
สำนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.)  

Thailand Science Research and Innovation (TSRI) 

 

  

TSRI 

FACTSHEET 
November,2563 

คนไรบ้้านในสถานการณโ์ควดิ-19 

จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อาทิ ห้ามมิให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 – 

04.00 น. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไร้บ้านอย่างมาก และแม้

ภาครัฐจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้าน แต่กลับไม่ได้รับการตอนรับอย่างที่ควร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่

สอดคล้องระหว่างมาตรช่วยเหลือของภาครัฐกับวิถีชีวิตและความต้องการของคนไร้บ้าน 

ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรชีา และคณะวจิยั  ได้ทำการสำรวจ

คนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง

วันที ่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวนทั ้งสิ ้น 139 คน 

เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิต ความต้องการและทัศนคติต่อโรค 

COVID-19 ของกลุ่มคนไร้บ้าน รวมทั้งศึกษาแนวทางการ

ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์การระบาดและหลัง

การระบาดของโรค COVID-19 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นของคนไร้บ้าน 

86.33%

11.51% 2.16%
เพศ

เพศชาย

เพศหญิง

เพศทางเลือก

45.32%

3.60%4.32%

31.65%

12.23%

2.88%

พื้นท่ีเกบ็ขอ้มลู

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

นนทบุรี

เชียงใหม่

จังหวัดอื่นๆ 

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

2. ผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาด 

COVID-19 

76.98%

19.42%

3.96%

จ าแนกกลุม่คนไรบ้า้นตามระยะเวลาของการเปน็คนไรบ้า้น

เป็นคนไร้บ้านกอ่น COVID-19 ระบาด

เป็นคนไร้บ้านหลัง COVID-19 ระบาด หรือคนไร้บ้านหนา้ใหม่

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

การจำแนกกลุ่มคนไร้บ้านตามระยะเวลาที่เป็นคนไร้บ้าน จะสะท้อนถึงการเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่เป็นคนไร้บ้านหลังวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563  

 

จากการสำรวจ พบว่า มีกลุ่มคนไร้บ้านหน้า

ใหม่ร้อยละ 19.42 ซึ่งหมายความว่า มีคนไร้

บ้านเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 20 เนื่องจากผลของ

มาตรการควบคุมการระบาด 

6.47%

20.14%

13.67%

5.04%

39.57%

15.11%

ช่องทางการหารายไดข้องคนไรบ้า้น

รับจ้างค่อนข้างประจ า รับจ้างไม่ประจ า

เก็บของเก่า ขายของเล็กๆ น้อยๆ

แทบไม่มีงานท า อื่นๆ

การหารายได้ของกลุ่มคนไร้บ้านเปล่ียนแปลง

จากเดิมที่ช่องทางหลักเป็นการขายของเล็กๆ 

น้อยๆ ตามงาน เป็นดังแผนภูมิข้างต้นที่

ส่วนมากแทบจะไม่มงีานทำ เนื่องจากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
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ทศันคตขิองคนไรบ้า้นต่อการตดิเชือ้  

COVID-19 

เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

1. คนไร้บ้านมีภูมิคุ้มกันดี 49.64 

2. คนไร้บ้านออกกำลังกายมาก 53.24 

3. คนไร้บ้านอยู่กลางแดดมาก 43.88 

4. COVID-19 เป็นเรื่องไกลตัว 46.04 

7.19%

17.99%

73.38%

0.72%
0.72%

ความกงัวลเกีย่วกบัการตดิเช้ือ COVID-19

กังวลมาก กังวลปานกลาง

กังวลน้อย ไม่แน่ใจ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

ทัศนคติของคนไร้บ้านที่มีตอ่ COVID-19 

 

จากการสำรวจทัศนคติของคนไร้บ้าน พบว่า 

ประมาณคร่ึงหนึ่งของคนไรบ้้านมองว่า COVID-19 

ส่งผลกระทบตอ่การดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึง่

สอดคล้องกับความเครียดของคนไร้บ้านที่ราวร้อยละ 

50 มีสุขภาพจิตเหมือนช่วงไม่มีการระบาดของโรค 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนไร้บา้นให้ความสำคัญกับปญัหาปากท้องหรือความอดอยาก มากกว่าการติดเช้ือ COVID-19 

โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 79.14 เนือ่งจากเป็นปัญหาที่ตอ้งเผชิญทุกวัน และช่องทางการหารายได้เพื่อยังชีพน้อยลง

จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

2.88%

28.06%

4.32%

6.47%

53.96%

4.32%

ความเครยีดของคนไรบ้า้นในช่วง COVID-19

มีความเครียด เพราะกังวลเรื่องการติดเชือ้และการเจ็บปว่ย

มีความเครียด เพราะขาดรายได้

มีความเครียด เพราะกังวลเรื่องที่นอนและเคอรฟิ์ว

มีความเครียด ในเรื่องอื่นๆ

สุขภาพจิตเหมือนเดิม

สบายใจขึ้นในชว่งแพรร่ะบาด เพราะมีอาหารแจกเพ่ิมขึ้น

3. ทัศนคติของคนไร้บ้านที่มีต่อ COVID-19 
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5.76%

36.69%
55.40%

2.16%

ความเดอืดรอ้นจากนโยบายเคอรฟ์วิ

ถูกต ารวจจับ

ถูกต ารวจหรือเจ้าหน้าทีย่้ายที่นอน

ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

มาตรการเคอร์ฟิวเป็นคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา  

22.00 - 04.00 น. ซึ่งคนไร้บ้านไม่สามารถปฏิบัตติามกฎได้  

จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงจะตอ้งถูกลงโทษ  

ทั้งนี้ มีเพียงรอ้ยละ 5.76 เท่านั้นท่ีถูกจับเพราะเข้าใกล้ด่านตรวจ  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บังคับใช้กฎเคอร์ฟิวอย่าง

เคร่งครัดกับกลุ่มคนไร้บ้าน เพราะเข้าใจถงึข้อจำกัดด้านที่อยู่อาศัย 

ดังนั้น คนไร้บ้านมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.40) จงึไม่ได้รับ

ผลกระทบ และมีร้อยละ 36.69 ที่ถูกย้ายที่นอน 

เนื่องจากเป็นสถานท่ีโจ่งแจ้ง 

4. การเข้าถึงสวัสดิการความช่วยเหลือ 

28.57%

46.43%

17.86%

7.14%

วิธกีารลงทะเบยีนของผูท้ีล่งทะเบยีนส าเรจ็

ใช้โทรศัพท์ของตนเอง

ใช้โทรศัพท์ของเพ่ือนหรอืญาติ โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย

ใช้โทรศัพท์ของเพ่ือนหรอืญาติ โดยจะให้ค่าสนิน้ าใจ หากได้รับเงิน

อื่นๆ

20.14%

10.07%

16.55%

42.45%

7.91%

2.88%

การลงทะเบยีนโครงการคนไทยไมท่ิง้กัน

ลงทะเบียนส าเร็จ

ลงทะเบียน แต่ไม่ส าเร็จ

ไม่ได้ลงทะเบียน เพราะไม่เข้าเกณฑ์

ไม่ได้ลงทะเบียน เพราะไม่มีโทรศัพท์

ไม่ได้ลงทะเบียน เพราะคิดว่าจะไม่ได้รบัความชว่ยเหลือ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม
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มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบทีส่ำคญัของภาครัฐ คือ โครงการคนไทยไม่ทิง้กัน ท่ีให้เงินช่วยเหลือแรงงาน

นอกระบบผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ทัง้นี้ คนไร้บ้านเพยีงร้อยละ 20.14 เท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาครัฐขาดการประเมินความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีของกลุ่มคนไร้บ้าน  

16.55%

4.32%

75.54%

7.14%

หากประสงคจ์ะเขา้พกัอาศยัในบา้นช่ัวคราวของ พม.

จะตอ้งท าอยา่งไร

ทราบ วิธีการเดินทางไปด้วยตนเอง

ทราบว่าสามารถสอบถามได้ทางสายดว่น 1300

ไม่ทราบ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

43.88%

53.96%

2.16%

การรบัรูด้า้นทีพ่กัอาศยัช่ัวคราวทีก่ระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) จัดให้

ทราบ ไม่ทราบ ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

ร้อยละ 75.54 ของคนไร้บ้านที่ต้องการเข้าพัก

อาศัยในบ้านพักช่ัวคราวของ พม. ไม่ทราบช่อง

ทางการติดตอ่สอบถาม  

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (พม.) ได้จัดเตรียมบา้นพักช่ัวคราวสำหรับ

กลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อปอ้งกันการติดเช้ือและแพร่เช้ือ 

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า คนไร้บ้านน้อยกว่า

คร่ึงหนึ่งไม่ทราบว่ามีบา้นพกัช่ัวคราวให้อาศัย

ในช่วงการแพร่ระบาด 
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เหตผุลทีต่้องการเขา้พกั 

บา้นพกัชัว่คราวของ พม. 
เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

1. ได้ทานอาหารครบ 3 มื้อ 95.45 

2. นอนหลับสบาย ไม่ต้องกังวลจะถูกจับ 100.00 

3. อาจได้รับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 43.88 

เหตผุลที่ไมต่อ้งการเข้าพกั 

บา้นพกัชัว่คราวของ พม. 
เหน็ดว้ย 

(รอ้ยละ) 

1. ไม่อิสระ อึดอัด 77.91 

2. อยู่ห่างไกล เดินทางลำบาก 61.63 

3. เข้าไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่ 62.79 

5. ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกันความต้องการ  

15.83%

61.87%

20.86%

ความประสงคท์ีจ่ะเขา้พกัในบา้นพกัช่ัวคราวของ พม.

