทของการเป็็นบ้้าน
ทางผ่่านจึึงนัับเป็็นแนวทางสำำ�คััญในการช่่วยเหลืือคนไร้้บ้้าน โดยนอกจากช่่วยให้้คนไร้้บ้้านมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นแล้้ว
ยัังมีีอิิทธิิพลต่่อการเปลี่่ย� นมายาคติิทางลบของคนในสัังคมที่่มีีต่
� อ่ คนไร้้บ้า้ นให้้เป็็นไปในทางบวกมากขึ้้น� นอกจากนั้้�นยัังสร้้าง
นิิยามของคำำ�ว่่า “บ้้าน” ในอนาคตของคนไร้้บ้้านส่่วนใหญ่่ให้้เป็็นไปในมิิติิทางจิิตใจและความสััมพัันธ์์ทางสัังคม อัันเป็็น
จุุดเริ่่�มที่่�ดีีของการอยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่่�นในสัังคมต่่อไป ทั้้�งนี้้�ความเข้้าใจของการเป็็นบ้้านทางผ่่านของคนไร้้บ้้านในสัังคมไทย
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มัักถููกตีีความถึึงการเป็็นสถานสงเคราะห์์หรืือบ้้านพัักฉุุกเฉิินเป็็นส่่วนใหญ่่ พร้้อมทั้้�งมองผลสำำ�เร็็จคืือการอยู่่�อาศััยชั่่�วคราว
แล้้วออกไปมีีที่่�อยู่่�อาศััยเองได้้เป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งโดยแท้้จริิงแล้้วผลสำำ�เร็็จจากการเปลี่่�ยนผ่่านของคนไร้้บ้้านอาจไม่่ได้้หมายถึึง
การเปลี่่�ยนผ่่านระยะสั้้�นทางการอยู่่�อาศััยเพีียงอย่่างเดีียว แต่่อาจหมายถึึงการเปลี่่�ยนผ่่านทางวิิถีีชีีวิิต ความรู้้�สึึกตลอดจน
มุุ ม มองคำำ�ว่่ า บ้้ า นของคนไร้้ บ้้ า นด้้ ว ย ดัั ง นั้้� น ความเข้้ า ใจในความหมายและข้้ อ เท็็ จจริิ ง ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ บ้้ า นทางผ่่ า น
ผ่่านศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้าน จะนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือคนไร้้บ้้านรวมไปถึึงการดำำ�เนิินการศููนย์์ฯในบทบาทของ
การเป็็นบ้้านทางผ่่านที่่�สอดรัับกัับคนไร้้บ้้านได้้แท้้จริิง
บทความฉบัับนี้้�เป็็นบทความวิิชาการมุ่่�งนำำ�เสนอบทบาทของศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในฐานะที่่เ� ป็็นเป็็นบ้้านทางผ่่านรวมถึึง
ผลสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจถึึงบทบาทการเป็็นบ้้านทางผ่่านของคนไร้้บ้้านในสัังคมไทย
โดยมีีการวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับแนวคิิด “บ้้านทางผ่่าน” (Transitinal housing) และนิิยามความหมายของคำำ� “บ้้าน” ของคน
ไร้้บ้้านอัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาและการจััดการที่่�พัักพิิงสำำ�หรัับคนไร้้บ้้านให้้สอดคล้้องกัับทางร่่างกายและจิิตใจ
รวมถึึงเป็็นแรงผลัักดัันให้้คนไร้้บ้้านสร้้างศัักยภาพในการตั้้�งหลัักในชีีวิิตได้้ต่่อไป

2. ความเข้้าใจของคำำ�ว่่า “บ้้านทางผ่่าน”
“บ้้านทางผ่่าน” หรืือ “Transitional Housing” นัับเป็็นแนวทางช่่วยเหลืือคนไร้้บ้้านที่่�ครอบคลุุมถึึงการลดความเสี่่�ยง
ในการใช้้ชีีวิิตบนพื้้�นที่่�สาธารณะพร้้อมกัับสร้้างโอกาสทางสัังคมให้้กัับคนไร้้บ้้านในรููปแบบของสวััสดิิการที่่�อยู่่�อาศััยชั่่�วคราว
นอกจากนั้้�นยัังเป็็นแนวคิิดระหว่่างการเป็็นที่่พั� ักพิิงฉุุกเฉิินและการเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยถาวร โดยบ้้านทางผ่่านจะเอื้้�อให้้อยู่่�อาศััย
ในระยะเวลาที่่ม� ากกว่่าและมีีความเป็็นส่่วนตััวมากกว่่ากว่่าที่่พั� กั พิิงฉุุกเฉิิน (Canadian Observatory on Homelessness,
2019)
มีีงานวิิจััยเรื่่�อง Characteristics of Transitional Housing for Homeless Families อธิิบายถึึงแนวคิิดบ้้านทางผ่่าน
(Transitional Housing) ว่่าแนวคิิดดัังกล่่าวมีีมานานแล้้วในประเทศอเมริิกา แต่่เดิิมเน้้นในด้้านการเป็็นพื้้�นที่่�แก้้ไขปััญหา
ด้้านสุุขภาพจิิตของคน โดยหน่่วยงานสาธารณสุุขและหน่่วยงานแก้้ไขสุุขภาพจิิตของภาครััฐและท้้องถิ่่�นได้้พััฒนาโปรแกรม
ที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อรองรัับและ
ช่่วยบรรเทาคนที่่�พึ่่�งออกจากโรงพยาบาลโรคจิิตหรืือเรืือนจำำ�ก่่อนกลัับเข้้าไปอยู่่�ในที่่�อยู่่�อาศััยปกติิ ต่่อมาถููกนำำ�มาปรัับ
และมีีการพััฒนาเป็็นที่่�พัักอาศััยแบบเปลี่่�ยนผ่่านสำำ�หรัับคนไร้้บ้้าน เนื่่�องด้้วยหน่่วยงานภาครััฐพบว่่ากลุ่่�มคนที่่�ไม่่มีีบ้้าน
มีีความล้้มเหลวในชีีวิิตและขาดโอกาสหากได้้การสนัับสนุุน และการสร้้างเครืือข่่ายที่่�จะช่่วยให้้พวกเขากลัับคืืนสู่่�สัังคมปกติิ
ได้้ แนวคิิดบ้้านทางผ่่านจึึงถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้ผู้้�คนเหล่่านั้้�น ตลอดจนมีีการสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�และการพััฒนา
