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บทท่ี 1 บทน า 
 

“ไม่มรีะบบการบรหิารจดัการใดทีม่คีวามสามารถในการน าเสนอความเป็นอยู่
ของชุมชนในสงัคมหนึง่ ๆ ได้ นอกเสยีจากจะผ่านกระบวนการนามธรรมและ
การลดทอนความซับซ้อน  อนึ ่ง ประเด็นนี้ ไม่ได้ตัง้อยู่บนข้อสังเกตด้าน
ความสามารถเพยีงอย่างเดยีว […] หากแต่เป็นขอ้สงัเกตด้านจุดประสงค์เป็น
หลกั […] เพราะกระบวนการนามธรรมและการลดทอนความซบัซ้อนเหล่านี้  
ตัง้อยู่บนเป้าหมายเพือ่การด าเนินการของรฐัเพยีงไม่กีเ่ป้าหมาย […] [รฐั]จึง
ต้องการเพียงแต่เทคนิคและความเข้าใจทีพ่อต่อการด าเนินการเหล่านัน้”  – 
Scott (1999) 

 

1.1 ข้อมลูทัง้มดัมือและปิดตา (Data blinds and binds.) 
ตัง้แต่ครัน้อดตีกาล เมื่อสงัคมมนุษย์มคีวามซบัซ้อนมากขึ้น มคีวามเป็นเมอืงสูงขึ้น และมกีาร

ปกครองที่เป็นระบบมากขึ้น ข้อมูลได้กลายเป็นพื้นฐานส าคัญของรัฐในการปกครอง การจัดสรร
ทรพัยากร และการดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชากร จนอาจกล่าวได้ว่าเมื่อรฐัไม่สามารถมองเห็น
ประชาชนทุกคนได้ รฐัจงึใช้ขอ้มูลเป็นเครื่องมอืในการ “มองเหน็” เพื่อก าหนดและด าเนินการนโยบาย
ต่าง ๆ แทน (Scott, 1999) ทัง้นี้ การมองเหน็ผ่านขอ้มูลของรฐัเกดิขึ้นจากหลายขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็น
การเลอืกลงพื้นที่ในการเก็บขอ้มูล การเลอืกขอ้มูลที่ได้รบัการจดัเก็บ และการน าขอ้มูลเหล่านัน้มาใช้ 
โดยทุกการเลอืกย่อมมสี่วนที่ไม่ถูกเลอืกเป็นผลขา้งเคยีงเสมอ ทัง้นี้ Scott (1999) ได้เสนอทฤษฎีการ
พฒันาที่น่าสนใจว่า “การเลือก” ในการจดัเก็บข้อมูลอันน ามาซึ่งข้อมูลที่ร ัฐพึงเห็นได้ ล้วนเกิดจาก
กระบวนการนามธรรม (abstraction) และการลดทอนความซบัซ้อน (simplification) ที่ตัง้อยู่บนความ
ตอ้งการหรอืจุดประสงคใ์นการด าเนินการของรฐัอย่างมนีัยส าคญั 

ในปัจจุบนักระบวนการเมอืง (urbanization) เป็นแนวโน้มที่มคีวามชดัเจนและมคีวามส าคญัอยู่
ทัว่โลก ส่งผลให้เมอืงกลายเป็นพื้นที่แห่งความซบัซ้อน ผนัผวน ไม่แน่นอน และคลุมเครอืของกจิกรรม
และผู้ใช้งานเมอืงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกจิกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเมอืงอาจรวมถงึการอยู่อาศัย 
การด าเนินการทางเศรษฐกจิ กจิกรรมทางสงัคม และการเขา้ถงึสวสัดกิารและการดูแลของรฐัในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส่งผลต่อเนื่ องให้การนับ การวัด และการเก็บข้อมูลของรัฐมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกนั ข้อมูลของรฐับางส่วนอาจไม่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเหล่านี้อีกต่อไป 
ส่งผลให้การ “มองเหน็” ของรฐัมคีวามเลอืนรางมากยิง่ขึ้น เปรยีบเสมอืนการใส่แว่นที่ขุ่นมวัไม่ชดัอีก
ต่อไป การมองเหน็ทีเ่ลอืนรางนี้ส่งผลให้การออกแบบ การด าเนินการ และการประเมนินโยบายเป็นไป
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อย่างไม่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน เมื่อรฐัมองเห็นปัญหาผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะด้วย
สายตาที่เลอืนรางเพยีงใดก็ตาม รฐัย่อมมหีน้าที่ในการจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้เท่าที่ตนจะพงึเห็นได้ 
การเหน็ขอ้มูลในนัยหนึ่งจงึเป็นการมดัมอืรฐัใหต้้องรบัผดิชอบด าเนินการจดัการกบัปัญหาเหล่านัน้ จาก
ประเดน็ส าคญัขา้งต้น ลกัษณะส าคญัที่เป็นพื้นฐานในการเขา้ใจและวเิคราะห์ช่องว่างของขอ้มูลจงึเป็น
ลกัษณะของขอ้มลูทีม่กัจะมดัมอืและปิดตารฐัไปในขณะเดยีวกนั 

