
โครงการ การสาํรวจสถานการณ์คนไร้บ้านและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ทําไมต้องแจงนับคนไร้บา้น? 
 

คนไร้บ้าน (homeless) เป็นปรากฏการณ์และประเด็น
ปัญหาท่ีปรากฏในสังคมไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองมากกว่า 3
ทศวรรษ ท้ังนี้ คนไร้บ้านเป็นเสมือนดัชนีท่ีใช้บ่งชี้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ําและความไม่เป็นธรรมทางนโยบาย รวมถึงการไร้ประสิทธิภาพ
ของระบบสวัสดิการสังคม ท่ีทําให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มคน
ชายขอบของแต่ละสังคม กลายมาเป็นกลุ่มคนท่ีไร้หลักประกันทาง
สิทธิ ท่ีอยู่อาศัย และการใช้ชีวิต ส่งผลให้เกิดการให้ความสําคัญใน
การสร้างฐานข้อมูลเพ่ือความเข้าใจคนไร้บ้าน ท้ังในแง่ของลักษณะ
ทางประชากร ปัญหาทางสุขภาพ ความต้องการพ้ืนฐาน และ
กระบวนการกลายเป็นคนไร้บ้าน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเสริมพลัง
(empowerment) ให้กับคนไร้บ้าน พร้อมท้ังลดปัจจัยเสี่ยงในการ
กลายเป็นคนไร้บ้าน รวมถึงการสร้างระบบสวัสดิการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีเหมาะสมต่อคนไร้บ้านและกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้
บ้านในอนาคต 
       คนไร้บ้าน (Homeless) ถือเป็นกลุ่มประชากรเข้าถึงยาก
(Hard-to-Reach Population) ท้ังในแง่ของการเข้าถึงเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการสังคม ซ่ึง
ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลคนไร้บ้านท่ีมีความสมบูรณ์  รวมถึงไม่
มีการสํารวจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แม้จะมีความพยายามทํา
การสํารวจคนไร้บ้านโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่พบว่าการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงสถิติท่ีผ่านมานั้น ยังคงมีข้อจํากัดด้านวิธีวิทยาในการสํารวจ
การเข้าถึงกลุ่มประชากร และความครอบคลุมของพื้นท่ีเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงและสามารถสะท้อนภาพรวมของ
ประเทศได้  

ดังนั้น โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจสถานการณ์คนไร้
บ้าน และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” จึงได้พยายามพัฒนาวิธีวิทยาการแจงนับ
คนไร้บ้านภายในคืนเดียว เพ่ือป้องกันปัญหาการนับซํ้า และสามารถ
กําหนดนิยามคนไร้บ้านให้ครอบคลุมท้ังในมิติทางวิชาการและมิติ
ทางวัฒนธรรม รวมถึงสอดคล้องกับบริบทของคนไร้บ้านในสังคมไทย
การแจงนับคนไร้บ้านคร้ังนี้ดําเนินการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และพื้นท่ีเกี่ยวเนื่อง เป็นการนับจํานวนและเก็บข้อมูลทางประชากร
เบื้ อ ง ต้ น ข อ ง ค น ไร้ บ้ า น ท่ี อ า ศั ย อ ยู่ ใน พ้ื น ที่ ส า ธ า รณ ะ
(Unsheltered) และในศูนย์พักคนไร้บ้านท่ีรัฐหรือเอกชนจัดให้
(Sheltered) โดยเป็นการนับภายในคืนเดียวตามระยะเวลาท่ี
กําหนด (Homeless Point-In-Time Count) 
 

วิธีการแจงนบัคนไร้บา้นฯ 
         

วิธีการแจงนับคนไร้บ้านของโครงการฯ ได้เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคนไร้บ้าน เริ่มต้ังแต่การ
ออกแบบกรอบข้อมูลในการแจงนับท่ีมีความจําเป็นและสําคัญกับ
การขับเคลื่อนประเด็นคนไร้บ้าน อันได้แก่ จํานวน ตําแหน่งท่ีพบ
สถานท่ีหลับนอน/อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย/หลับนอน
ลักษณะคนไร้บ้านท่ีพบ เพศ ช่วงอายุ ความพิการ อาการทางจิต
การติดสุรา บาดแผล  ลักษณะทางกายภาพ  ท้ังนี้ การแจงนับได้ใช้
วิธีสังเกตจากภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเป็นสําคัญ 
          การแจงนับคนไร้บ้าน ได้ดําเนินการท้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะ
และศูนย์พักคนไร้บ้าน ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนไร้บ้านท่ีใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ อาทิ ท่าน้ํา
นนท์ ตลาดและสถานีรถไฟรังสิต เป็นต้น โดยมีการแบ่งทึมสํารวจ
ออกเป็น 24 ทีม จําแนกเป็นในพ้ืนท่ีสาธารณะ 21 ทีมตามพ้ืนท่ี
ย่อย และในศูนย์พักคนไร้บ้าน  3 ทีมตามจํานวนศูนย์พักใน
กรุงเทพฯ 
          ทีมสํารวจในพื้นท่ีสาธารณะจะแบ่งหน้าท่ีออกเป็น 3
ตําแหน่ง คือ หัวหน้าทีม พนักงานแจงนับท่ี 1 และท่ี 2 ส่วนใหญ่
หัวหน้าทีมจะเป็นแกนนําคนไร้บ้านและอดีตคนไร้บ้าน อันอาจถือ
ได้ว่าเป็นการแจงนับครั้งแรกของโลกที่คนไร้บ้านเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ท้ังนี้ การแจงนับได้ใช้ช่วงเวลาต้ังแต่ 22.00 น. ของวันท่ี
4 กันยายน ถึง 04.00 น. ของวันท่ี 5 กันยายน 2558 และมีการ
เตรียมความพร้อมทีมแจงนับก่อนการลงพื้นท่ีท้ังในแง่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคนไร้บ้านและวิธีการแจงนับคนไร้บ้าน  