ต่่าง ๆ ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งอัันสามารถจะทำำ�ให้้คนไร้้บ้า้ นตั้้ง� หลัักชีีวิิตได้้ด้ว้ ยตััวเขาเอง (Burt, 2006) นอกจากนี้้�มีีงานศึึกษา
ที่่�อธิิบายว่่า บ้้านทางผ่่านพััฒนามาจากความต้้องการของคนไร้้บ้้านที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�น ระยะเวลาการอยู่่�อาศััยที่่�ยาวนานขึ้้�น
ทำำ�หน้้าที่่เ� สมืือนสะพานเชื่่อ� มระหว่่างที่่อ� ยู่่�อาศััยฉุุกเฉิินและที่่อ� ยู่่�อาศััยถาวร รวมทั้้�งสะท้้อนถึึงรููปแบบการดููแลที่่ต่� อ่ เนื่่�องผ่่าน
โปรแกรมการอยู่่�อาศััยที่่�มีีขั้้�นตอนในการให้้บริิการและการดููแลเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััยเปลี่่�ยนผ่่านไป
มีีบ้้านถาวร และกลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้ โดยมีีงานศึึกษาของสหรััฐอเมริิกา พบว่่า ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััย และมีีส่่วนร่่วมในโปรแกรมของ
บ้้านทางผ่่าน มีีแนวโน้้มที่่จ� ะออกไปมีีบ้้านที่่ถ� าวรได้้มากกว่่าผู้้�ที่ไ่� ม่่ได้้มีีส่ว่ นร่่วมหรืืออยู่่�อาศััยในบ้้านทางผ่่าน (Fotheringham,
Walsh and Burrowes, 2013) โปรแกรมและรููปแบบของบ้้านทางผ่่านในแต่่ละพื้้�นที่่�จะมีีความหลากหลายขึ้้�นอยู่่�กัับ
วััฒนธรรม พื้้�นฐานทางความคิิดและข้้อปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งรวมไปถึึงการกำำ�หนดกลุ่่�มคนผู้้�เข้้ามาอยู่่�อาศััยที่่�แตกต่่างไป
ตามกายภาพ การให้้การบริิการของบ้้านทางผ่่านและความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันของผู้้�อยู่่�อาศััย (Casey, 2007)
ดัังนั้้�นบ้้านทางผ่่านสำำ�หรัับคนไร้้บ้้านในแต่่ละท้้องถิ่่�นพื้้�นที่่�จึึงมีีลัักษณะแตกต่่างกัันทางรููปแบบกายภาพ การจััด
การในพื้้�นที่่�และข้้อกำำ�หนดระยะเวลาในการอยู่่�อาศััยขึ้้�นกัับบริิบทพื้้�นที่่� ลัักษณะของคนไร้้บ้้าน อย่่างไรก็็ตามแนวคิิด
บ้้านทางผ่่านในแต่่ละพื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่มีีหลัักการและเงื่่อ� นไขสำำ�คัญ
ั ที่่เ� หมืือนกััน คืือ การเป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััยชั่่ว� คราวที่่มีี� การสนัับสนุุน
ในประเด็็นพื้้�นฐานอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากอาหารและที่่�พััก เช่่น การศึึกษา และอาชีีพ อัันมีีเป้้าหมายให้้คนไร้้บ้้าน
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มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย สนัับสนุุนให้้พวกเขาตั้้�งหลัักช่่วยเหลืือตนเองรวมถึึงสร้้างเครืือข่่ายทางสัังคมได้้และออกไป
มีีบ้้านที่่�มั่่�นคงเป็็นของตนเองอย่่างแท้้จริิง

3. ศููนย์์พัักพิิงสำำ�หรัับคนไร้้บ้้านภายใต้้บทบาทบ้้านทางผ่่านในสัังคมไทย
ที่่�ผ่่านมาหน่่วยงานภาครััฐในสัังคมไทย มีีการแก้้ปััญหาด้้านที่่�อยู่่�อาศััยให้้คนไร้้บ้้านในรููปแบบของสถานสงเคราะห์์
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีีขึ้้�น แต่่การแก้้ปััญหาแบบนี้้�มัักไม่่ยั่่�งยืืน เพราะไม่่ได้้ทำำ�ให้้คนไร้้บ้้านกลัับมามีีสายสััมพัันธ์์
ทางสัังคม เริ่่�มมองเห็็นตััวตนและที่่�ยืืนของตััวเองจนมีีความรู้้�สึึกอยากมีีบ้้าน ตรงกัันข้้ามการสงเคราะห์์ในลัักษณะดัังกล่่าว
กลัับยิ่่ง� ไปตอกย้ำำ��ภาพเชิิงลบของที่่พั� กั อาศััยว่่าคืือการถููกจำำ�กัดอิ
ั สิ รภาพ ทั้้�งในทางกายภาพ และในทางความรู้้�สึกึ สร้้างความ
อึึดอััดและไม่่สบายใจ นอกจากนี้้�ยัังมีีแก้้ปััญหาในลัักษณะของที่่พั� ักอาศััยแบบเปิิด (open shelter) ที่่�บริิหารจััดการโดยรััฐ
ได้้แก่่สถานคุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�ง บ้้านมิิตรไมตรีี บ้้านอิ่่�มใจ ซึ่่�งจะมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกจำำ�เป็็นพื้้�นฐานโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
เช่่น เสื้้�อผ้้า อาหาร 3 มื้้�อ ห้้องน้ำำ�� ที่่�สำำ�หรัับหลัับนอน ลานซัักเสื้้�อผ้้า ซึ่่�งอาจสอดคล้้องและตอบสนองต่่อคนไร้้ที่พึ่่่� �งหรืือคน
ไร้้บ้า้ นบางส่่วนที่่ส� ามารถช่่วยให้้พวกเขาหลุุดจากสภาพที่่จ� ะกลายไปเป็็นคนไร้้บ้า้ นถาวรได้้ แต่่กระนั้้�นการเข้้าไปอยู่่�ในสถาน
พัักพิิงของรััฐมีีเงื่่�อนไขทั้้�งในเรื่่�องเวลาที่่�จะอยู่่�อาศััย การต้้องแสดงตััวตนว่่าเป็็นคนไทย โดยใช้้บััตรประชาชนเพื่่�อให้้สามารถ
ใช้้สิิทธิิในการเข้้าอยู่่�อาศััย ทำำ�ให้้คนไร้้บ้้านหลายคนที่่�ไม่่มีีบััตรประชาชนไม่่กล้้าเข้้าใช้้บริิการ (ญาณิิกา อัักษรนำำ�, 2558)
ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านจึึงนัับเป็็นอีีกแนวทางหนึ่่�งในการแก้้ปััญหาที่่�อยู่่�อาศััยของคนที่่�ไม่่มีีบ้้านและใช้้ชีีวิิตในพื้้�นที่่�สาธารณะ
ตามนโยบายภาครััฐที่่มุ่่�� งแก้้ไขปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางสัังคม โดยเฉพาะด้้านที่่อ� ยู่่�อาศััยและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย
ผู้้�ด้้อยโอกาส ภายใต้้หลัักการแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย
ปััจจุุบัันมีีศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านที่่�จััดตั้้�งโดยเครืือข่่ายคนไร้้บ้้านร่่วมกัับมููลนิิธิิพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยและสถาบัันพััฒนาองค์์กร
ชุุมชน (องค์์กรมหาชน) (พอช.) มีีบทบาทสถานะการเป็็นบ้้านทางผ่่านสำำ�หรัับคนไร้้บ้้าน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เป็็นที่่พั� ักอาศััย
ชั่่� ว คราวและทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ป ระสานงานของเครืื อ ข่่ า ยคนไร้้ บ้้ า น นอกจากนั้้� น ยัั ง มุ่่�งให้้ เ ป็็ น พื้้� น ที่่� ที่่� มีีป ระโยชน์์
ในการประกอบอาชีีพและทำำ�กิจิ กรรมอื่่น� ๆ ที่่ช่� ว่ ยสร้้างรายได้้ให้้กับั คนไร้้บ้า้ นเพิ่่�มขึ้้น� อัันมีีเป้้าหมายเพื่่อ� การยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิ ต ให้้ ค นไร้้ บ้้ า นสามารถตั้้� ง หลัั ก ในชีีวิิ ต ได้้ ต่่ อ ไป ศูู น ย์์ พัั ก พิิ ง คนไร้้ บ้้ า นนอกจากจะสร้้ า งความรู้้�สึึ ก ปลอดภัั ย
ทางกายภาพแลจิิตใจแล้้ว ยัังเปิิดโอกาสให้้สิทิ ธิิคนไร้้บ้า้ นที่่พั� กั อาศััยในการบริิหารจััดการที่่อ� ยู่่�อาศััยร่่วมกััน ทำำ�ให้้คนไร้้บ้า้ น
รู้้�สึึกมีีอิิสรภาพ มีีตััวตน มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าสามารถสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิตได้้ คนไร้้บ้้านที่่�มีีความประสงค์์เข้้ามาอยู่่�
อาศััยในศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านต้้องผ่่านกระบวนการเตรีียมความพร้้อม กระบวนการฟื้้�นฟููศัักยภาพในตััวเองรวมถึึง
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�ร่่วมกัันภายใต้้กฎกติิกาและความรัับผิิดชอบร่่วมกััน เช่่น การประชุุมประจำำ�เดืือน การแชร์์ค่่าน้ำำ��
ค่่าไฟร่่วมกััน การออมทรััพย์์เพื่่�อดููแลสุุขภาพ การออมเงิินเพื่่�อที่่�จะมีีบ้้านซึ่่�งเป็็นแรงผลัักดัันหนึ่่�งให้้คนไร้้บ้้านหลายคนมีีฝััน
และเป้้าหมายในชีีวิิต (นพพรรณ พรหมศรีี, 2553)
ทั้้�งนี้้�จากการตีีความของคำำ�ว่่า “บ้้าน” ในเชิิงกายภาพและเชิิงปรััชญาและทฤษฎีี พบว่่าลัักษณะสำำ�คััญของศููนย์์พัักพิิง
คนไร้้บ้้านดัังกล่่าวสามารถเชื่่�อมโยงถึึงความหมายของคำำ�ว่่าบ้้านของคนไร้้บ้้านในบริิบทใหม่่ ทำำ�ให้้ศููนย์์ฯ ได้้รัับการตอบรัับ
ในการเข้้ามาอยู่่�อาศััยจากคนไร้้บ้า้ นมากกว่่าการอยู่่�ในที่่พั� กั คนไร้้บ้า้ นในรููปแบบอื่่น� ศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในบทบาทของบ้้าน
ทางผ่่านนี้้�จึงึ นัับเป็็นพื้้�นที่่ข� องการอยู่่�อาศััยที่่ส� ะท้้อนถึึงพื้้�นที่่แ� ละวิิถีีของการอยู่่�อาศััยของคนไร้้บ้า้ นที่่มีี� ความแตกต่่างจากการ
ใช้้ ชีี วิิ ต อยู่่�อาศัั ย บนพื้้� น ที่่� ส าธารณะ ในขณะเดีียวกัั น ก็็ ส ะท้้ อ นถึึ ง การเปลี่่� ย นผ่่ า นนิิ ย าม “คนไร้้ บ้้า น” ให้้ ก ลายเป็็ น
“คนไม่่ไร้้บ้า้ น” โดยปััจจุุบัันมีีศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านทั้้�งหมด 5 แห่่ง คืือ
1) ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านตลิ่่�งชััน ก่่อสร้้างในปีี พ.ศ. 2545 โดยใช้้งบประมาณจากมููลนิิธิิพััฒนาที่่� อยู่่�อาศััย (มพศ.) โดย
มีีวััตถุุประสงค์์เริ่่ม� ต้้นเพื่่อ� เป็็นศููนย์์ประสานงานคนไร้้บ้า้ นที่่เ� ดืือดร้้อนและเป็็นสถานที่่ท� ดลองให้้คนไร้้บ้า้ นมาอยู่่�ร่ว่ มกััน โดยมีี
การบริิหารจััดการโดยกลุ่่�มคนไร้้บ้้านเอง มีีลัักษณะเป็็นอาคารชั้้�นเดีียว 1 หลััง สามารถรองรัับคนไร้้บ้้านได้้ประมาณ 30 คน
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ภาพที่่� 1 ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านตลิ่่�งชััน
ที่่�มา: รุุสนีีย์์ โซ๊๊ะสะอิิ, 2555

2) ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้าน สุุวิิทย์์ วััดหนูู (ศููนย์์บางกอกน้้อย) (ภาพที่่�2) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นศููนย์์นำำ�ร่่องในการแก้้ไข