สนใจและอยากเขา้พัก ไม่สนใจที่จะพัก ไม่แน่ใจ

คนไร้บ้านในกลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 15.83 เท่านั้นที่มีความ

ประสงคจ์ะเข้าพักอาศัยที่บ้านพักช่ัวคราวของ พม.  

ซึ่งเหตุผลที่ตอ้งการเข้าพักสว่นมาก คือ  

ไม่กังวลว่าจะถูกจับและมีอาหารให้  

ส่วนเหตุผลหลักท่ีไม่ต้องการเข้าพัก คือ  

ความไม่เป็นอสิระ 

46.04%

23.74%

21.58%

7.19% 1.44%

ความสนใจลงทะเบยีนเพือ่รบัความช่วยเหลอืจากภาครฐั

สนใจลงทะเบียนอย่างมาก

สนใจลงทะเบียน แต่ต้องดูเง่ือนไขและวิธีการ

ไม่สนใจ

ไม่แน่ใจ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

5.76%

11.51%

5.04%

56.12%

12.23%

9.35%

วิธกีารทีส่ะดวกเพือ่ลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอื

ลงทะเบียนทางโทรศพัท์

ลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ

ไปที่กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

มีเจ้าหน้าที่มารบัลงทะเบียนในพ้ืนที่

อื่นๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม
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58.27%
17.27%

6.47%

8.63%

6.47%
0.72%

2.16%

การใช้โทรศัพทม์อืถอื

ไม่มีโทรศพท์มือถอื

มีโทรศัพท์มือถอืแบบกดปุ่มและใชอ้ยู่เสมอ

มีโทรศัพท์มือถอืแบบกดปุ่ม แต่ไม่พร้อมใชง้าน

มีโทรศัพท์สมารท์โฟน แต่ไม่ได้เติมเงินใช้เน็ต

มีโทรศัพท์สมารท์โฟน และอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้

อื่นๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

85.61%

14.39%

การมบีตัรประจ าตวัประชาชน

มี ไม่มี

54.68%43.88%

6.47%

การมสีมดุบญัชี

มี ไม่มี ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐจำเป็นต้องให้คนไร้บา้นลงทะเบียนขอรับสิทธิ โดยกลุ่มตัวอย่างคนไร้บ้านรอ้ยละ 

69.78 มีความสนใจจะลงทะเบียน หากภาครฐัมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ และร้อยละ 56.12 ตอ้งการให้มีเจ้าหน้าที่

เข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องการลงทะเบียน ซึ่งสะทอ้นให้เห็นว่า คนไร้บ้านส่วนมากอยากมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ 

ดังนั้น การดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือของภาครัฐต้องคำนึงถงึความสามารถในการเข้าถึงการลงทะเบียนและ

ช่องทางการรับความช่วยเหลือของกลุ่มคนไร้บ้านด้วย 

คนไร้บ้านร้อยละ 6.47 เท่านั้นท่ีมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนไร้บ้าน

จำนวนมากไม่สามารถเข้าถงึมาตรการช่วยเหลือได้ หากภาครัฐดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 

คนไร้บ้านที่ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร (รอ้ยละ 43.88) อาจประสบปญัหาการรับความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะความช่วยเหลือของภาครัฐสว่นมากจะดำเนินการผ่านบญัชีธนาคาร  
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48.20%

23.74%

15.11%

5.04%
4.32%

2.16%
1.44%

การเขา้ถงึสทิธใินการรกัษาพยาบาลฟร ี(บัตรทอง)

มีสิทธิ

มีสิทธิ แต่โรงพยาบาลอยูค่นละพ้ืนที่

ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิประกนัสงัคม

ไม่แน่ใจ หรือ ไม่ทราบ

อื่นๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

18.71%

8.63%

22.30%

36.69%

8.63% 5.04%

กรณีทีเ่จบ็ปว่ยไม่รา้ยแรง

ทนเจ็บ รอหายเอง 

ขอยาฟรี ตามที่แจกยา

ไปหาหมอ โดยใช้สทิธิรกัษาพยาบาลฟรี

ซื้อยากนิเอง

อื่นๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

หากคนไร้บ้านไม่มีบัตรประชาชนก็จะไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ โดยกลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 48.20  

มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพ ส่วนอีกราวคร่ึงหนึง่ไม่สามารถเข้าถึงสทิธิรักษาได้  

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างคนไร้บ้านเพียงร้อยละ 22.30 เท่านั้นที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ความยากล าบากในการด าเนนิชีวติของคนไรบ้า้น