 

1.2 ความจนของข้อมูลคนจนเมือง (Poor data of the urban poor.) 
ประเทศไทยเริม่มกีารเกบ็ขอ้มลูอย่างจรงิจงัผ่านกรมสถติพิยากรณ์ กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ

เมื่อพ.ศ. 2457 โดยได้ด าเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือสถิติรายงาน (statistical yearbook) 
ประจ าปี 2457 เป็นครัง้แรก และด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลทางสถติเิรื่อยมาจนถงึปัจจุบนั โดยในพ.ศ. 
2545 ส านกังานสถติแิห่งชาตไิดย้า้ยไปขึน้กบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีไ่ดร้บัการ
ปรบัใหม่เป็นกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (สสช., ม.ป.ป.) ทัง้นี้ นัยซ่อนเรน้ทีส่ าคญัจากการ
ยา้ยกระทรวงคอืการชี้ใหเ้หน็ว่า ขอบเขตการเกบ็ขอ้มูลในประเทศไทยนัน้มมีากขึ้นไปกว่าการเก็บสถติิ
เพื่อตอบจุดประสงคข์องการด าเนินการดา้นเศรษฐกจิและการคลงัเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัครอบคลุมเรื่อง
อื่น ๆ มากขึน้อย่างต่อเนื่องดว้ย 

ส าหรบัข้อมูลคนจนในประเทศไทย มกีารเก็บข้อมูลมาหลายทศวรรษแล้ว โดยมฐีานข้อมูลที่
ส าคญัคอื ข้อมูลความจ าเป็นขัน้พื้นฐาน (จปฐ.) ภายใต้การด าเนินการของศูนย์ขอ้มูลเพื่อการพฒันา
ชนบท กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยได้เริม่ต้นเก็บข้อมูลดงักล่าวตัง้แต่พ.ศ. 2533 
(พช., 2556) การเกบ็ขอ้มูลความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานดงักล่าวน าไปสู่การออกแผนการพฒันาชนบท ดา้น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ในแผนการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2535-2539) (ศสช.) ขอ้มลูจปฐ. มกีารพฒันากระบวนการเกบ็ขอ้มลู การจดัท า
ฐานข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูลตลอดมา โดยมกีารน าไปใช้อย่างมากส าหรบัการด าเนินงานของ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซึ่งเกดิจากการรวมส านักงานพฒันาชุมชนเมอืง การเคหะแห่งชาติ 
และส านักงานกองทุนพฒันาชนบท ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิขา้
ดว้ยกนั (พอช., 2563) ซึง่ด าเนินการแก้ปัญหาความยากจนทัง้ในพืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีช่นบทควบคู่กนัไป 
ทัง้นี้ สมชยั จิตสุชน จาก TDRI ชี้ให้เห็นว่าการจดัเก็บข้อมูลจปฐ.ยงัคงมปัีญหาส าคญัด้านการชี้แจง
รายได้ของตนเอง (self-reporting) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่  ท าให้ความเข้าใจหรือการมองเห็น
ปัญหาของรฐัคลาดเคลื่อนได ้(The Matter, 2017) 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลงัไดอ้อกโครงการลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิารแห่งรฐัขึ้นในพ.ศ. 2559 
โดยมจุีดประสงค์ที่จะเติมเต็มข้อมูลคนจนของรฐัและเข้าถึงคนจนให้ดียิ่งขึ้น (สป.กค., 2559) แต่ถึง
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กระนัน้ก็ตามก็ยงัปรากฏปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องความไม่สบายใจในการให้ขอ้มูลแก่รฐั 
และการชี้แจงรายไดท้ี่ต ่ากว่าความเป็นจรงิเพื่อเขา้ถงึสวสัดกิารต่าง ๆ (The Matter, 2017) นอกจากนี้ 
การตคีวามความยากจนระหว่าง 2 ชุดขอ้มูลยงัไม่สอดคล้องกนั คอื ขอ้มูลจปฐ.แบ่งความยากจนด้วย
เสน้ความยากจน (poverty line) ตามสากล คอื รายได ้1.9 USD ต่อวนั หรอืประมาณ 32,000 บาทต่อปี 
(แมน ปุโรทกานนท์, 2564) ในขณะที่การลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิารแห่งรฐัจดัเก็บขอ้มูลส าหรบัคนที่มี
รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (สป.กค. , 2559) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เนคเทค-สวทช. 
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) จงึน าขอ้มูล
ทัง้สองมายนืยนัซึ่งกนัและกนั เพื่อดูความยากจนในหลายมติ ิ(Multidimensional Poverty Index; MPI) 
เกดิเป็นระบบบรหิารจดัการขอ้มูลการพฒันาคนแบบชี้เป้า หรอื TPMAP ขึน้มาแทน (เนคเทค-สวทช., 
2561) ตามทีแ่สดงในภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 รายละเอยีดขอ้มลู TPMAP 
ทีม่า: https://www.tpmap.in.th/about 

