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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความอยู่ดมี สี ุข กลวิธกี ารดารงชีพเพื่อไปสู่ความอยู่ดมี สี ุข และเงื่อนไข
ที่มีผ ลต่ อ ความอยู่ ดีมีสุ ข ของแม่ เ ลี้ย งเดี่ย วที่อ าศัย อยู่ ใ นชุ ม ชนแออัด พาสุ ข (นามสมมติ) ในเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร วิธีวิจยั ที่ใช้คือวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก กรณีศึกษาแม่เ ลี้ยงเดี่ยว จานวน
18 ราย โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) แม่เลี้ยงเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่กบั บุตรและญาติ 2) แม่เลี้ยงเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่กบั บุตร
เพี ย งล าพัง กลุ่ ม ละ 9 ราย และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคัญ จ านวน 12 ราย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการจัด หมวดหมู่
การสังเคราะห์และการตีความ ผลการวิจยั พบว่า ความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดีย่ ว ทัง้ 2 กลุ่ม มีองค์ประกอบหลัก
3 ประการ คือ 1) การมีทรัพย์สนิ เงินทองสาหรับการใช้สนองความต้องการในการดารงชีพและเก็บออม 2) การที่
สามารถสนั บ สนุ น ให้ ลู ก ได้ ร ับ การศึก ษาในระดับ สู ง และ 3) การมีสุ ข ภาพร่ า งกายที่แ ข็ง แรง นอกจากนี้
แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 2 ยังให้ความสาคัญกับความต้องการบุคคลที่ไว้วางใจอยู่เคียงข้า ง กลวิธกี ารดารงชีพของ
แม่เลี้ยงเดี่ยวยึดหลัก “3F” คือ 1) การต่อสู้บากบันท
่ างาน (Fighting) 2) มีความยืดหยุ่นในการทางาน (Flexible)
และ 3) การให้ความสาคัญกับครอบครัวและลูกทีต่ อ้ งรับผิดชอบเลี้ยงดู (Family Oriented) เงื่อนไขทีม่ ผี ลต่อความ
อยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดีย่ ว คือ ด้านนโยบายภาครัฐ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม พวกเขาไม่สามารถ
เข้า ถึง บริก ารต่ า ง ๆ ของภาครัฐ เต็ม ที่ และรัฐ บาลไม่ มีน โยบายที่จ ะรองรับ เพื่อ การพัฒ นาความอยู่ ดีมีสุข
และข้อค้นพบเพิม่ เติม คือ แม่เลี้ยงเดีย่ วในชุมชนแออัดนี้มพี ลังและความแข็งแกร่งของความเป็ น “แม่ เลี้ยงเดีย่ ว”
อันยิง่ ใหญ่ทพ่ี ยายามทาทุกวิถที างทีจ่ ะนาพาชีวติ ของตนเองและครอบครัวไปสู่ความอยู่ดมี สี ุขให้ได้ต่อไป
คาสาคัญ: ความอยู่ดมี สี ุข แม่เลีย้ งเดีย่ ว ชุมชนแออัด

Abstract
This research aimed investigate wellbeing, livelihood strategies to pursue Wellbeing and the
conditions that effecting Wellbeing achievement of single mothers in Phasuk (alias) slum, Klongtoie district,
Bangkok. This research was conducted following a qualitative methodology. Data were collected through
in-depth interviews with 12 key informants, and 18 cases of single mothers; divided into 2 groups, 9 each;
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1) single mothers living with children and relatives and 2) single mothers living only with children. Data
analysis was done by means of typological analysis, synthesis, and interpretation. The resulted showed
that the wellbeing of the two groups of single mothers consisted of 3 main components; 1) having property
and money for living and saving, 2) being able to support their children to pursue a higher education, and
3) being physically healthy. Furthermore, the second group of single mothers also expressed the needs
for support from someone trustful. Their livelihood strategies adhere to the “3F” principles: 1) Fighting, 2)
Flexible, and 3) Family Oriented. Conditions affecting the wellbeing of single mothers found to be related
to state policies, their social and cultural conditions, and economic conditions of their families, and the
environment of the area where they lived. As there was no clear state policies or regulations to actually
support single mothers, they seemed to have limited access to several government services. And further
research showed that these single mothers have the great power and strength of being a “Single Mother”
to try to bring them and their family wellbeing.
Keywords: Wellbeing, Single Mothers, Slum

บทนา
การพัฒนาของประเทศไทยตามแนวทางกระแสหลัก ซึ่งเน้ นการสร้า งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ได้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพของคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
กลุ่ ม ชนชัน้ กลาง กลุ่ ม ผู้ด้อ ยโอกาสทางสัง คม เป็ น ต้น ท าให้ต้อ งดิ้น รนแข่ง ขัน กัน ท ามาหากิน เพื่อ ยกระดับ
ความอยู่ดมี สี ุขภายใต้สภาพการณ์ท่ที รัพยากรมีอยู่อย่างจากัด ด้วยเหตุน้ีนักวิชาการทีส่ นใจงานด้านการพัฒนา
สังคมเล็งเห็นปั ญหาของการดาเนิน การพัฒนาตามแนวกระแสหลักจึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนาทางเลือกขึน้ มา
ซึง่ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มกี ลุ่มนักวิชาการ
ภายใต้กลุ่มวิจยั “Research Group on Wellbeing in Developing Countries ภายใต้การนาของ Allister McGregor
[1] ได้นาเสนอแนวความคิดเรื่อง “ความอยู่ดมี สี ุข” ขึน้ มา และได้รบั ความสนใจอย่างมากซึ่งแนวคิดความอยู่ดมี สี ุข
(Wellbeing Concept) วางอยู่บนกรอบคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) กรอบคิดเกีย่ วกับระบบคุณค่าและเป้ าหมาย 2)
กรอบคิดเกี่ยวกับทรัพยากรและการบริโภค และ 3) กรอบคิดเกี่ยวกับระบอบอภิบาลและการกระทาอย่างมีความ
รับผิดชอบของปั จเจก นอกจากนี้ความอยู่ดมี สี ุขยังเป็ นแนวคิดทีม่ องว่าอะไรเป็ นองค์ประกอบของความสุขและการ
มีชวี ติ ทีด่ ที ม่ี นุษย์ มุ่งแสวงหา รวมทัง้ กระบวนการทีจ่ ะบรรลุถงึ การมีชวี ติ ทีด่ ซี ง่ึ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ การอยู่ดมี ี
สุขด้านอัตวิสยั (Subjective Wellbeing) และความอยู่ดมี สี ุขด้านวัตถุวสิ ยั (Objective Wellbeing) [1] นอกเหนือจาก
แนวคิดความอยู่ดมี สี ุขแล้ว ยังมีแนวคิดที่มนี ิยามใกล้เคียงเพียงแต่มคี วามแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้ อยได้ถูก
นาเสนอขึน้ มาอีกหลายแนวคิด เช่น แนวคิดคุณภาพชีวติ (Quality of Life) มีนิยาม คือ ลักษณะทีด่ เี ด่นของบุคคล