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ
คนไร้บ้าน: จุดเริ่มต้นการสํารวจ

และต่อยอดสุขภาพคนไร้บ้าน
สนับสนุนโดย

 

วงประชุม
ภาคีเครือข่าย
การสํารวจคน

ไร้บ้าน

การพัฒนาวิธี
วิทยาและ

แบบแจงนับ

การเตรียม
ความพร้อม
การแจงนับ
คนไร้บ้าน

การแจงนับ
และผลการ
แจงนับคนไร้

บ้าน

  

- กรอบข้อมลูทาง
ประชากรท่ีสาํคญั
สําหรับทํางาน
ขับเคลื่อน 
- แผนที่การ
กระจายตัวทาง
ประชากรเบ้ืองต้น

คนไร้บ้าน: จุดเร่ิมต้นการสํารวจและต่อยอดสุขภาพ 
วิธีการและข้อมูลการแจงนบัคนไรบ้้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

  

- ลักษณะทาง
ประชากรจาก
ภายนอก 
- การนับแบบคืน
เดียวทุกเขต 
- ครอบคลุมพื้นที่
สาธารณะและ
ศูนยพ์ัก 
 

  

- แบ่งพื้นที่ยอ่ย
เป็น 21 เขต 3 
ศูนยพ์ักฯ 
- การสํารวจพื้นที่
เบ้ืองต้น 
- การพัฒนา
ศักยภาพทีมแจง
นับ 



ผลการแจงนบัคนไรบ้้าน ป ี2558 
 
ผลจากการแจงนับคนไร้บ้านในช่วงเวลาต้ังแต่ 22.00 น.

ของวันท่ี 4 กันยายน ถึง 04.00 น . ของวันท่ี 5 กันยายน 2558
พบว่า ลักษณะทางประชากรของคนไร้บ้านท้ังท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ และศูนย์พักพิงของรัฐและเอกชน มีข้อมูลท่ีน่าสนใจ ดังนี้

 
จํานวนและเพศ 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,307 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,087 คน

(ร้อยละ 83) เพศหญิง 202 คน (ร้อยละ 15) เพศทางเลือก 13 คน
และไม่สามารถระบุเพศได้ 5 คน (ร้อยละ 2) 

 

การอยู่อาศัย 
คนไร้บ้านอาศัยอยู่ในศูนย์พักชั่วคราว 129 คน (ร้อยละ

10) และ อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีสาธารณะ 1,178 คน (ร้อยละ 90)  
 
ช่วงอายุ 
วัยกลางคน (อายุ 40-59 ปี) เป็นช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 49) รองลงมาเป็นวันแรงงาน (อายุ 19-39 ปี) ร้อยละ
27 และวัยสูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เพศกับที่อยู่อาศัย 
ในศูนย์พักคนไร้บ้านจะพบสัดส่วนของคนไร้บ้านเพศหญิง

(ร้อยละ 31.78) สูงกว่าคนไร้บ้านเพศหญิงท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ
(ร้อยละ 13.67)  

 

หนา้ 2 คนไร้บา้น: จุดเริ่มต้นการสํารวจและต่อยอดสขุภาพ

ความพิการท่ีเห็นได้ชัด 
คนไร้บ้านท่ีมีความพิการท่ีเห็นได้ชัด ร้อยละ 3.52 ของ

ท้ังหมด อย่างไรก็ดี ในศูนย์พักคนไร้บ้านมีสัดส่วนคนพิการ (ร้อยละ
15.50) ซ่ึงสูงกว่าพ้ืนท่ีสาธารณะถึงกว่า 7 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาติดสุราท่ีเห็นได้ชัด  
ในภาพรวมมีผู้ติดสุราท่ีเห็นได้ชัด (ร้อยละ 11.94) โดย

วัยแรงงานมีสัดส่วนผู้ ติดสุราท่ีเห็นได้ชัดสูงท่ีสุด (ร้อยละ 17) 
รองลงมาคือวัยสูงอายุ (ร้อยละ 10.90) และวัยกลางคน (ร้อยละ 
10.45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีเห็นได้ชัด 
สัดส่วนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตท่ีเห็นได้ชัด คิดเป็นร้อยละ 