ถงึแมว้่าฐานขอ้มูลทีส่ะทอ้นสถานะความยากจนของประชากรในเมอืงเหล่านี้ไดถู้กใชเ้ป็นขอ้มลู
และเครื่องมอืส าคญัในการออกแบบนโยบายเกี่ยวกบัคนจนเมอืงและการแกไ้ขปัญหาความยากจนในเขต
เมอืงตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ตลอดจนเป็นเครื่องมอืส าคญัในการให้ความช่วยเหลอืคนจนเมอืงทัง้ราย
ครวัเรอืนและรายบุคคลผ่านการจ าแนกเป็นกลุ่มคนจนเมอืงทีต่้องรบัความช่วยเหลอืและกลุ่มทีไ่ม่ใช่คน
จนเมอืงที่ไม่ต้องรบัความช่วยเหลอื อย่างไรก็ด ีในปัจจุบนัการตกหล่นของคนจนเมอืงจากระบบความ
ช่วยเหลอืของภาครฐัและการเขา้ไม่ถงึนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในเมอืงของคนจนเมอืงบาง
กลุ่ม ได้สะท้อนให้เห็นข้อจ ากดัส าคญัของฐานข้อมูลคนจนเมอืงในประเทศไทยที่ไม่ครอบคลุมคนจน
เมอืงไดท้ัง้หมดหรอือาจไม่สามารถสะทอ้นประชากรทีป่ระสบกบัความยากจนไดอ้ย่างครอบคลุม รวมถงึ
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ขอ้จ ากดัในการจ าแนกกลุ่มคนจนและไม่ใช่คนจนอกีดว้ย (TDRI, 2560; The Matter, 2017; แมน ปุโรท
กานนท,์ 2564) 

1.3 สขุภาวะของข้อมูลน ามาซ่ึงสขุภาวะของประชาชน (Data’s wellbeing is 

people’s wellbeing.) 
เนื่องจากความยากจนมกัหมายถงึการไม่สามารถเขา้ถงึความจ าเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การมี

คุณภาพชีวติที่ดีได้ จึงท าให้การแก้ปัญหาความยากจนเป็นเป้าหมายแรกของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื หรอื SDG ของสหประชาชาต ิความส าคญัของความสมัพนัธร์ะหว่างความยากจนและ
สุขภาวะสอดคล้องกนักบัข้อมูลจปฐ.ที่เก็บข้อมูลตวัชี้วดัด้านสุขภาวะทัง้สิ้น 31 ตวัชี้วดัครอบคลุม 5 
หมวดดว้ยกนั คอื สุขภาพ สภาพแวดลอ้ม การศกึษา การมงีานท าและรายได ้และค่านิยม  