ในความเป็ น อยู่ [2] โดยคุ ณ ภาพชีวิต ประกอบด้ว ย 4 มิติ คือ มิติด้า นสุ ข ภาพ มิติด้า นสุ ข ภาพจิต มิติด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม และมิตดิ า้ นสภาพแวดล้อม [3] และแนวคิดความสมดุลระหว่างสภาวะของร่างกาย (Body)
และจิตใจ (Mind) หรือทีเ่ รียกว่า Wellness [4] ทีผ่ ่านมานับเป็ นระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ ประเทศไทยพยายาม
นาแนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม รวมทัง้ พัฒนาเรื่องความอยู่ดีมสี ุข มาผนวกเข้าเป็ นแนวความคิดสาคัญของ
นโยบายการพัฒนาประเทศนั บ ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) [5-6] ซึง่ ได้เสนอว่าการสร้าง
ความอยู่ดมี สี ุขจาเป็ นต้องเริม่ จากระดับปั จเจกบุคคล แล้วขยายวงกว้างไปยัง ระดับครอบครัว ชุมชน และสถาบัน
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ต่าง ๆ ไปจนถึงระดับประเทศตามลาดับ ซึง่ ควรมีขอบเขตกว้าง เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มคี วามสุขและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาตามแนวทาง
กระแสหลักซึง่ มุ่งให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กบั การสร้างความทันสมัยตามอย่างโลกตะวันตก ได้ส่งผล
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงวิถกี ารดาเนินชีวติ ครอบครัวของคน ในสังคมไทย มีการเลียนแบบสังคมตะวันตกมากขึน้ เช่น
การยอมรับค่านิยมในการใช้ชวี ติ ด้วยการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานมากขึน้ และการมีอสิ ระทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการดารงชีพ
ของทัง้ เพศชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นามาซึ่งผลกระทบทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะ
เรื่องการหย่าร้างหรือแยกทางกัน ส่งผลให้เกิดปั ญหาการมีครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วเพิม่ ขึน้ จากรายงานของสถิติของ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยว่าในปี พ.ศ. 2560 อัตราการหย่าร้างเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 41 มีผจู้ ดทะเบียน
สมรส 297,501 คู่ หย่า 121,617 คู่ เฉลี่ยหย่าวันละ 333 คู่ การเป็ นครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วนี้อาจส่งผลให้ขาดความ
มั ่นคงทางโครงสร้างของครอบครัว เป็ นครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบ [7] และสาหรับครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วทีม่ เี พียงแม่
กับลูกมักจะประสบปั ญหาความเครียดหรือวิตกกังวลต่อ ความไม่ม ั ่นคงและบทบาทใหม่ทต่ี อ้ งเป็ นทัง้ พ่อและแม่ใน
เวลาเดียวกัน ต้องทาหน้าที่ในการดูแลลูกและการจัดการเรื่องต่าง ๆ เพียงลาพัง ปั ญหาทีแ่ ม่เลี้ยงเดีย่ วส่วนใหญ่
ต้องเผชิญคือ ปั ญหาความสัมพันธ์กบั ลูก และสังคม และปั ญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีรายได้ท่ไี ม่เพียงพอต่อ
การดารงชีพและการมีงานทาทีไ่ ม่ม ั ่นคง [8, 9] และไม่มเี วลาทีจ่ ะพาครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ทางสังคมได้เหมือนกับครอบครัวทีส่ มบูรณ์ อีกทัง้ อาจไม่มคี วามมั ่นใจทีจ่ ะสร้างสัมพันธภาพกับสังคมรอบข้าง จึง
มักจะไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากสังคมด้วย [10] นอกจากนี้เด็กที่เติบโตในสภาพดังกล่าวยัง อาจมีความปั ญหา
ทางด้านปฏิสมั พันธ์กบั สังคม และอารมณ์ทไ่ี ม่คงที่มากกว่าเด็กทีเ่ ติบโตมาจากครอบครัวทีส่ มบูรณ์พร้อมทัง้ พ่อและ
แม่ [11] ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ วของผูห้ ญิงในสังคมไทยเกิด ขึ้นได้ทงั ้ ในสังคมเมือง และสังคม
ชนบท และทีน่ ่ าสนใจอย่างมากคือแม่เลี้ยงเดีย่ วในชุมชนแออัด เพราะนอกจากประสบปั ญหาความยากจนแล้ว ยัง
ต้องนาพาชีวติ ตนเองและครอบครัว ให้อยู่รอดด้วยการทาทุกวิถที าง จากข้อมูลที่ได้จากผูน้ าชุมชุมแออัดแห่งหนึ่งใน
เขตคลองเตย [12] พบว่าแม่เลี้ยงเดีย่ วในชุมชนแออัดในเขตคลองเตยไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากภาคส่วนใดในการ
ยกระดับการดารงชีพที่ส่งเสริมความอยู่ดมี สี ุข หากปล่อยไปเช่นนี้ในระยะยาวอาจส่งผลกระทบกลายเป็ นปั ญหา
ทางสังคมทีห่ นักขึน้ จนรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจานวนมากเพื่อเตรียมพร้อมรองรับปั ญหาเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดีย่ ว
และลูก ซึง่ ตามแนวนโยบายด้านสังคม รัฐจะต้องมีระบบทีค่ มุ้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษาในช่วงปฐมวัย ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็ นแรงผลักดันให้ผวู้ จิ ยั ดาเนินการศึกษาถึงความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดีย่ วทีอ่ าศัย
อยู่ในชุมชนแออัดพาสุข (นามสมมติ) ซึ่งเป็ นชุมชนที่ตงั ้ อยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีคนหลากหลาย
ศาสนาและภูมิหลังอาศัยอยู่ มีแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่จานวนประมาณ 200 คน [12] เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
นาไปใช้กาหนดนโยบาย และงบประมาณของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังจะช่วย
สะท้อนถึงปั ญหาของการนานโยบายทีเ่ กี่ยวกับการเสริมสร้างความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดีย่ วไปปฏิบตั ใิ นบริบท
ของชุมชนแออัด ซึ่งหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถทีจ่ ะนาไปพิจารณาแก้ไขในการบริหารการพัฒนาให้เหมาะสม
ต่อไป และการวิจยั นี้ยงั พบอีกเรื่องที่สาคัญว่า จากการที่แม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแออัดพาสุขมีการศึกษาระดับ
ค่อนข้างต่า มีฐานะยากจน และไม่มสี งั คมสนับสนุ นเรื่องการดารงชีพ จึงเกิดคาถามในใจพวกเขาว่า “ทาอย่างไร
เพื่อจะทาให้ชวี ติ และครอบครัวอยู่รอดและปลอดภัยท่ามกลางความเป็ นสังคมเมืองและสังคมชุมชนแออัดได้” จาก
คาถามดังกล่าวได้ผลักดันให้พวกเขาแสดงถึง “พลังความรักและความเป็ นแม่” ในการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพทาทุก
วิถที างและทางานทุกงาน โดยเฉพาะงานทีบ่ ุคคลทัวไปไม่
่
พงึ ประสงค์ทจ่ี ะทา เช่น งานเฝ้ าศพ เฝ้ าสุสานในเวลาค่า
คืน งานทีอ่ าจจะเป็ นทีเ่ สื่อมเสียเกียรติความเป็ นผูห้ ญิงและถูกคุกคามทางเพศ ปลายทางความหวังของพวกเขา คือ ความ