9.64 ของภาพรวมท้ังหมด โดยคนไร้บ้านท่ีอาศัยในศูนย์พักฯ กับ
ในพ้ืนท่ีสาธารณะมีสัดส่วนผู้ ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตท่ีเห็นได้ชัด
ใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวม ศูนย์พักฯ พ้ืนที่สาธารณะ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการสาํรวจสถานการณค์นไร้บา้นฯ 
โปรดติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 
นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน 
Mobile: 089-4396934 

Email: Anukpn@gmail.com 

 ศูนย์พักชั่วคราวคนไร้บ้าน มีความสําคัญในการดูแลกลุ่ม
เปราะบางและผู้มีปัญหาทางสุขภาพ: มีสัดส่วนของผู้หญิง คนไร้
บ้านท่ีมีความพิการ และมีบาดแผลท่ีเห็นได้ชัดสูงกว่าในภาพรวม
และที่อาศัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ  

 คนไร้บ้านสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า:
เกือบร้อยละ 70 ของคนไร้บ้านท่ีถูกแจงนับเป็นผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่
40 ปีข้ึนไป หรือเป็นอยู่ในช่วงวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ จึง
เป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีคนไร้บ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อสังเกตเบื้องต้นจากผลการแจงนับคนไรบ้้าน 

การทําใหบ้ทความมขีนาดเหมาะสมในพืน้ทีจํ่ากดั 

ในตอนนีค้ณุมพีืน้ทีเ่หลอืสําหรับอกีหนึง่บทความใน จดหมาย
ขา่วของคณุ และผูเ้ขยีนผูเ้ชีย่วชาญคนหนึง่ของคณุ กําลงั
ออกไปเขยีนบทความนอกสถานที ่คณุจะสามารถ กําหนดความ
ยาวของบทความไดอ้ยา่งไร 

สําหรับหนังสอืพมิพ ์ความยาวของบทความในจดหมายขา่ว จะ
กําหนดเป็น “คอลมันน์ิว้” สําหรับแตล่ะบทความ คอลมันน์ิว้เป็น
หน่วยวดัพืน้ทีช่นดิหนึง่ ทีใ่ชเ้รยีกพืน้ที ่ในหนึง่หนา้กระดาษซึง่
มคีวามกวา้งหนึง่คอลมันแ์ละ ความสงูหนึง่นิว้ เพือ่ใชใ้นการนับ
จํานวนตวัอกัษรในหนึง่พืน้ที ่ซึง่จะแตกตา่งกนัไปสําหรับ
จดหมายขา่วแตล่ะฉบบั โดยขึน้อยูก่บัแบบอกัษรทีใ่ช ้ขนาด
แบบอกัษร ความกวา้ง คอลมัน ์และชอ่งวา่งระหวา่งบรรทดัและ
ระยะบรรทดั ของยอ่หนา้ เมือ่คณุทราบวา่จํานวนตวัอกัษรโดย
เฉลีย่ ในหนึง่คอลมันน์ิว้เป็นเทา่ใด และทราบวา่หนึง่บทความ
ใช ้กีค่อลมันน์ิว้ คณุสามารถบอกผูเ้ขยีนไดว้า่บทความหนึง่จะ
ประกอบดว้ย ตวัอกัษรจํานวนกีต่วั โดยทําตามคําแนะนําใน

หนา้ 3คนไร้บา้น: จุดเริ่มต้นการสํารวจและต่อยอดสขุภาพ 

 

สถานการณ์ สมมตุนิีท้ลีะขัน้ตอน 

1. ใชค้อลมันท์ีม่ขีนาดอยา่งนอ้ย 10 นิว้สําหรับขอ้ความ  
จากบทความจรงิ แลว้พมิพบ์ทความออกมา จากนัน้ 
ใหใ้ชไ้มบ้รรทดัวดัขนาดคอลมันข์องคณุวา่มขีนาดกีน่ิว้ 

2. นับจํานวนคําในขอ้ความนัน้ 

3. หารจํานวนคําในบทความดว้ยขนาดของขอ้ความ  
ทีใ่ชเ้ป็นนิว้ ตวัอยา่งเชน่ สมมตวิา่คณุม ี456 คําใน 
คอลมัน ์12 นิว้: 456 ÷ 12 = 38 คณุจะไดจํ้านวนคํา 
ทีเ่หมาะสมสําหรับ หนึง่คอลมันน์ิว้ในจดหมายขา่ว 
ของคณุ แตข่ัน้ตอนนีย้ังไมใ่ชข่ัน้ตอนสดุทา้ย 

4. ตรวจดวูา่บทความของคณุใชก้ีค่อลมันน์ิว้  
ตวัอยา่งเชน่ เราใชค้อลมันน์ิว้ 7 นิว้ 

โดยชือ่ผูเ้ขยีน 
 

   คณะผู้วิจัย 

        นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน (หัวหน้าโครงการฯ) 
        นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์ 
        ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี 
        นายธนานนท์ บัวทอง 
        นางสาวญานิกา อักษรนํา 