ทัง้นี้ ความซบัซ้อนของการแก้ปัญหาความยากจนยงัคงมสีูงขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทัว่โลกที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาวะของคนโดยตรง ได้แก่ เทคโนโลยใีนการดูแล
รกัษา นโยบายการปฏริูประบบสาธารณสุข การเพิม่ขึน้ของช่องว่างทางเศรษฐสถานะ และภยัธรรมชาต ิ
(Arcaya & Figueroa, 2017) มากไปกว่านี้ การท างานและการอยู่อาศยัในเมอืงที่ซบัซ้อนและยงัมกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องจะท าใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มูลผ่านการส ารวจทีค่รวัเรอืนไม่สามารถแสดงถงึความ
ไหลลื่นของคนจนเมอืงตามความเป็นจรงิ (ว่าน ฉนัทวลิาสวงศ์ & อภวิฒัน์ รตันวราหะ, 2563) กลายเป็น
ช่องว่างในการใหบ้รกิารสวสัดกิารสาธารณะ การกระจายงบประมาณ และการเขา้ถงึคนจนเมอืงตามมา 

การเกบ็ขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดในเชงิพืน้ที ่ในขณะเดยีวกนัเลง็เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงที่ถี่มาก
ขึน้จะเป็นปัจจยัส าคญัในการท าความเขา้ใจต่อความเสีย่งและปัจจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติ
และสุขภาวะของคนจนเมอืงได้ โดยการวเิคราะห์สุขภาวะและความยากจนในเมอืงจากบทความของ
นิตยสารไทม์ (Ducharme & Wolfson, 2019) เป็นตวัอย่างส าคญัที่แสดงถงึการวเิคราะห์เชงิพื้นที่เพื่อ
ชีใ้หเ้หน็ถงึช่องว่างของอายุขยัทีค่าดการณ์ได ้(life expectancy) ของคนทีอ่าศยัในพืน้ทีต่่าง ๆ ของเมอืง
ในสหรฐัอเมรกิา โดยในเมอืงชคิาโกความแตกต่างของอายุขยัที่คาดการณ์ได้ต่างกนัถึง 30 ปี หรอืใน
เมอืงนิวยอรค์อาจต่างกนัถงึ 25 ปี เป็นต้น (ภาพท่ี 2) นอกจากนี้ ยงัสามารถศกึษาหาปัจจยัทีช่ี้ถงึความ
ขาดแคลนด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ย่อยของแต่ละเมอืงอกีด้วย เช่น อตัราการว่างงาน อตัราการไม่มปีระกนั 
เป็นตน้ (ภาพท่ี 3) 
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ภาพท่ี 2 ตวัอย่างการวเิคราะหปั์ญหาเชงิพืน้ที ่- อายขุยัทีค่าดการณ์ไดต้ามแต่ละพืน้ทีใ่นเมอืงชคิาโกและนิวยอรค์ 

ทีม่า: Ducharme and Wolfson (2019) 

  
ภาพท่ี 3 ตวัอย่างการวเิคราะหปั์ญหาเชงิพืน้ที ่- การวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งตามแต่ละพืน้ทีใ่นเมอืงชคิาโก 

ทีม่า: Ducharme and Wolfson (2019) 

นอกจากการวเิคราะหเ์ช่นนี้จะชี้ใหเ้หน็ถงึพืน้ทีเ่สีย่งที่ชดัเจนขึ้นแลว้ ยงัสามารถน าไปวเิคราะห์
ควบคู่กบัปัญหาเชงิสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวโยงกนัในเชงิพืน้ทีอ่กีดว้ย เช่น การเขา้ถงึโรงเรยีน (ภาพท่ี 4) 

การอยู่บนพืน้ทีเ่สีย่งภยัทางธรรมชาติ (ภาพท่ี 5) หรอืการเขา้ถงึแหล่งอาหาร (ภาพท่ี 6) เป็นต้น ฉะนัน้

แลว้ ขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดทัง้ในเชงิพื้นทีแ่ละมคีวามถี่ในเชงิเวลาจะเป็นส่วนส าคญัหนึ่งในการพฒันา
ใหข้อ้มูลมสีภาพทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ ส่งผลใหร้ฐัสามารถมองเหน็ปัญหาความยากจน
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ไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น และน าไปสู่การก าหนดนโยบายส าหรบัสุขภาวะของคนจนในเมอืงที่มปีระสทิธภิาพขึ้น
ตามมา 

 
ภาพท่ี 4 ตวัอย่างการวเิคราะหปั์ญหาเชงิพืน้ที ่- ชุมชนเมอืงเดนิไม่ถงึการศกึษา 

ทีม่า: ว่าน ฉนัทวลิาสวงศ ์(2020a) 