อยู่ดมี สี ุขของตนเองและลูก ๆ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดพาสุข (นามสมมติ) เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษากลวิธกี ารดารงชีพเพื่อไปสู่ความอยู่ดมี ีสุข รวมถึง เงื่อนไขที่มผี ลต่อความอยู่ดมี สี ุข ของ
แม่เลีย้ งเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนแออัดพาสุข (นามสมมติ) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ดาเนินการตามวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยเลือก
ศึกษาในพื้นที่ชุมชนแออัดพาสุข (นามสมมติ) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) เนื่องจากเป็ นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทงั ้ หมด 66 ไร่ 68 ตารางวา และก่อตัง้ เป็ น
ระยะเวลา 39 ปี [13] เป็ นทีร่ จู้ กั ของหน่ วยงานต่าง ๆ ทีท่ างานด้านการพัฒนาชุมชนแออัดอย่างดี เช่น กระทรวง
การพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข มีผู้ย้า ยเข้า มาอาศัย จากหลายจัง หวัด
ในประเทศไทย และการรวมตัวกันของหลายศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็ นต้น
มีจานวนประชากรอาศัยอยู่มาก จานวน 9,685 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2564) จาก 1,200 ครัวเรือน [14]
มีแม่เลีย้ งเดีย่ วอาศัยอยู่จานวนประมาณ 200 คน [12]
ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลดาเนินการตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และได้ทาการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กรณีศกึ ษาแม่เลี้ยงเดีย่ วทีค่ ดั เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 9 ราย คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแม่เลี้ยงเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่กบั บุตรและญาติ และ
กลุ่มที่ 2 กลุ่ม แม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่กับบุตรเพียงลาพัง ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมข้อมูลที่รวบรวม
ครอบคลุมวิถีการดารงชีวติ และความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยพิจารณาถึงความหมาย คุณค่า เป้ าหมาย
ความต้องการและคาดหวังในชีวติ สถานภาพทรัพยากร (Resource Profiles Approach) [1, 15] ที่เกี่ยวข้องกับ
ความอยู่ดมี สี ุข กระบวนการในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถงึ ความอยู่ดมี สี ุข และการสัมภาษณ์ผใู้ ห้
ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ทีค่ ดั เลือกแบบเจาะจงจากผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องและมีความรอบรูเ้ กีย่ วกับความอยูด่ มี ี
สุขของแม่เลี้ยงเดีย่ ว เช่น ผูน้ าชุมชน นักพัฒนาสังคม เป็ นต้น การสัมภาษณ์ดาเนินไปในลักษณะของการสนทนา
อย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างนักวิจยั กับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง มีการใช้แนวประเด็นคาถาม
(Interview Guidelines) เป็ นเครื่องมือช่วย เนื้อหาในการสัมภาษณ์ เน้ นในเรื่อง วิถีการดาเนินชีวติ การดารงชีพ
นโยบายของรัฐและการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตลอดจนเงือ่ นไขทีท่ าให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชน
แออัดพาสุข นอกจากนี้ผู้วิจยั ใช้วธิ กี ารสังเกต (Observation) ได้เข้าไปสังเกตสภาพการณ์ต่าง ๆ เข้าไปร่วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนแออัดพาสุข เช่น การทาอาหารเพื่อใช้ในการทาบุญเลี้ยงพระ การเข้าร่วมงานบุญต่าง ๆ
การนาเสื้อผ้าและสิง่ ของไปบริจาคให้กบั คนยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มฐี านะยากจน การร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ออมทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อทาความเข้าใจถึงการดารงชีวติ ของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็ นกรณีศึกษาอย่างครอบคลุมมากขึ้น
โดยในขณะทีท่ าการสังเกตได้มกี ารซักถามและจดบันทึกข้อมูล (Note-taking) ด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งให้ความสาคัญกับเนื้อหาที่ได้จากการศึกษา ทัง้ ที่มาจาก
คาตอบของกรณีศกึ ษาแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ รวมทัง้ ข้อมูลที่ได้มาจากการสังเกตการณ์ วเิ คราะห์
มีลาดับ ดัง นี้ 1) จัด หมวดหมู่ข้อ มูล เป็ น การจัด หมวดหมู่ข้อ มูลที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูลสาคัญ และ
กรณีศึกษา และข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 2) สังเคราะห์และตีความ เป็ นการนาเอาข้อค้นพบที่หลากหลายมา
สังเคราะห์ตามแนวคิดวิภาษณ์วธิ ี (Dialectic) โดยการนามาทาความเข้าใจให้ดี เพื่อให้เกิดความกระจ่าง แล้วนาไป
ตีค วามโดยอิง แนวคิด และการศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งรวมทัง้ พิจ ารณาความสอดคล้ อ งกับ บริบ ทของพื้น ที่ศึก ษา
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3) ประเมินความน่ าเชื่อถือของข้อมูลทัง้ ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังจากที่รวบรวมข้อ มูลเสร็จ ด้วยวิธี
ตรวจสอบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาจากเวลา สถานที่ และระหว่างบุคคลที่
แตกต่างกันหรือมีความสอดคล้องกันเพียงใด และตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้
จากวิธกี ารรวบรวมทีแ่ ตกต่างกันว่าสอดคล้องกันเพียงใด ข้อมูลเหล่านี้ทา้ ยทีส่ ุดจะนามาสังเคราะห์หาความกระจ่าง

ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับกรณีศกึ ษา (Case Study)
แม่เลีย้ งเดีย่ วทีเ่ ลือกเป็ นกรณีศกึ ษา จานวน 18 ราย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม ที่ 1 เป็ น แม่ เ ลี้ย งเดี่ย วที่อ าศัย อยู่กับ บุ ต รและญาติจ านวน 9 ราย มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 24 - 47 ปี
มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และการศึกษาต่ าสุด คือ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ส่ ว นใหญ่ มีบุต ร 2 คน จ านวน 5 ราย และมีบุ ต ร 1 คน จ านวน 4 ราย อายุ ข องบุ ต รอยู่ในระหว่ าง 1 – 32 ปี
เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพค้าขาย จานวน 5 ราย เป็ นแม่บ้านตามโรงเรียน และโรงแรม จานวนอย่างละ 1 ราย และเป็ น
พนั ก งานมูลนิธิ และพนั ก งานร้านอาหารจานวนอย่ างละ 1 ราย สาหรับ ภู มิลาเนาเดิมอยู่ท่กี รุง เทพมหานคร
มากที่สุด จ านวน 5 ราย ที่เ หลือ มีภูมิลาเนาเดิมกระจายตามจังหวัดต่ าง ๆ คือ จัง หวัดขอนแก่ น นครนายก
สมุทรสาคร และปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย
2) กลุ่มที่ 2 เป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่กบั บุตรเพียงลาพัง จานวน 9 ราย มีอายุระหว่าง 26 – 69 ปี
มีระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และการศึกษาระดับต่าสุด คือ ไม่ได้รบั การศึกษา ส่วนใหญ่
มีบุตร 1 คน จานวน 5 ราย มีบุตร 2 คน จานวน 3 ราย และ 3 คน จานวน 1 ราย อายุของบุตรอยู่ในระหว่าง
6 – 52 ปี เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพค้าขาย จานวน 6 ราย เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพเป็ นเจ้าหน้าทีม่ ูลนิธิ รับเลี้ยงเด็ก และ
พนักงานร้านสะดวกซื้อจานวนอย่างละ 1 ราย สาหรับภูมลิ าเนาเดิมอยู่ทก่ี รุงเทพมหานคร มากทีส่ ุด จานวน 5 ราย
ที่เหลือมีภูมลิ าเนาเดิมกระจายตามจังหวัด ๆ คือ จังหวัดนครพนม หนองคาย นครปฐม และยะลา จังหวัดละ
1 ราย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบ่งออกตามลักษณะความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อแม่เลีย้ งเดีย่ วได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มผูน้ าและคณะกรรมการบริหารชุมชนพาสุข ซึง่ มีจานวน 4 ราย ประกอบด้วยประธานชุมชน
ซึ่งมีหน้ าที่ด าเนิ นการจัดการด้านพัฒนาต่ าง ๆ ในชุ มชน อาศัยอยู่ ชุ มชนแออัดคลองเตยมาเป็ นเวลานานกว่ า
20 ปี ได้เห็นความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และมีความรู้จกั และคุ้นเคยกับแม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้ สองกลุ่มเป็ น
อย่างดี
2) กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผูน้ าศาสนาและตัวแทนของโรงเรียน คือ พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงจานวน 1 ราย
และผูบ้ ริหารโรงเรียนทีต่ งั ้ อยู่ในชุมชนจานวน 1 ราย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มนี้อาศัยอยู่หรือทางานในทีช่ ุมชนพาสุข
เป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
3) กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเจ้าหน้าทีข่ ององค์การเอกชนทีท่ างานในชุมชน โดยเป็ นกลุ่มเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธิทม่ี ี
ความสัม พัน ธ์เ กี่ย วข้อ งกับ แม่ เ ลี้ย งเดี่ย วในชุ ม ชนนี้ จ านวน 4 ราย ที่ท างานให้กับ 3 มูลนิ ธิ เป็ น ผู้ท่ีค อยให้
ความช่วยเหลือแม่เลีย้ งเดีย่ วในเรื่องของการรับเลีย้ งบุตรหลานวัยแรกเกิดถึงปฐมวัย
4) กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยเจ้าหน้ าที่ภาครัฐจาก
สานักงานเขตคลองเตย ซึ่งคอยดูและรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนพาสุข มีจานวน 2 ราย มีหน้าทีห่ ลักในการช่วยเหลือ
ดูแลประชาชน ผูอ้ าศัยอยู่ในเขตคลองเตย รวมถึงให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
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การพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทัง้ เป็ นผูท้ ป่ี ระสานงานกับผูน้ าชุมชนในการทากิจกรรมต่าง ๆ โดยในแต่ละเดือนจะเดินทาง
เข้ามาทีช่ ุมชนพาสุขอย่างน้อย 1 ครัง้
ส่วนที่ 3 ความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชนพาสุข
แม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้ สองกลุ่ม จานวน 18 ราย มีความเป็ นอยู่ท่ไี ม่ค่อยดีนักเนื่องจากต้องอาศัยอยู่ในชุมชน
แออัดพาสุขมีสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ค่อยดี เสีย่ งต่อโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก วัณโรค และเสีย่ งต่อ
การถูกลักขโมย มีการโจรกรรมภายในชุมชมสูง จึงมีความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย การประกอบอาชีพเป็ นไปด้วยความ
ยากลาบากต้องใช้แรงกายเป็ นสาคัญในการหาเลีย้ งชีพ มักจะประกอบอาชีพค้าขายเป็ นสาคัญ ความเป็ นอยู่ของแม่
เลี้ยงเดี่ยวทัง้ สองกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกันพอสมควร กล่าวคือ แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 1 มีความสะดวกสบาย
ทางด้านร่างกายและจิตใจมากกว่าอีกกลุ่ม ผลการวิจยั สามารถอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างแม่เลี้ยงเดีย่ วทัง้ 2 กลุ่ม ตามแนวคิดว่าด้วยการจัดการสภาพทางทรัพยากรด้านต่าง ๆ (Resource Profiles
Approach) [1, 14] อันจะนาไปสู่ความอยู่ดมี สี ุข โดยได้จาแนกทรัพยากรต่าง ๆ ออกเป็ น 5 ประเภท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดีย่ วระหว่าง 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการดารงชีพ (Resource Profiles Approach)
ด้านของทรัพยากร
(Resource Profiles Approach)
1. ด้านทรัพยากรวัตถุ
(Material Resources)
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์
(Human Resources)

3. ด้านทรัพยากรทาง
สังคม
(Social Resources)
4. ด้านทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม
(Cultural Resources)

แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 1
(อาศัยอยู่กบั บุตรและญาติ )
- ใช้จ่ายเพื่อสิง่ อานวยความ
สะดวกสบาย เช่น มือถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
- มีญาติช่วยกันทามาหากิน
และเลีย้ งดูลูก
- ตนเองไม่มกี ารศึกษาใน
ระดับสูง
- ไม่มปี ระสบการณ์ในการ
ทางานอื่น ๆ นอกจากงาน
ทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะ
และความรูม้ ากเท่าทีค่ วร
-

-

มีความสนิทสนมใกล้ชดิ
กันกับญาติและบุตร
มีความสนิทสนมใกล้ชดิ
เป็ นทีไ่ ว้วางใจของเพื่อนบ้าน
มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน และพิธกี รรมทาง
ศาสนาทีว่ ดั บ่อยครัง้
ช่วยงานบุญ งานศพของ
เพื่อนบ้านเป็ นประจา
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แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 2
(อาศัยอยู่กบั บุตรเพียงลาพัง)
- ยึดหลักใช้เท่าทีม่ ี ซื้อแต่
ของจาเป็ น เช่น หม้อหุง
ข้าว พัดลม
- ไม่มญ
ี าติช่วยกันทามาหากิน
ส่วนลูกทีโ่ ตก็ไม่ค่อยช่วย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน
- ตนเองไม่มกี ารศึกษาใน
ระดับสูง
- ไม่มปี ระสบการณ์ในการ
ทางานอื่น ๆ นอกจากงาน
ทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะ
และความรูม้ ากเท่าทีค่ วร
- ไม่มคี วามสนิทสนมกับ
เพื่อนบ้าน
- ความสัมพันธ์ระหว่างลูกไม่
ดีเท่าทีค่ วร
- ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนหรือกิจกรรมทีว่ ดั /
มัสยิด
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ด้านของทรัพยากร
(Resource Profiles Approach)