ปััญหาคนไร้้บ้า้ นให้้กับั หน่่วยงานและองค์์กรทั่่�วไป การจััดตั้้ง� ศููนย์์เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากนโยบายการจััดระเบีียบพื้้�นที่่ส� นาม
หลวงในปีี พ.ศ. 2544 กรุุงเทพมหานครจึึงช่่วยเหลืือ โดยให้้มีีการจััดสร้้างศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นที่่ใ� ห้้คนไร้้บ้า้ นบริิหารจััดการ
ศููนย์์ด้้วยตััวเอง ต่่อมากลุ่่�มคนไร้้บ้้านจึึงมองหาที่่�ดิินเพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์และเสนอให้้มีีการเช่่าที่่�ดิินของการรถไฟ โดยได้้รัับ
การสนัับสนุุนช่่วยเหลืือจากสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชนฯ ดำำ�เนิินการเช่่าที่่�จากทางรถไฟ และกลุ่่�มคนไร้้บ้้านได้้ทำำ�โครงการ
เสนองบประมาณจาก พอช. เพื่�อ่ ใช้้ปลููกสร้้างอาคาร ปััจจุุบัันศููนย์์ฯรองรัับคนไร้้บ้้านได้้ประมาณ 70 คน เป็็นอาคารสำำ�หรัับ
พัักอาศััยสููง 2 ชั้้�น 1 หลััง และอาคารห้้องน้ำำ��ภายนอก 1 หลััง นัับเป็็นสถานที่่�ซึ่่�งมีีแม่่แบบการทำำ�งานและดููแลภาย
ใต้้เครืือข่่ายคนไร้้บ้้าน และเป็็นแม่่แบบให้้กัับศููนย์์พัักชั่่�วคราวคนไร้้บ้้านทั้้�งของภาครััฐและภาคประชาสัังคมในเวลาต่่อมา

ภาพที่่� 2 ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านสุุวิิทย์์ วััดหนูู (บางกอกน้้อย)
3) ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ. เชีียงใหม่่ หรืือบ้้านเตื่่�อมฝััน (ภาพที่่� 3) เกิิดจากการรวมตััวคนไร้้บ้้าน
ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2551 จนมีีการจััดตั้้ง� ศููนย์์พักั คนไร้้บ้า้ นในปีี พ.ศ. 2553 เป็็นลัักษณะอาคารเช่่าขนาด 2 ชั้้น�
2 คููหา ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2559 ได้้รับั การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณจากภาครััฐทำำ�ให้้เครืือข่่ายคนไร้้บ้า้ นร่่วมกัับมููลนิิธิพัิ ฒ
ั นาที่่�
อยู่่�อาศััย และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชนฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อที่่�ดิินขนาดเนื้้�อที่่� 330 ตารางวา และก่่อสร้้างศููนย์์ฟื้้�นฟูู
และพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้า้ นจัังหวััดเชีียงใหม่่ขึ้้น� เป็็นอาคารสููง 2 ชั้้น� และมีีชั้้�นดาดฟ้้า สามารถรองรัับคนไร้้บ้า้ นได้้ประมาณ
50 คน
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ภาพที่่� 3 ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ. เชีียงใหม่่ หรืือบ้้านเตื่่�อมฝััน
4) ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ. ขอนแก่่น หรืือบ้้านโฮมแสนสุุข (ภาพที่่� 4) มีีเป้้าหมายเพื่�อ่ เป็็นที่่พั� ักพิิง
และฟื้้�นฟููคุุณภาพชีีวิิต พััฒนาอาชีีพให้้กัับคนไร้้บ้้านในจัังหวััดขอนแก่่น เริ่่�มก่่อสร้้างอาคารช่่วงเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2561
และมีีลัักษณะเป็็นอาคาร 1 ชั้้น� ครึ่่ง� 1 หลัังขนาด 880 ตารางเมตร บนพื้้�นที่่ทั้้� ง� หมด 3 ไร่่ สามารถรองรัับได้้จำ�ำ นวน 136 คน

ภาพที่่� 4 ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ. ขอนแก่่น หรืือบ้้านโฮมแสนสุุข
ที่่�มา: https://siamrath.co.th/n/127147

5) ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ.ปทุุมธานีี (ภาพที่่� 5) เป็็นโครงการที่่�ต่่อยอดมาจากศููนย์์ศููนย์์คนไร้้บ้้าน
หมอชิิต ซึ่่ง� ถููกเวนคืืนจากการก่่อสร้้างทางพิิเศษศรีีรััช มีีเป้้าหมายเพื่่อ� เป็็นที่่พั� กั พิิงและฟื้้น� ฟููคุณ
ุ ภาพชีีวิิต พััฒนาอาชีีพให้้กับั
คนไร้้บ้้านในย่่านดอนเมืือง จตุุจัักร ปทุุมธานีี และรัังสิิต มีีพื้้�นที่่ป� ระมาณ 2 ไร่่ 2 งานเศษ มีีลัักษณะเป็็นอาคาร 2 ชั้้�น 1 หลััง
และมีีอาคารเดิิมสููง 2 ชั้้�นอีีก 1 หลััง สามารถรองรองรัับคนไร้้บ้้านในได้้ประมาณ 100 คน

ภาพที่่� 5 ศููนย์์ฟื้้�นฟููและพััฒนาศัักยภาพคนไร้้บ้้าน จ.ปทุุมธานีี
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จากการจััดตั้้�งและดำำ�เนิินการศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านที่่�ผ่่านมามีีผลสำำ�เร็็จหนึ่่�งที่่�ปรากฏคืือ “ชุุมชนใหม่่คนไร้้บ้้าน” ซึ่่�งเป็็น
โครงการต่่อเนื่่�องจากการดำำ�เนิินการจััดตั้้ง� ศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ น โดยเปิิดโอกาสให้้คนไร้้บ้า้ นจากศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นตลิ่่ง� ชััน
และศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านสุุวิิทย์์ วััดหนูู (บางกอกน้้อย)ที่่�มีีความพร้้อมออกไปมีีบ้้านเป็็นของตััวเองและอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นชุุมชน
โดยมีีการเช่่าที่่�ดิินของการรถไฟภายใต้้การดำำ�เนิินการโครงการบ้้านมั่่�นคง เครืือข่่ายสลััม 4 ภาค นัับว่่าเป็็นโครงการนำำ�ร่่อง
ในการสร้้างที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่�มั่่น� คงสำำ�หรัับคนไร้้บ้า้ น ปััจจุบัุ นั มีีคนไร้้บ้า้ นย้้ายเข้้าไปอยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่แ� ล้้วมากกว่่า 20 ราย (สำำ�นักั
บ้้านมั่่�นคง สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์กรมหาชน), 2561) (ภาพที่่� 6)

ภาพที่่� 6 ชุุมชนใหม่่คนไร้้บ้้าน พุุทธมณฑลสาย 2
โครงการดัังกล่่าวช่่วยสนัับสนุุนถึึงความสำำ�คััญของศููนย์์ฯ ในฐานะของการเป็็นบ้้านทางผ่่านให้้เห็็นอย่่างเป็็นรููปธรรม
อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่สามารถสะท้้อนผลสำำ�เร็็จในการเปลี่่�ยนผ่่านคนไร้้บ้้านตามแนวคิิดของบ้้านทางผ่่านได้้อย่่างสมบููรณ์์
เนื่่�องจากชุุมชนใหม่่คนไร้้บ้้านยัังไม่่มีีความมั่่�นคงในเรื่่�องของที่่�ดิินที่่�เป็็นของตนเองอย่่างแท้้จริิง ประกอบกัับจากการศึึกษา
พบว่่า จำำ�นวนคนที่่�อยู่่�ในโครงการชุุมชนใหม่่คนไร้้บ้้านนั้้�นน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนคนไร้้บ้้านในศููนย์์ฯทั้้�ง 5 แห่่ง โดยมีี
สมาชิิกเพีียงไม่่กี่่�รายที่่�เคยอยู่่�ในศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้าน แล้้วออกไปมีีที่่�พัักของตนเอง ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงวััยหนุ่่�มสาว
ถึึงวััยกลางคนบางรายออกไปแล้้วก็ก็ ลัับเข้้ามาอีีก บางรายมีีปััญหาด้้านสุุขภาพไม่่สามารถออกไปตั้้�งหลัักได้้ ส่่วนใหญ่่จะพััก
อยู่่�ในศููนย์์จนถึึงวััยชราหรืืออยู่่�จนเสีียชีีวิิตไปตามอายุุขััย (นพพรรณ พรหมศรีี, 2562) สอดคล้้องกัับงานศึึกษาที่่�อธิิบายว่่า
การจััดให้้มีีศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านนัับเป็็นรููปแบบหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนไร้้บ้้านสามารถลุุกขึ้้�นมาจััดการชีีวิิตของตนเองได้้ แต่่มีีข้้อ
จำำ�กััด คืือ หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมถึึงคนภายนอกมีีความคาดหวัังว่่าเมื่่�อคนไร้้บ้้านเข้้าอยู่่�อาศััยในศููนย์์ฯ แล้้วจะ
สามารถพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตไปสู่่�การมีีบ้้านได้้อย่่างมั่่น� คงอีีกครั้้ง� ตามแนวคิิดการเป็็นบ้้านทางผ่่าน ซึ่่ง� ในความเป็็นจริิงนั้้�นคน
ไร้้บ้า้ นอาจไม่่สามารถทำำ�ได้้ตามนั้้�นเนื่่�องด้้วยเงื่่อ� นไขของราคาที่่ดิ� นิ และที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่สู� งู เกิินกว่่าพวกเขาจะสามารถแบกรัับได้้
(ญาณิิกา อัักษรนำำ�, 2560)
อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่า่ ศููนย์์พักั พิิงสำำ�หรัับคนไร้้บ้า้ นภายใต้้บทบาทบ้้านทางผ่่านจะไม่่สามารถผลัักดัันให้้คนไร้้บ้า้ นออกไปตั้้�ง
หลัักมีีบ้้านของตนเองได้้ตามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ของการเป็็นบ้้านทางผ่่านได้้ในจำำ�นวนมาก แต่่มีีผลการเปลี่่�ยนผ่่าน
สำำ�คััญแสดงให้้เห็็นถึึงความก้้าวหน้้าในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนไร้้บ้้านผ่่านการอยู่่�อาศััย การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ และการมีีส่่วน
ร่่วมที่่�ดีีขึ้้�นในสัังคม รวมถึึงสร้้างความผููกพัันในกลุ่่�มสมาชิิกที่่�อาศััยอยู่่�ร่่วมกััน ซึ่่�งผลดัังกล่่าวนัับว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนผ่่าน
ในอีีกมิิติิที่่�ปรากฏขึ้้�นในศููนย์์พัักพิิงในบทบาทการเป็็นบ้้านทางผ่่าน
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4. บทสรุุป อภิิปรายผลและข้้อเสนอแนะการพััฒนาศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในบทบาท
บ้้านทางผ่่านในสัังคมไทย
“บ้้านทางผ่่าน” ของคนไร้้บ้้านสะท้้อนได้้ถึึงการช่่วยเหลืือคนไร้้บ้้านในรููปแบบการจััดสรรที่่�พัักพิิงระยะยาวให้้ นัับเป็็น
การช่่วยเหลืือคนไร้้บ้้านระยะเร่่งด่่วนในเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�ให้้คนไร้้บ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�สาธารณะมีีความปลอดภััยในชีีวิิต