 
ภาพท่ี 5 ตวัอย่างการวเิคราะหปั์ญหาเชงิพืน้ที ่– พืน้ทีลุ่่มเทา้จุม่บาดาล 
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ทีม่า: ว่าน ฉนัทวลิาสวงศ ์(2020b) 

 
ภาพท่ี 6 ตวัอย่างการวเิคราะหปั์ญหาเชงิพืน้ที ่– การกระจุกตวัของชมุชนกบัตลาดสด 

ทีม่า: ว่าน ฉนัทวลิาสวงศ ์and อดศิกัดิ ์กนัทะเมอืงลี ้(2020) 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้มามสี่วนในวถิชีวีติคนเมอืงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบ
สมารท์โฟนทีเ่ขา้ถงึตลาดผูม้รีายไดน้้อยไดอ้ย่างทัว่ถงึแลว้ เปิดโอกาสใหก้ารท าธุรกรรมผ่านแอพลเิคชัน่
ออนไลน์และการสื่อสารเขา้ถงึไดง้่าย มคีวามสะดวก และรวดเรว็มากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ ยงัส่งผลให้การ
เก็บขอ้มูลดจิทิลัเกิดขึ้นโดยอย่างอตัโนมตั ิเหล่านี้เป็นหนึ่งในโอกาสส าคญัที่จะท าให้ขอ้มูลของคนจน
เมอืงมหีลากหลายมติมิากยิง่ขึน้ ตรงกบัเวลาจรงิ (real-time) มากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัละเอยีดมากขึน้ดว้ย ในนยั
หนึ่ง การเกบ็ขอ้มูลคนจนเมอืงจงึจ าเป็นจะต้องค านึงถงึความสามารถในการวเิคราะหก์บัขอ้มูลชุดอื่น ๆ 
ทัง้ทีเ่ป็นของสาธารณะ ของหน่วยงานรฐัอื่น ๆ และหน่วยงานเอกชนดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การทบทวนและการวเิคราะห์ช่องว่างและข้อจ ากดัของฐานข้อมูลและ
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูคนจนเมอืงของประเทศไทยมคีวามส าคญัในการเป็นพืน้ฐานเพือ่พฒันาการพฒันาระบบ
เก็บขอ้มูลหรอืการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนจนเมอืงที่มคีวามครอบคลุมต่อไปในอนาคต  ด้วย
ทีม่าและความส าคญัต่าง ๆ ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ รายงานการทบทวนฐานขอ้มูลและวธิกีารเกบ็ขอ้มูลคนจน
เมอืงของประเทศไทยฉบบันี้มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อ 1) ทบทวนฐานขอ้มูลและวิธกีารเก็บขอ้มูลคนจน
เมอืงของประเทศไทยในปัจจุบนั และ 2) เพือ่วเิคราะหช์่องว่างและขอ้จ ากดัของฐานขอ้มลูและวธิกีารเกบ็
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ข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย โดยก าหนดกรอบการทบทวนอยู่ภายในพื้นที่เมืองในมหานคร
กรุงเทพซึ่งรวมกรุงเทพฯ และจงัหวดัปรมิณฑลโดยรอบ นอกจากนี้ จะยงัมุ่งทบทวนความยากจนของ
ประชาชนชาวไทยก่อน เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) ผูส้นบัสนุนงานวจิยัชิน้น้ี 

รายงานนี้แบ่งเป็น 4 บทไดแ้ก่ บทท่ี 1 บทน า รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งพร้อม
กบัการอธบิายที่มาและความส าคญัของโครงการ บทท่ี 2 การทบทวนข้อมูลคนจนเมืองในปัจจุบนั 

เน้นการทบทวนฐานข้อมูลของภาครัฐที่เปิดสู่สาธารณะก่อน โดยจะแสดงในรูปแบบของตาราง
รายละเอยีดขอ้มูลที่มใีนปัจจุบนั และบทสรุปวธิกีารเก็บขอ้มูลคนจนเมอืงในภาพรวมของประเทศไทย 
บทท่ี 3 ช่องว่างและข้อจ ากดัของข้อมูลคนจนเมือง ต่อยอดมาจากบทที ่2 โดยพยายามชี้ถงึช่องว่าง
และขอ้จ ากดัของฐานขอ้มลูและวธิกีารเกบ็ขอ้มลูคนจนเมอืงของประเทศไทย และ บทท่ี 4 ข้อเสนอแนะ