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(Environmental
Resources)

แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 1
(อาศัยอยู่กบั บุตรและญาติ )
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี ี
อยู่ภายในชุมชน เช่น การ
ปลูกพืชผักสวนครัวบนผืน
ดินทีม่ อี ยู่

แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 2
(อาศัยอยู่กบั บุตรเพียงลาพัง)
- ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู่ภายในชุมชนใน
ทางตรง

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายตามประเภททรัพยากรต่าง ดังนี้
1) ทรัพยากรด้านวัตถุ (Material Resources) แม่เลี้ยงเดีย่ วทัง้ สองกลุ่มมีความจาเป็ นทีพ่ บได้ทวไป
ั ่ (Universal
Needs) ในการครอบครองวัตถุทน่ี ามาใช้ในการดารงชีพ แต่มคี วามแตกต่างกันเนื่องมาจากปั จจัยเรื่องการอยู่ร่วมกันกับ
ครอบครัวและปั จจัยเรื่องเงิน แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 1 นิยมสะสมและครอบครองทรัพย์สนิ ที่เป็ นสินค้าคงทนถาวร เช่น
รถจักรยานยนต์ ทีวี เนื่องมาจากการอยู่รวมกันเป็ นครอบครัว และมีรายได้โดยรวมของครอบครัวค่อนข้างสูงจึงมีกาลังที่
จะซื้อหาสินค้าอุปโภค-บริโภคดังกล่าวไว้ครอบครองเพื่อใช้สอยได้ ดังคาพูดของแม่เลีย้ งเดีย่ วรายหนึ่งว่า
“ครอบครัวเราก็ช่วยกันทามาหากินอยู่นะ แต่เราก็ซ้อื ของใช้ทจี ่ าเป็น
สาหรับเรา รถมอร์ไซต์นีข่ าดไม่ได้นะ เป็ นเครือ่ งมือในการทามาหากินนะ
ไม่มกี ล็ าบาก ลูก ๆ ก็ช่วยกันผ่อนอยู่นะ...” (ใจดี, นามสมมติ)
สาหรับแม่เลีย้ งเดีย่ วกลุ่มที่ 2 มีจานวนสมาชิกของครอบครัวน้อย จึงมักยึดหลักความประหยัดในการดารงชีวติ ถึงแม้จะมี
ความจาเป็ นที่ต้องครอบครองวัตถุ คงทนถาวรอยู่บ้างก็ตาม แต่ ด้วยจาเป็ นเรื่องอื่น ๆ ที่เร่ งด่ วนกว่า อันส่ งผลให้
ไม่ตดั สินใจครอบครองสินค้าและสิง่ ของต่าง ๆ ทีย่ งั ไม่จาเป็ นเร่งด่วนต่อการดารงชีวติ โดยมักจะพบเห็นมีเฉพาะสิง่ ของ
เครื่องใช้บางอย่างที่ถือว่าจาเป็ นมากต่อการดารงชีพเท่านัน้ เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ าร้อน จักรยาน ดังคาพูดของ
แม่เลีย้ งเดีย่ วทีก่ ลุ่มที่ 2 รายหนึ่งว่า
“ทีวี ตูเ้ ย็น มันก็อยากมีอยากได้นะ แต่หนูคดิ ว่ามันไม่จาเป็นค่ะ หนูว่า
เก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูก เก็บเงินใช้แต่ทจี ่ าเป็นจริง ๆ ก็พอแล้ว...” (ใจรัก,
นามสมมติ)
2) ทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resources) แม่เลี้ยงเดีย่ วทัง้ สองกลุ่มส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การศึกษา
ในระดับทีส่ งู มีเพียงความรูร้ ะดับอ่านออกเขียนได้ ไม่เคยรับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ หรือทักษะเฉพาะทาง
ในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จึงทาให้ไม่สามารถทีจ่ ะประกอบอาชีพอื่นได้นอกจากอาชีพทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ทกั ษะสูง เช่นรับจ้าง
ค้าขาย หรือเป็ นแม่บ้าน บริกรในร้านอาหาร ดังนัน้ จึงต้องทางานอย่างหนักและใช้เวลามากในแต่ละวันเพื่อหา
รายได้มาจุนเจือครอบครัว ความแตกต่างทีพ่ บระหว่างกลุ่ม คือ แม่เลี้ยงเดีย่ วกลุ่มที่ 1 มีญาติช่วยสนับสนุนในการ
หารายได้แ ละรวมทัง้ เป็ น ที่ป รึก ษาคอยให้ค าแนะน าเรื่อ งการเลี้ย งดู บุ ต รด้ว ย แม่ เ ลี้ย งเดี่ย วกลุ่ ม นี้ จึง ไม่ มี
ความโดดเดีย่ วหรือเหน็ดเหนื่อยจากการทางานมากเท่าแม่เลี้ยงเดีย่ วกลุ่มที่ 2 ดังคาพูดของแม่เลีย้ งเดีย่ วกลุ่มที่ 1
รายหนึ่งว่า
“โรครุมเร้าพีม่ าตลอดหลายปี นะ ไหนจะต้องทามาหากิน ไหนจะต้อง
เลี้ยงลูก หากพีไ่ ม่ได้อาของพีช่ ่วยดูแลลูกอีกแรงนะ พีค่ งตายไปแล้วเลย
ล่ะ... นึก ๆ แล้วหากลืมตาอ้าปากได้ ก็อยากตอบแทนอาพีใ่ ห้มากทีส่ ุดเท่าที ่
จะทาได้เลยนะ...” (ใจโต, นามสมมติ)
และดังคาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า

[55]

วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

“ตอนครูไปเยีย่ มบ้านนักเรียน... ครูเห็นนะว่าแม่ ๆ ทีเ่ ขามีญาติคอย
ช่วยดูแลลูก พวกเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าแม่ ๆ ทีไ่ ม่มญ
ี าติคอยช่วยเป็นหู
เป็นตาให้...เป็นธรรมดาเนาะ คนเรามีคนช่วย แถมเป็นคนทีไ่ ว้ใจฝากผีฝาก
ไข้ได้อกี ยิง่ สบายใจก็ย่อมเหนือ่ ยน้อยกว่า และสบายใจกว่าไม่มใี ครเนาะ...”
(บัวทอง, นามสมมติ)
สาหรับแม่เลี้ยงเดีย่ วกลุ่มที่ 2 นอกจากจะขาดความรูแ้ ละทักษะ ในการประกอบอาชีพทีด่ แี ละมีค่าตอบแทนสูงแล้ว
ยัง ขาดแรงงานที่เ ป็ น เครือญาติค อยให้ความช่วยเหลือ สนั บสนุ น รวมถึงขาดที่ปรึก ษาคอยให้ค าแนะน าเรื่อง
การหารายได้และการเลีย้ งดูบุตรด้วย จนทาให้แม่เลีย้ งเดีย่ วจานวน 1 ราย เกิดความเครียดสะสมและส่งผลกระทบ
ให้เป็ นโรคซึมเศร้า คิดสัน้ จนถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตาย ดังคาพูดของแม่เลีย้ งเดีย่ วรายหนึ่งว่า
“ไอ้เรามันตัวคนเดียว ต้องแบกภาระเลี้ยงดูลูก ครัง้ หนึง่ เจ้าหนี้ก็มา
ทวงหนี้ ลูกก็ไม่สบาย เราก็ไม่สบาย มองไปมองมาไม่มใี คร เลยหยิบ ยาเบือ่
หนูมาคลุกข้าวจะกินให้มนั ตาย ๆ ไป ลูกกลับมาบ้านเห็นก่อนเลยห้ามเราไว้
กอดกันร้องไห้ทงั ้ คืน...” (ใจจด, นามสมมติ)
3) ทรัพยากรทางสังคม (Social Resources) ลักษณะทางสังคมชุมชนแออัดเป็ นสังคมเมืองที่มพี ้นื ที่
น้ อย แต่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 1 ทุกรายมีความสัมพันธ์ทางสัง คมกับเพื่อนบ้าน
โดยรอบอย่างดี มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีปฏิสมั พันธ์และทากิจกรรม
ร่วมกันกับเพื่อนบ้านอยู่เป็ นประจา เช่น การร่วมรับประทานอาหารเย็น การจัดงานเลีย้ งรื่นเริงต่าง ๆ ตามเทศกาล
การท าบุ ญ ตามงานบุ ญ ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่ า งแม่ เ ลี้ย งเดี่ย วและสัง คมรอบข้ า ง
อยู่ตลอดมาดังคาพูดของแม่เลีย้ งเดีย่ วรายหนึ่งว่า
“เพือ่ นบ้านเราก็ดนี ะ เชือ่ ใจเรา เราก็เชือ่ ใจเขา เขาเรียกเราว่าป้ า
บางครัง้ เขามาฝากลูกเขาให้เราดูให้ บางครัง้ เราก็ไปฝากเขา เวลามีงานบุญ
งานบวชอะไรเขาก็เรียกเราไปช่วย พีน่ ไี ่ ปทุกงานนะ ได้กาลังใจจากเพือ่ น
บ้านเยอะมาก...” (ใจดี, นามสมมติ)
แตกต่างจากแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่ 2 ที่ทุกรายมักจะไม่ค่อยมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนบ้านหรือสังคมรอบข้างมากนัก
ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา ในขณะที่บางรายเพิง่ ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ได้ไม่นาน แม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มนี้