ล าบาก ไม่ล าบาก ไม่แน่ใจ ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

จากประเด็นปญัหาในการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนไร้

บ้าน 7 ขอ้ ได้แก ่1) อาหาร 2) เงิน 3) งาน  

4) ที่นอน 5) ความปลอดภยั 6) ความเครียด และ 

7) ห่างไกลครอบครัว พบว่า  

ปัญหาที่คนไร้บ้านประสบมากท่ีสุด คอื เงินไม่พอใช้ 

ซึ่งเกิดควบคู่กับปญัหาการไม่มีงานทำ  
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

ปัจจยัทีจ่ าเปน็ของทีพ่กัอาศยัส าหรบัคนไรบ้า้น

จ าเป็น ไม่จ าเป็น ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

ปัจจัยหลักของที่พักอาศัยที่กลุ่มคนไร้บ้านให้น้ำหนัก 

หรือลักษณะที่พักอาศัยที่กลุ่มคนไร้บ้านต้องการ 

มากท่ีสุด คอื  

ความอิสระในการเข้าออก การเดินทางทีส่ะดวก 

และการนอนเดี่ยว ตามลำดบั 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

อ านวยความสะดวกในที่อยู่แบบปจัจุบนั

รัฐบาลให้งานท า 3 เดือน

ได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท 3 เดือน แต่ต้องน าไปใช้เช่าที่อยู่อาศยั

ความคดิเหน็ของคนไรบ้า้นตอ่แนวทางการช่วยเหลอื 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านท่ีถูกเห็นด้วยมากท่ีสุด คอื  

ภาครัฐจัดหางานให้ทำเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ร้อยละ 65.47) 

นอกจากนี้ แนวทางการอำนวยความสะดวกในที่อยู่ปัจจุบนัได้รับการเห็นด้วยมากกว่าแนวทางการใหเ้งินเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย  

อาจเพราะกลุ่มคนไร้บ้านไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเป้าหมายการใช้เงิน 
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57.89%

31.59%
27.08%

9.02%

5.26%

7.52%

29.32%

หากไดร้บัเงนิเยยีวยาจากโครงการคนไทยไม่ทิง้กนั 

(5,000 บาท) จะน าไปใช้ท าอะไร

เก็บไว้ใชจ่้ายทัว่ไป

ไปเช่าที่อยู่อาศัย

ลงทุนค้าขาย

ซื้อเครื่องมืออืน่ๆ เพ่ือประกอบอาชพี

เป็นค่าเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม

ให้ลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง

อื่นๆ

7.19%

30.22%

37.41%

17.27%

5.04% 2.88%

โอกาสทีจ่ะพน้จากการเปน็คนไรบ้า้น

หากไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอื 

มีโอกาสมาก

มีโอกาสระดับหนึ่ง

มีโอกาสน้อย

ไม่แน่ใจ

อื่นๆ

ไม่ประสงค์ตอบค าถาม

ข้อสมมติการใช้เงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทต่อเดอืน 

เป็นระยะเวลา 3 เดอืน แสดงถึงเป้าหมายของการใช้เงนิ

ของกลุ่มคนไร้บ้านในช่วง COVID-19  

ทั้งนี้ หากได้รับเงินเย่ียวยา กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

ต้องการจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เช่าที่อยู่อาศัยและลงทนุ

ค้าขาย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 57.89 31.59 และ 27.08 

ตามลำดับ 

ข้อมูลการประเมินความสามารถตนเองของกลุ่ม

คนไร้บ้าน สะทอ้นให้เห็นว่า คนไร้บ้านสามารถ

ดำเนินชีวิตตามสถานท่ีสาธารณะได้ด้วยตนเอง  

แต่โอกาสทีจ่ะข้ามพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านมีน้อย 

จึงมีความจำเป็นท่ีภาครัฐและภาคประชาสังคม 

ต้องสนันสนุนและให้การช่วยเหลือ 

กลุ่มคนไร้บ้านในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
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จากข้อมูลของคนไร้บ้านข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การจัดความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านจำเป็นต้องพิจารณาความ

ต้องการด้านที่อยู่อาศัยและด้านการจ้างงานควบคู่กัน เพื่อให้มาตรการความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ

ความต้องการของคนไร้บ้านอย่างแท้จริง 

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 แสดงใหเ้ห็นว่า  

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับความต้องการและข้อจำกัดของกลุ่มคนไร้บ้าน  

แหล่งที่มาของข้อมูล 

รายงานผลกระทบโควิด-19 ต่อชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมือง 

จัดทำโดย 

ภารกิจการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

Thailand Science Research and Innovation (TSRI) 

พฤศจิกายน 2563 