ต่อการพฒันาข้อมูลคนจนเมือง เป็นบทสรุปสถานการณ์ของฐานขอ้มูลและวธิกีารเก็บขอ้มูลคนจน

เมอืงในปัจจุบนั โดยจะชี้ใหเ้หน็ถงึสภาพปัญหาในปัจจุบนัและขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขทีห่น่วยงานภาครฐั
ในประเทศไทยควรพจิารณาเพือ่ด าเนินการต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 2 การทบทวนข้อมูลคนจนเมืองในปัจจบุนั  
 

จากประเด็นเรื่องข้อมูลและคนจนเมอืงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การทบทวนข้อมูลคนจนเมอืงใน
ปัจจุบนัเน้นทบทวนชุดขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาวะและปัจจยัส่งเสรมิสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไป
กบัประเดน็เรื่องคนจนเมอืง โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกนั คอื 1) ขอ้มูลคนจนเมอืง 2) ขอ้มูล
ด้านสุขภาวะ 3) ขอ้มูลการให้บรกิารสาธารณสุข และ 4) ขอ้มูลการให้บรกิารสวสัดกิาร โดยทัง้ 4 กลุ่ม
ขอ้มูลจะน าเสนอทัง้ขอ้มูลเชงิสถติิทัว่ไปจากทัง้ศูนย์ขอ้มูลเพื่อการพฒันาชนบท1 TPMAP2 ส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิ(NSO)3 และ Data.go.th4 และขอ้มลูเชงิพืน้ที่ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในขอบเขตพืน้ทีข่อง
กรุงเทพมหานครมกีารจดัท าและเผยแพร่ขอ้มูลเชงิพื้นที่อยู่หลายชุด บนเวบ็ไซต์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (BangkokGIS)5 และนอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (GIS.CODI)6 ยงัชี้แจงโครงการต่าง ๆ ในเชงิพื้นที่ทัว่ประเทศไทยอกีดว้ย 
โดยขอ้มูลเชงิพื้นที่เหล่านี้ เอื้อให้เกดิการวเิคราะห์ที่ละเอยีดและเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ ใน
ส่วนสุดท้ายของบทนี้จะทบทวนวธิีการเก็บขอ้มูลที่เจาะจงต่อการมองเห็นคนจนในเมอืงเป็นหลักเพื่อ
ชีใ้หเ้หน็ถงึสถานการณ์การเกบ็ขอ้มลูคนจนเมอืงในปัจจุบนั โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

2.1 ข้อมลูคนจนเมือง  
การทบทวนข้อมูลคนจนเมอืงมุ่งเน้นศึกษาฐานข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ความยากจน โดยมมีติิที่

ส าคญัคอืปรมิาณและโอกาสในการหารายได้ (ตารางท่ี 1) จากที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 ข้อมูลคนจน

เมอืงทีผ่่านมายดึโยงกบัฐานขอ้มูลความจ าเป็นขัน้พื้นฐาน (จปฐ.) เป็นหลกั นอกจากนี้ ยงัมกีารเปิดรบั
ลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐั เพื่อขยายฐานขอ้มลูคนจนเมอืงดว้ย สว่นทีค่าบเกี่ยวกนัระหว่างขอ้มลูจปฐ.
และขอ้มูลทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัเป็นฐานในการน าเสนอขอ้มูล TPMAP ดงัที่ได้กล่าวไว้แล้วขา้งต้น 
ทัง้นี้ มขี้อสงัเกตที่ส าคญัคอื การเก็บข้อมูลจปฐ.และความยากจนที่ผ่านมาตัง้อยู่บนเงื่อนไขของการ
พฒันาชนบทเป็นฐาน ดงันัน้ ขอ้มูลจปฐ.และ TPMAP จงึไม่ปรากฏขอ้มูลความยากจนในเขตกรุงเทพฯ 
ในขณะเดียวกัน การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้เติมเต็มข้อมูลคนจนใน

 
1 https://rdic.cdd.go.th/bmn63  
2 https://www.tpmap.in.th/  
3 http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/05.aspx  
4 https://data.go.th/  
5 http://www.bangkokgis.com/modules.php?m=download_shapefile  
6 http://gis.codi.or.th/   

https://rdic.cdd.go.th/bmn63
https://www.tpmap.in.th/
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/05.aspx
https://data.go.th/
http://www.bangkokgis.com/modules.php?m=download_shapefile
http://gis.codi.or.th/
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กรุงเทพฯ แทน โดยทัง้ 2 ชุดขอ้มูลมคีวามแตกต่างกนัก่อใหเ้กดิช่องว่างและขอ้จ ากดัเชงิขอ้มูลดงัที่จะ
อธบิายเพิม่เตมิในสว่นถดั ๆ ไป 