และทรััพย์์สิินมากขึ้้�น และมีีเป้้าหมายให้้คนไร้้บ้้านสามารถตั้้�งหลัักกลัับออกไปใช้้ชีีวิิตและมีีที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคงในสัังคมได้้
ปััจจุบัุ ันในประเทศไทยมีีบ้้านทางผ่่านที่่�ได้้รัับผลตอบรัับที่่�ดีีจากคนไร้้บ้้านในการเข้้ามาอยู่่�อาศััยผ่่านรููปแบบของศููนย์์พัักพิิง
ชั่่� ว คราวที่่�จััดตั้้�งโดยเครืือข่่ายคนไร้้บ้้าน มููลนิิธิิพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย และสถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์กรมหาชน)
คืือ ศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นหรืือศููนย์์ส่ง่ เสริิมศัักยภาพและฟื้้น� ฟููคนไร้้บ้า้ น
ทั้้� ง นี้้� น อกเหนืื อ จากหลัั ก การและลัั ก ษณะสำำ�คัั ญ ของการเป็็ น ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ชั่่� ว คราวตามแนวคิิ ด “บ้้ า นทางผ่่ า น”
(Transitional housing) การพิิจารณาถึึงความหมายของคำำ�ว่า่ “บ้้าน”ของคนไร้้บ้า้ นยัังมีีความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วข้้องกัับการอยู่่�
อาศััยและการเปลี่่�ยนผ่่านในบ้้านทางผ่่าน เนื่่�องจากบ้้านมีีความเกี่่�ยวข้้องและมีีความผููกพัันกัับชีีวิิตคนเราอย่่างลึึกซึ้้�ง
และเป็็นเครื่่�องมืือในสำำ�หรัับควบคุุมตััวแปรในชีีวิิตตามแนวตามแนวคิิดการเป็็นเจ้้าข้้าวเจ้้าของ (self and possessions)
งานศึึกษาเรื่่อ� ง พลวััตความหมายของคำำ�ว่า่ “บ้้าน” ของคนไร้้บ้า้ น : กรณีีศึึกษา ศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นโดยมููลนิิธิพัิ ฒ
ั นาที่่อ� ยู่่�
อาศััย อธิิบายถึึงความหมายคำำ�ว่า่ บ้้านของคนไร้้บ้า้ นผ่่าน 3 มิิติหิ ลััก ได้้แก่่ (1) บ้้านในฐานะที่่แ� สดงถึึงอำำ�นาจในการควบคุุม
(2) บ้้านในฐานะที่่แ� สดงถึึงครอบครััว และ (3) บ้้านในฐานะที่่เ� ป็็นพื้้�นที่่แ� ห่่งการแสดงความรู้้�สึกึ ตััวตน และความรู้้�สึกึ เป็็น
เจ้้าของซึ่่ง� การดำำ�เนิินงานศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นที่่ผ่� า่ นมาสร้้างความผููกพัันระหว่่างสมาชิิกในศููนย์์ และเกิิดกระบวนการสร้้าง
ความรู้้�สึกึ ถึึงคำำ�ว่า่ บ้้านขึ้้น� มาในบริิบทใหม่่ นั่่�นหมายความว่่า “บ้้าน” ไม่่ได้้มีีความหมายเพีียงเชิิงกายภาพ แต่่มีีความหมายที่่�
เชื่่อ� มโยงถึึงความมั่่น� คงปลอดภััยที่่เ� กิิดขึ้้น� ทั้้�งในทางร่่างกายและจิิตใจ ความรู้้�สึกึ เป็็นอิิสระในการดำำ�เนิินชีีวิิต ความรู้้�สึกึ เป็็น
ส่่ วนหนึ่่�งของบ้้านทั้้�งในส่่วนการมีีส่่วนร่่ วมในการจััดการและการรู้้�สึึกเป็็นส่่ วนหนึ่่�งของการครอบครองเป็็นเจ้้าของ
(ญาณิิกา อัักษรนำำ�, 2560) นอกจากนั้้�นมีีงานศึึกษาพบว่่าคนไร้้บ้า้ นที่่กำ� �ลั
ำ งั จะมีีบ้้านหรืือที่่อ� ยู่่�ในศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นได้้ให้้
ความหมายของ “บ้้าน” ในแง่่ของความเป็็นชุุมชนและการรวมกลุ่่�ม อัันเนื่่�องมาจากคนกลุ่่�มนี้้�ได้้เข้้ามาอยู่่�รวมกัันที่่ศู� นู ย์์คนไร้้
บ้้านซึ่่ง� เสมืือนหนึ่่�งเป็็นชุุมชนของพวกเขา โดยมีีเป้้าหมายเดีียวกัันคืือการมีีบ้้านที่่มั่่� น� คงในอนาคต (ฤทธิิรงค์์ จุุฑาพฤฒิิกร และ
คณะ, 2558)
การสร้้างความหมายของคำำ�ว่่า “บ้้าน” ให้้ปรากฏขึ้้�นในพื้้�นที่่�ทางผ่่านนี้้�จึึงมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของคนไร้้บ้้าน
ในการเปลี่่�ยนผ่่านออกไปมีีบ้้านของตนเองที่่�แท้้จริิง หรืือจะอยู่่�อาศััยในศููนย์์ฯเหมืือนเดิิม หรืือเลืือกกลัับออกไปใช้้ชีีวิิต
บนพื้้�นที่่�สาธารณะตามเดิิม ตลอดจนนำำ�ไปสู่่�แนวทางการจััดสรรและการดำำ�เนิินการบ้้านทางผ่่านในแบบที่่�เหมาะสมกัับ
วีีถีีชีีวิิตของคนไร้้บ้้าน รวมถึึงสร้้างความเข้้าใจถึึงการเปลี่่�ยนผ่่านของคนไร้้บ้้านได้้ชััดเจนมากขึ้้�น
ปััจจุบัุ นั การเปลี่่ย� นผ่่านที่่เ� กิิดขึ้้น� ในศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในสัังคมไทย ยัังไม่่ปรากฏผลสำำ�เร็็จในมิิติขิ องกายภาพตามแนวคิิด
ของบ้้านทางผ่่าน (Transitional housing) แต่่ปรากฏผลสำำ�เร็็จชััดเจนในมิิติิของสัังคม อัันมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนมายาคติิ
ทางลบของคนในสัังคมที่่�มีีต่่อคนไร้้บ้้านในทางที่่�ดีีขึ้้�น ศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านจึึงมีีความสำำ�คััญมากกว่่าการเป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััย
ชั่่�วคราวหรืือพื้้�นที่่�ตั้้�งหลัักของคนไร้้บ้้าน หากแต่่มีีความสำำ�คััญทางจิิตใจและมีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนิิยามคำำ�ว่่าบ้้านให้้กัับ
คนไร้้บ้า้ นต่่อไปในอนาคต ดัังนั้้�นความสำำ�คัญ
ั และผลสำำ�เร็็จของศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในบทบาทการเป็็นบ้้านทางผ่่านในสัังคม
ไทย จึึงไม่่อาจมองการเปลี่่ย� นผ่่านในด้้านของการที่่ค� นไร้้บ้า้ นออกไปมีีที่่อ� ยู่่�อาศััยได้้แต่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ควรมองการเปลี่่ย� น
ผ่่านที่่�เกิิดขึ้้�นในระดัับและมิิติิต่่าง ๆ มากขึ้้�น สรุุปได้้ดัังนี้้� (ภาพที่่� 7)
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ภาพที่่� 7 แผนภููมิิสรุุปบทบาทการเป็็นบ้้านทางผ่่านของศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านในสัังคมไทย
บทบาทของการเป็็นบ้้านทางผ่่านในศููนย์์พักั พิิงคนไร้้บ้า้ นในสัังคมไทย จึึงอาจไม่่ใช่่การช่่วยให้้คนไร้้บ้า้ นตั้้ง� หลัักได้้แล้้วออก
ไปมีีบ้้านเป็็นของตนเองอย่่างมั่่�นคงเท่่านั้้�น แต่่อาจหมายถึึงการทำำ�ให้้คนไร้้บ้า้ นเปลี่่ย� นมุุมมองในการใช้้ชีีวิิต มีีความรู้้�สึกึ ปลอดภััย
เปิิดใจกัับคนอื่่น� มีีสัังคมและสามารถอยู่่�ร่ว่ มกัันภายใต้้กฎ กติิกาที่่กำ� �ำ หนดขึ้้�น ซึ่่ง� ตรงข้้ามกัับการเป็็นคนไร้้บ้า้ นที่่ใ� ช้้ชีีวิิตบนพื้้�นที่่�
สาธารณะที่่จ� ะมีีการปิิดกั้้น� ตััวเองและไม่่ไว้้ใจใคร
อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่า่ บ้้านทางผ่่านจะสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� และการเปลี่่ย� นผ่่านที่่ดีี� ในมิิติกิ ายภาพ จิิตใจและสัังคม รวมถึึงได้้
รัับการตอบรัับที่่ดีีจ
� ากคนไร้้บ้า้ นแล้้ว ยัังมีีข้้อคิิดเห็็นที่่น่� า่ สนใจกล่่าวว่่าการจััดสรรที่่อ� ยู่่�อาศััยหรืือศููนย์์พักั พิิงของคนไร้้บ้า้ นนั้้�น
มีีทั้้�งผู้้�ที่เ่� ห็็นด้้วยและผู้้�ที่เ่� ห็็นต่่าง ส่่วนใหญ่่เห็็นด้้วยว่่าควรจะมีีแหล่่งพัักพิิงให้้กับั คนเร่่ร่อ่ นเพื่่อ� ลดปััญหาอาชญากรรมในขณะที่่�
คนไม่่เห็็นด้้วยกลัับมองว่่าเป็็นการสนัับสนุุนให้้คนมีีทางเลืือก และแนวโน้้มที่่จ� ะออกจากบ้้านของตนเองกลายเป็็นความไม่่เป็็น
ธรรมของสัังคม และทำำ�ให้้รัฐั ต้้องเสีียงบประมาณมากขึ้้น� (อรพิินทร์์ พิิทักั ษ์์มหาเกตุุ, 2552 อ้้างใน ฤทธิิรงค์์ จุุฑาพฤฒิิกร
และคณะ, 2558)
ดัังนั้้�นในการดำำ�เนิินการพััฒนาศููนย์์พัักพิิงคนไร้้บ้้านนอกจากจะคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนไร้้บ้้านแล้้ว
ยัังควรพิิจารณาถึึงกลไก และปััจจััยที่่�จะเป็็นแรงผลัักดัันให้้คนไร้้บ้้านตั้้�งหลัักออกไปมีีชีีวิิตที่่�มั่่�นคงของตนเองให้้มากที่่�สุุด
รวมถึึงวางแผนรองรัับสมาชิิกที่่อ� ยู่่�อาศััยระยะยาวและมีีแนวโน้้มเป็็นผู้้�สููงอายุุและมีีปััญหาสุุขภาพทางร่่างกาย เพื่่อ� ลดภาระ
ด้้านงบประมาณที่่�ศููนย์์ และภาครััฐต้้องแบกรัับและสร้้างความเป็็นธรรมในสัังคม โดยมีีข้้อเสนอแนะในการพััฒนาศููนย์์ฯ
ให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิต และส่่งเสริิมศัักยภาพคนไร้้บ้า้ นในสัังคมไทยภายใต้้บทบาทของการเป็็นบ้้านทางผ่่านได้้อย่่างสมบููรณ์์
ดัังนี้้�
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1) ศููนย์์ฯ ควรจััดให้้มีีพื้้�นที่่�เสริิมสร้้างมิิติิทางสัังคมและเศรษฐกิิจ เช่่น พื้้�นที่่�รวมเอนกประสงค์์ พื้้�นที่่�ปลููกผัักสวนครััว
พื้้�นที่่�ประกอบอาหารส่่วนรวม พื้้�นที่่�งานช่่าง-งานฝีีมืือ พื้้�นที่่�ร้้านค้้า เพื่่�อสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมและสร้้างรายได้้ให้้กัับ
คนไร้้บ้้านในศููนย์์ฯ
2) ศููนย์์ฯ ควรมีีสภาพแวดล้้อมทางกายภาพที่่ต� อบสนองต่่อความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจที่่ส� อดรัับกัับวิิถีี
ชีีวิิตคนไร้้บ้้านทุุกกลุ่่�มอายุุเพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น รวมถึึงสร้้างความรู้้�สึึกที่่ดีี� ในการอยู่่�ร่ว่ มกััน
3) ศููนย์์ฯ ไม่่ควรจััดให้้มีีที่พั่� กั พิิงที่่ส� ะดวกสบาย ครบครัันทุุกสิ่่ง� หรืือตอบสนองเกิินความจำำ�เป็็น รวมถึึงมีีกฎเกณฑ์์เงื่่อ� นไข
ในการอยู่่�ร่ว่ มกััน เพื่อ่� เป็็นแรงผลัักดัันให้้คนไร้้บ้า้ นออกไปมีีบ้้านเป็็นของตนเอง รวมถึึงลดแรงจููงใจให้้คนออกจากบ้้านมาอยู่่�
ในศููนย์์ฯ โดยไม่่จำำ�เป็็น