มักจะปลีกตัว ไม่ชอบเข้ากลุ่มหรือสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน ปฏิบตั ิตนเหมือนเป็ นคนไม่มีกลุ่ มหรือสมัครพรรคพวก
จึงขาดความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพื่อนบ้าน และมักจะไม่มกี ารพึง่ พาช่วยเหลือระหว่างกันทีช่ ดั เจน ดังคาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญรายหนึ่งว่า
“พ่อเห็นพวกแม่เลี้ยงเดีย่ วทีเ่ ขาอยู่กบั ลูกลาพัง เขาค่อนข้างเก็บตัว
นะ รีบออกจากบ้าน รีบไปทางาน ทักอะไรก็ถามคาตอบคา เราก็รจู้ กั กันดีใน
สลัมนี้ แต่กย็ งั แปลกใจอยู่นะว่าพวกเขาไม่ชอบสุงสิงกับใคร ไม่รวู้ ่าใครไปทา
อะไรให้ทุกข์ใจรึเปล่า...” (บัวหลวง, นามสมมติ)
4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resources) เนื่องจากสังคมโดยรอบของชุมชนมีความเจริญทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมที่
เชื่อมต่อคนกลุ่มต่าง ๆ ให้มกี ารติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก ส่งผลให้วถิ ที างวัฒนธรรมดัง้ เดิมถูกลดความสาคัญไป
โดยสามารถสังเกตได้จากการรวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธ เช่น การฟั งธรรม การทาบุญ
ต่าง ๆ ตามวัดที่อยู่ใกล้เคียงลดน้ อยลงไป ส่วนกิจกรรมทางศาสนาอิสลามแม้จะยังมีผู้คนไปมัสยิดที่ตงั ้ อยู่ใน
บริเวณชุมชนบ้าง แต่ก็ไม่บ่อยนัก เพราะภายใต้บริบทที่มีก ารแข่งขัน สูง ผู้ คนต่างเร่งรีบที่จะท างานหาเลี้ย ง
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ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ แม่เลี้ยงเดีย่ วกลุ่มที่ 2 ทุกรายทีม่ เี วลาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมน้อยมาก ดัง
คาพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า
“สมัยก่อนคนมาทาบุญกันเยอะ แม่เลี้ยงเดีย่ วก็ยงั หอบลูกมาฟั งธรรม
กันวันอาทิตย์นะ แต่เดีย๋ วนี้ไม่มากันแล้ว...ลูก ๆ ก็โต ทางานกันหมด... แต่ละ
คนภาระก็เยอะ ค่าครองชีพสูง ศาสนาก็คงหายไปแล้วในอนาคต อาตมาก็ยงั
นึก ๆ ว่าหากคนไม่มาวัดกัน แล้ววัดจะสอนคนให้ทาความดีได้อย่างไรกัน ฆ่า
กันตายก็เยอะในสังคมไทยทุกวันนี้” (บัวบูชา, นามสมมติ)
5) ทรัพยากรทางสิง่ แวดล้อม (Environmental Resources) สิง่ แวดล้อมเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อความ
อยู่ดมี สี ุข การที่แม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้ สองกลุ่มอาศัยอยู่ในชุมชนที่มสี ภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ อีกทัง้ ยังเสีย่ งกับปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เช่นนี้ ถือว่าเป็ นข้อจากัดประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีสถานที่
สาหรับใช้ในการประกอบการทามาหากิน คือมีสถานที่ค้าขายตามริมถนนทางเดิน ซึ่งมีน้ าประปาและไฟฟ้ าใช้
แต่กย็ งั ถือว่าทรัพยากรสิง่ แวดล้อมไม่ค่อยจะเหมาะสมต่อการดารงชีวติ นัก เพราะสถานทีเ่ หล่านี้เสีย่ งต่อการเกิด
อุ บ ัติเ หตุ ร ถเชี่ย วชน ขาดอากาศบริสุ ท ธิป์ ราศจากมลพิษ อีก ทัง้ ยัง ขาดที่อ ยู่ อ าศัย ที่ส ะอาดถู ก สุ ข ลัก ษณะ
ดังคาอธิบายของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญรายหนึ่งว่า
“ก็เห็นใจนะ ถนนในซอยเข้าชุมชนเรามันแคบ เวลาแม่ค้าแม่ขาย
วางแผงก็ดเู กะกะไปหมด แต่ถา้ ไม่ให้เขาวางขายเขาจะก็ลาบากอีกนี.่ ..แม่คา้
ทีเ่ ป็ นแม่เลี้ยงเดีย่ วก็เยอะนะ เห็นใจเขามาก ๆ เลย เดีย๋ วรถเฉีย่ วก็ไม่คมุ้ กัน
คนข้างหลังเขายังมีอกี หลายชีวติ บางทีผ่านไปเห็นก็คอยเอากรวยกัน้ ถนนที ่
เขตเขาให้มาไปกันรถหน้าแผงเขาให้นะ” (บัวแดง ,นามสมมติ)
ส่วนที่ 4 กลวิธกี ารดารงชีพเพื่อไปสู่ความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชนพาสุข
จากการสัมภาษณ์แม่เลีย้ งเดีย่ วทัง้ สองกลุ่มและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พบว่า แม่เลีย้ งเดีย่ วทัง้ 18 ราย มีสภาพ
ความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่าย ประสบกับความยากลาบากในการดารงชีพมากพอสมควร เนื่องจากอาชีพทีท่ ามักจะ
ถูกจากัดด้วยทัง้ เงินทุนทีม่ นี ้อย และพืน้ ฐานการศึกษาทีไ่ ม่สงู มีความไม่ม ั ่นคง และประสบปั ญหาความไม่ปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานทีอ่ ยู่อาศัย มีภูมหิ ลังประวัตใิ นวัยเยาว์ทล่ี าบาก แม่เลี้ยงเดีย่ วจานวน 11 ราย ดารงชีพด้วยการทา
การค้าขายเป็ นหลัก ส่วนรายอื่น ๆ ประกอบอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การเป็ นแม่บา้ นของโรงเรียน แม่บา้ นโรงแรม
พนักงานร้านสะดวกซื้อ แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกรายมีวิธีการเพื่อการดารงชีพโดยยึดหลักทาทุกงานที่ทาได้ ทางาน
ไม่สนใจถึงเวลาพักผ่อน การทางานจะมีคติประจาใจคือ ทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเลีย้ งดูลูกทีต่ นเองรักมากทีส่ ุด
ส่งผลแม่เลี้ยงเดีย่ วบางรายพยายามดิ้นรนทางานประเภททีไ่ ม่มบี ุคคลใดประสงค์ทจ่ี ะทา เช่น การทางานตลอดทัง้
วันทัง้ คืน การทางานก่อสร้างแบบเพศชาย การรับจ้างเฝ้ าศพตลอดทัง้ คืน การเฝ้ าสุสาน ทางานในร้านคาราโอเกะ
ซึ่งถูกคุกคามทางเพศเป็ นประจา หรือแม้กระทังการกระท
่
าทีผ่ ดิ กฎหมาย คือ การแอบขายโลหิตของตนเองกับ
โรงพยาบาลเอกชนในราคามิลลิลติ รละ 1 บาท แสดงให้เห็นถึงความรักและพลังอันยิง่ ใหญ่ของแม่เลี้ยงเดีย่ วในชุมชน
พาสุขได้อย่างชัดเจน และเป็ นทีป่ ระจักษ์ของชาวชุมชนแออัดพาสุขทุกคน
ส่วนที่ 5 เงือ่ นไขทีม่ ผี ลต่อความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชน
การศึกษานี้ได้สรุปเงือ่ นไขทีม่ ผี ลต่อความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วไว้ ดังนี้
1) ด้านเงื่อนไขด้านนโยบายของภาครัฐ เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลของแม่เลี้ยงเดี่ยว สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า พบว่า ปั จจุบนั ภาครัฐไม่มนี โยบาย หรือข้อบทกฎหมายทีส่ นับสนุ นช่วยเหลือความเป็ นอยู่การ
ดารงชีพเฉพาะเจาะจงให้แก่แม่เลีย้ งเดีย่ วทัง้ สองกลุ่ม
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2) เงื่อนไขด้านสังคม เช่น ความรักความเข้าใจในครอบครัว มิตรภาพอันดีภายในครอบครัวและสังคม
รอบข้าง พบว่า ชีวติ ครอบครัวทีส่ ามารถพึง่ พาช่วยเหลือกันได้มกี ารอาศัยอยู่กนั อย่างเข้าใจ และอบอุ่น ไม่ทะเลาะ
กันไม่ใช่ความรุนแรงตัดสินปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ประกอบกับการมีเพื่อนบ้านทีค่ อยให้ความห่วงใยช่วยเหลือย่อม