4) ศููนย์์ฯ ควรกำำ�หนดให้้มีีราคาเช่่าที่่ค� นไร้้บ้า้ นสามารถจ่่ายได้้สอดคล้้องกัับศัักภาพบุุคคลและสภาพพื้้�นที่่� รวมถึึง มีีกลไก
ให้้คนไร้้บ้้านสามารถหารายได้้มาจ่่ายค่่าเช่่าศููนย์์ได้้ เพื่่�อให้้คนไร้้บ้้านสามารถอยู่่�ในศููนย์์ฯ แทนการอยู่่�บนพื้้�นที่่�สาธารณะ
นอกจากนั้้�นยัังส่่งเสริิมให้้เกิิดการออมทรััพย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยต่่อไปในอนาคต
5) ศููนย์์ฯ ต้้องสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจด้้านสุุขภาพให้้กัับคนไร้้บ้้าน โดยมีีการจััดให้้มีีกิิจกรรม การป้้องกัันโรค
รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายการบริิการดููแลสุุขภาพจากหน่่วยงานสาธารณสุุขภาย หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อบรรเทาปััญหา
ด้้านสุุขภาพและสร้้างสุุภาวะที่่ดีีต่
� ่อคนไร้้บ้้าน
6) ศูู นย์์ ฯ ควรเป็็ นภาพตัั วแทนคนไร้้บ้้านที่่�ช่่วยเชื่่� อมความสัั มพัั นธ์์ ทางสัั งคมกัั บสภาพแวดล้้ อมโดยรอบศูู นย์์ ฯ
หรืือชุุมชนข้้างเคีียง ผ่่านการจััดกิิจกรรมหรืือการใช้้พื้้�นที่่�บางส่่วนในศููนย์์เพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ อัันทำำ�ให้้คนไร้้บ้้าน
มีีแนวโน้้มและโอกาสกลัับออกไปใช้้ชีีวิิตร่่วมในสัังคมได้้ดีีขึ้้�น

5. เอกสารอ้้างอิิง
ญาณิิกา อัักษรนำำ�. (2558). พลวััตความหมายคำำ�ว่า่ “บ้้าน” ของคนไร้้บ้า้ น. ปริิญญาสัังคมวิิทยา และมานุุษยวิิทยามหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาการวิิจัยั ทางสัังคม คณะสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์.
ญาณิิกา อัักษรนำำ�. (2560). พลวััตความหมายของคำำ�ว่า่ “บ้้าน” ของคนไร้้บ้า้ น : กรณีีศึึกษา ศููนย์์พักั คนไร้้บ้า้ นโดยมููลนิิธิพัิ ฒ
ั นา
ที่่อ� ยู่่�อาศััย. วารสาร มจร การพััฒนาสัังคม, 2(1), 39-57.
ดุุษฎีี บุุญกฤษ์์ และไขศรีี ภัักดสุุขเจริิญ. (2562). รููปแบบการค้้นหาเส้้นทางในพื้้�นที่่�ชุุมชนประวััติิศาสตร์์ย่่านพระอาทิิตย์์
กรุุงเทพมหานคร. วารสารสถาปััตยกรรม การออกแบบและการก่่อสร้้าง, 1(2), 68-84.
เทีียนทิิพย์์ เดีียวกี่่.� (2562). ไร้้บ้า้ นไม่่ไร้้หัวั ใจ. [ออนไลน์์]. ได้้จาก: www.thaihealth.or.th [สืืบค้้นเมื่่อ� 10 กรกฎาคม 2562].
นพพรรณ พรหมศรีี. เลขาธิิการมููลนิิธิพัิ ฒ
ั นาที่่อ� ยู่่�อาศััย. (23 ตุุลาคม 2562). สััมภาษณ์์.
บุุญเลิิศ วิิเศษปรีีชา. (2546). เปิิดพรหมแดน โลกของคนไร้้บ้า้ น. ปริิญญาสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยามหาบััณฑิิต
(มานุุษยวิิทยา) คณะสัังคมวิิทยาและมานุุษยวิิทยา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์.
รณภููมิิ สามััคคีีคารมย์์. (2558). นิิยามและมายาคติิกับั ความเป็็นจริิงของคนไร้้บ้า้ น ผ่่านการสำำ�รวจ ในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร.
วารสารวิิจัยั สัังคม, 40(2), 155-188.
ฤทธิิรงค์์ จุุฑาพฤฒิิกร, ฐิิตาภา อิินทปัันตีี, ปาริิฉัตั , หนููเซ่่ง, นุุชกานต์์ กาญจนพัันธุ์์� และสิิริรัิ ชั ยาวิิลาศ. (2558). ความหมาย
ของคำำ�ว่า่ “บ้้าน” ของคนไร้้บ้า้ น. Veridian E-Journal, 8(1), 1450-1460.
สำำ�นัักบ้้านมั่่�นคง สถาบัันพััฒนาอค์์กรชุุมชน (องค์์กรมหาชน). (2561). ถอดบทเรีียนการพััฒนา คุุณภาพชีีวิิตคนไร้้บ้้าน.
กรุุงเทพฯ: สถาบัันพััฒนาอค์์กรชุุมชน (องค์์กรมหาชน).
อนรรฆ พิิทักั ษ์์ธานิิน และขวััญประชา เชีียงไชยสกุุลไทย. (2560). คน(ทำำ�ไม)ไร้้บ้า้ น. กรุุงเทพฯ: ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั การพิิมพ์์.

34

วารสารสถาปััตยกรรม การออกแบบและการก่่อสร้้าง

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ผัังเมืืองและนฤมิิตศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ปีีที่่� 2 ฉบัับที่่� 1 : มกราคม - เมษายน 2563

Burt, M. R. (2006). Characteristics of Transitional Housing for Homeless Families Final Report. Washington
DC: Urban Institute.
Canadian Observatory on Homelessness. (2019). Transitional Housing. [Online]. Retrieved from: www.homelesshub.ca/solutions/housing-accommodation-and-supports/transitional-housing [accessed 20
October 2019].
Casey, R. (2007). Utilization of Community-Based Transitional Housing by Homeless Veteran PopulationsDiagnosed with a Mental Illness: The Association Between Predisposing, Enabling, and Need
Factors. College of Public Health, University of Saith Florida.

35