ส่งผลให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขขึน้ ได้
3) เงื่อ นไขด้า นเศรษฐกิจ เช่ น การมีร ายได้ท่ีม ั ่นคง ประกอบอาชีพ ที่ม ั ่นคงและมีอิสระในการเลือก
ประกอบอาชีพ พบว่า แม่เลีย้ งเดีย่ วทุกคนต้องการมีรายได้ทพ่ี อเพียงและมากพอสาหรับการเลีย้ งครอบครัวเพราะ
หากมีรายได้พอเพียงก็ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องกูห้ นี้ยมื สินทัง้ ในและนอกระบบรวมถึงการประกอบอาชีพทีม่ ั ่นคง
4) เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การมีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัยและส่ง เสริมให้มีสุขภาพกายและ
สุ ข ภาพจิ ต ที่แ ข็ง แรง พบว่ า แต่ ส ภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชน มี ส ภาพแวดล้ อ มที่ไ ม่ ค่ อ ยดี ม ากนั ก ซึ่ ง เป็ น
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เอื้อต่อการทาให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขได้เท่าทีค่ วรเนื่องจากแม่เลี้ยงเดีย่ วยังขาดความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ อนาคตของลูก

สรุปและอภิ ปรายผล
ข้อค้นพบสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษาสามารถสรุปพร้อมกับอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. แม่เลี้ยงเดีย่ วทัง้ สองกลุ่ม ได้ให้ความหมายของความอยู่ดมี สี ุข สรุปได้ว่า หมายถึง การมีอสิ รภาพใน
การหาเลี้ยงชีพและการทีส่ ามารถมีชวี ติ อย่างมีความสุขพอสมควร มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ 5 ประการสาคัญ ได้แก่
สภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะด้านสุขภาพ การศึกษาของบุตร ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กบั เพื่อน
บ้าน โดยได้ระบุถงึ สิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องมีเพื่อให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขคล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1) การมีทรัพย์สนิ และ
เงินทองสาหรับการใช้สอยอย่างเพียงพอ 2) การทีล่ ูกได้รบั การศึกษาและจบการศึกษาในระดับสูง 3) การมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงและไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับทีอ่ ามาตยา เซน [16] ได้กล่าวไว้ว่า บุคคลควรมี
ทางเลือก มีอสิ รภาพในการดารงชีวติ เพื่อหาความสาเร็จ ในชีวติ ของเขานัน่ เอง นอกจากนี้ แม่เลี้ยงเดีย่ วกลุ่มที่ 2
ได้เพิม่ องค์ประกอบทีส่ าคัญประการทีส่ ่ี คือ ความต้องการมีญาติหรือบุคคลทีส่ ามารถไว้วางใจอยู่เคียงข้าง เพื่อให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือในเรื่องการดารงชีวติ ทัง้ นี้เพราะไม่มญ
ี าติหรือบุคคลทีไ่ ว้วางใจคอยอยู่เคียงข้างและให้
ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ จนทาให้เกิดความเครียดสะสม ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของมิติ
ของความอยู่ดมี สี ุข สอดคล้องกับการแบ่งประเภทความอยู่ดมี สี ุข ตามการศึกษาของ บัวพันธ์ พรหมพักพิง [1] ที่
สรุปว่า การแบ่งความอยู่ดมี สี ุขสามารถแบ่งออกเป็ น 2 มิติ คือ มิตดิ า้ นภาวะวิสยั และมิตดิ า้ นอัตวิสยั โดยทีท่ งั ้ สอง
มิตนิ ้มี คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน และในทัง้ สองมิตดิ งั กล่าวได้มเี รื่องของความคาดหวังอยู่ร่วมด้วย ได้อธิบายไว้ว่า
ตามแนวคิด เรื่อ งความจ าเป็ น พื้น ฐาน (Basic Human Need – BHN) มนุ ษ ย์แ ต่ ละคนมีค วามจาเป็ น ชุด หนึ่งที่
เหมือนกันและขาดไม่ได้ แต่มนุษย์ยงั มีความต้องการและความคาดหวังอื่นเพิม่ ขึน้ อีก ในขณะที่ Doyal and Gough
[17] ได้อธิบายว่า “ความจาเป็ น”(Needs) มีความเป็ นสากล (Universal Needs) ที่มนุ ษย์ต้องมีเหมือนกัน โดย
แตกต่างจากความต้องการ (Want) ทีห่ มายถึงเป้ าหมายของแต่ละบุคคล หากความจาเป็ นดังกล่าวนี้ไม่ ได้รบั การ
ตอบสนองก็จะเป็ นอันตรายขัน้ ร้ายแรงต่อมนุ ษย์ ซึ่งตามธรรมชาติแล้วมนุ ษย์ถูกจัดเป็ นสัตว์สงั คม เป้ าหมายหรือ
ความจาเป็ นพืน้ ฐานทีม่ ลี กั ษณะสากลของมนุ ษย์กค็ อื การทีม่ นุ ษย์ต้องเข้าร่วมในการใช้ชวี ติ ในรูปแบบต่าง ๆ ใน
สังคม เงือ่ นไขสาคัญสองประการ คือ การมีสุขภาพร่างกายทีด่ ี และความมีอสิ ระ
2. แม่เลีย้ งเดีย่ วทัง้ สองกลุ่มมีความพยายามหากลวิธกี ารดารงชีพทีม่ ุ่งให้สนองความต้องการของตนและสมาชิก
ครอบครัว ส่งผลให้เกิดความอยู่ดมี สี ุขตามอัตภาพแม้ไม่ดนี ักก็ตาม ซึ่งสามารถเห็นได้จากการพยายามประกอบอาชีพ
หลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยความขยันและอดทน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ท่เี พียงพอกับค่ าใช้จ่ายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความพยายามออมเงินบางส่วนเพื่อ
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นาไปใช้จ่ายในอนาคต โดยบางรายตัง้ ใจทีจ่ ะเก็บไว้ซ้อื บ้านภายนอกชุมชนทีม่ สี ภาพแวดล้อมดีกว่า ความพยายาม
ปรับกลวิธกี ารทามาหากินจึงถูกจากัดอยู่ในช่องทางที่พอจะเป็ นไปได้ ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจที่ดาเนินตาม
กระแสทุนนิยมทีแ่ ต่ละคนหรือครอบครัวจะต้องพึง่ ตัวเองสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนเมืองซึง่ มีความเป็ นปั จเจก
สูงด้วย งานทีท่ าส่วนใหญ่จงึ มักจะเป็ นการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และ/หรืองานรับจ้างทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนไม่มากนัก
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความจาเป็ นและความต้องการได้ครบถ้วน วิถกี ารดารงชีพเช่นนี้สอดคล้องกับ
คาอธิบายของ Chambers, R. and G. Conway [18] ทีไ่ ด้อธิบายไว้ว่า การทีว่ ถิ กี ารดาเนินชีวติ จะปรับเข้าได้อย่าง
ดีกบั แนวทางของทุนนิยมจนกลายเป็ นวิถหี ลักเหนือแนวทางอื่น ๆ ได้นัน้ จะมาจากความคิดของปั จเจกคนใดคน
หนึ่งเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่จะต้อ งดาเนินไปด้วยกันในแนวทางที่เหมือนกันของคนหลายคนภายในกลุ่ม
ในขณะที่ Lynda Graton and Sumantra Ghoshal [19] ได้ก ล่ า วว่ า การด ารงชีพ จะเป็ น เช่ น ใดนั น้ ขึ้น อยู่ กับ
เงื่อนไขที่สาคัญบางประการอันประกอบด้วย ความสามารถ ทรัพย์สนิ และกิจกรรมการดารงชีพลักษณะต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับความด้อยการศึกษา ซึ่งมักจะส่งผลต่อความสามารถหรือการมีทุนมนุ ษย์ทต่ี ่า การนา
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาลงทุน เพื่อการศึกษาจะช่วยยกระดับ ทุนมนุ ษย์ เป็ นการพัฒนาทุนมนุ ษย์อนั จะนาไปสู่การ
บรรลุผลทางการศึกษาทีช่ ่วยให้มที กั ษะความชานาญเพิม่ ขึ้นซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดารงชีพ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอว่า แม่เลี้ยงเดีย่ วทุกรายมีกลวิธกี ารดารงชีพเพื่อไปสู่ความอยู่ดมี สี ุขโดยยึด หลัก “3F” ซึ่งหมายถึง
1) การต่อสูบ้ ากบันท
่ างาน (Fighting) 2) มีความยืดหยุ่นในการทางาน (Flexible) และ3) การทางานโดยคานึงถึง
ครอบครัวและลูกทีต่ อ้ งรับผิดชอบเลีย้ งดู (Family Oriented)
สาหรับเงือ่ นไขทีม่ ผี ลต่อความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนพาสุข สามารถแบ่งได้เป็ น 4
ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายของภาครัฐ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิง่ แวดล้อม โดยสรุป คือ ปั จจุบนั ภาครัฐ
ไม่มนี โยบายหรือกฎหมายทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้ประสบปั ญหา
การดารงชีพทีไ่ ม่ราบรื่นท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ ความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลีย้ งเดีย่ วและสมาชิกครอบครัวโดยรวมยัง
จัดว่าไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านกายภาพ ทัง้ ในเรื่องทีพ่ กั ทีค่ บั แคบ สภาพแวดล้อมทีเ่ สื่อมโทรมและการ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างเต็มที่ เช่น การบริการด้านความมั ่นคงปลอดภัย การจัดการ
สิ่ง แวดล้อ ม และการบริก ารสาธารณะพื้น ฐานอื่น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ไฟฟ้ า ประปา ไปรษณี ย์ ธนาคารรัฐ หรือ
สถานศึก ษาของรัฐ อย่ า งไรก็ดี เมื่อ ปี พ.ศ.2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุ ษย์มีการ
แถลงการณ์ว่า รัฐบาลได้ทราบถึงปั ญหาของแม่เลี้ยงเดีย่ วของประเทศ และมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหาความ
ยากลาบากของแม่เลี้ยงเดีย่ วแบบบูรณาการ โดยประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบแม่เลี้ยงเดีย่ ว
ในแต่ละตาบล เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทัวถึ
่ ง และรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดีย่ ว จนกว่าจะสามารถ
ดูแลตนเองและลูกได้ [20] จากนโยบายของภาครัฐเรื่องนี้อาจส่งผลดีให้แก่แม่เลี้ยงเดีย่ วในชุมชนพาสุขทีจ่ ะได้รบั
ความช่วยเหลือ ในอนาคตได้ ในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ แม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแออัดพาสุข ต้องดารงชีพ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทีร่ วดเร็ว ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ คี นหลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่อย่างอัตคัด
ของชุมชนแออัดกลางกรุง ในสภาพการณ์เช่นนี้ ผูค้ นมักจะมีความเป็ นปั จเจกสูง และขาดจุดร่วมทีเ่ ข้มแข็งในการ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ในขณะทีแ่ ม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชนนี้จงึ ต้องพยายามปรับปรุง การประกอบอาชีพเพื่อยกระดับการ
ดารงชีวติ แต่ยงั ขาดความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของวราพงษ์ ป่ านแก้ว [21] ได้
สรุปว่าท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ สังคมของเมืองใหญ่กลับเสื่อมโทรมลง ผูค้ นในเมืองเสมือน
คน
แปลกหน้าที่อยู่รอบตัว เพราะต่างดิ้นรนขวนขวาย เพื่อความอยู่รอดของตัวเองในวิถขี องสังคมเมือง จนกระทบ
มาถึง สัง คมในครอบครัว ที่เ กิด ปั ญ หาขึ้น มากมาย ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานภาพของครอบครัว พบว่ า 1 ใน 3
มีสถานภาพของครอบครัวทีน่ ่ าเป็ นห่วง โดยประมาณ 40% ไม่แลกเปลี่ยนปั ญหาซึ่งกันและกันภายในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอยู่กบั คนในบ้านไม่รจู้ ะคุยกับใคร 33% ของครอบครัวมีการด่าทอ ทาร้ายร่างกาย ทาร้ายจิตใจ
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กัน และ 10% ทาร้ายร่างกาย และในเงื่อนไขด้านสุดท้าย คือ ด้านสิง่ แวดล้อม สภาพความเป็ นอยู่ในชุมชนแออัด
พาสุขรายล้อมด้วยปั ญหายาเสพติด อาชญากรรม ขยะมูลฝอย และการขาดระบบสาธารณูปโภคทีด่ ี เมื่อต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้ อ มเช่ น นี้ แ ม่ เ ลี้ย งเดี่ย วทัง้ สองกลุ่ ม จึง ได้ร ับ ผลกระทบด้า นจิต ใจในเรื่อ งความกัง วลและความ
หวาดระแวงต่อความไม่ปลอดภัย การสูญหายของทรัพย์สนิ ต่าง ๆ จากการถูกลักขโมย และการต้องทนอยู่รบั
มลภาวะเป็ นพิษจากของเสียและสิง่ ปฏิกูลต่าง ๆ ซึง่ ล้วนเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวติ จึงยากทีจ่ ะบรรลุถงึ ความ
อยู่ดมี สี ุขอย่างเต็มที่ สอดคล้องตามการศึกษาของ ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ [22] สรุปว่า ความปลอดภัยและความรูส้ กึ
ปลอดภัยจากอาชกรรมในสภาพแวดล้อมของชุมชนส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายภาพกับพฤติกรรมมนุ ษย์
และสังคมนัน้ ๆ อันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชากร และมีผลสาคัญต่อการพัฒนาและฟื้ นฟูทอ่ี ยู่อาศัยได้
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรส่งเสริมให้แม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชนแออัดพาสุข เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพให้หลากหลายขึน้ โดยอาจ
เปิ ดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพทีเ่ หมาะสมกับความต้องการและพื้นฐานของแม่เลี้ยงเดีย่ ว เพื่อจะได้นาไปปรับใช้ในการ
เพิม่ รายได้ให้เพียงพออันช่วยยกระดับการดารงชีพให้ดขี น้ึ
2. ควรทาการวิจยั เรื่องความอยู่ดมี สี ุขกับแม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแออัดเขตอื่น ๆ ทัง้ กรุงเทพมหานคร และ
ต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปกาหนดนโยบายให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม และหาวิธีการ
ส่งเสริมความอยู่ดมี สี ุขของแม่เลี้ยงเดี่ยวในวงกว้าง ทัง้ นี้ควรใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ที่หลากหลายทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงคุณภาพ หรือการวิจยั เชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้ความสาคัญกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของแม่เลีย้ งเดีย่ วภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
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