มากไปกว่านัน้ ขอ้มูลเหล่านี้มกัจะอยู่ในระดบัจังหวดัหรอืต าบลซึ่งอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัความ
เขา้ใจในเชงิพื้นที่เมอืง ทัง้นี้ ยงัคงมชีุดขอ้มูลที่มศีกัยภาพในการช่วยชี้ให้เหน็ถงึมติขิองคนจนเมอืงคอื
ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่ตัง้อาคาร
สงเคราะหส์งักดักรุงเทพฯ ที่ตัง้ชุมชนบา้นมัน่คงในเขตกทม. และทีต่ ัง้ชุมชนในพืน้ทีเ่ขตกทม. และ ยงัมี
ขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการพฒันาชุมชนต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(พอช.) ที่ได้เผยแพร่ไว้ โดยขอ้มูลเชงิพื้นที่ดงักล่าวจะสามารถน าไปใช้วเิคราะห์ในเชงิพืน้ที่ผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) ไดต้่อไป มากไปกว่านี้ การท าส ารวจในรูปแบบอื่น ๆ มกัจะถาม
ค าถามเรื่องปรมิาณรายได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวเิคราะห์ในประเดน็ต่าง ๆ เช่น การท างานหรอื
ส ามะโนครวั เป็นต้น รวมถงึการเกบ็สถติปิระชากรกลุ่มเฉพาะทีอ่าจชี้ประเดน็ความยากจนในมติอิื่น ๆ 
ได ้เช่น ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร ทีช่ี้ใหเ้หน็กลุ่มคนทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืผ่านกองทุนและสวสัดกิารจากทาง
รฐั 

ตารางท่ี 1 ชุดขอ้มลูคนจนเมอืง 
ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความถี ่ เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 
ข้อมูลจ าเพาะเก่ียวกบัคนจนเมือง 
ขอ้มลูความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน 
(จปฐ.) 

2533 ทุก 5 ปี ตอ้ง
ลงทะเบยี
น 

ต าบล ยกเวน้ใน
กทม. 

ศูนยข์อ้มลูเพื่อการ
พฒันาชนบท 

ทะเบยีนสวสัดกิารแหง่รฐั 2560-62 - ไม่
เผยแพร ่

- กระทรวงการคลงั 

TPMAP 2560-62 ทุกปี สาธารณะ ต าบล ยกเวน้ใน
กทม. 

TPMAP 

ทีต่ัง้อาคารสงเคราะหข์อง
กทม. 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

ทีต่ัง้ชุมชนบา้นมัน่คงในเขต
กทม. 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

ทีต่ัง้ชุมชนในพืน้ทีเ่ขตกทม. ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 
ขอ้มลูสภาองคก์รชมุชน ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
เศรษฐกจิและทุนชุมชน ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
บา้นมัน่คง ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
กองทุนหมู่บา้น ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
กองทุนสวสัดกิารชุมชน ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
องคก์รการเงนิ ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ GIS.CODI 
ข้อมูลประชากรอ่ืนท่ีอาจครอบคลุมมิติความยากจน 
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ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความถี ่ เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 
ส ามะโนประชากรและเคหะ 2503-53 ทุก10 

ปี 
สาธารณะ ใน/นอกเขต

เทศบาล จงัหวดั 
NSO 

ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร (LFS) 

2549-64 ทุก
เดอืน 

สาธารณะ ใน/นอกเขต
เทศบาล จงัหวดั 

NSO, BOT 

บตัรประจ าตวัคนพกิาร  2537-62 ทุก
เดอืน 

สาธารณะ จงัหวดั NSO 

ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิตามกองทุน
ผูส้งูอายุ  

2554 -63 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO 

 

2.2 ข้อมลูด้านสขุภาวะของประชากร  
โดยหลกัแล้วข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากรมศีกัยภาพที่จะเป็นปัจจยับ่งชี้ความยากจนได้ 

เพราะนอกจากทีค่นจนมกัจะมขีอ้จ ากดัดา้นต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อเนื่องมายงัสุขภาวะของตนแลว้ ในอกีดา้น
หนึ่งสุขภาวะและคุณภาพชวีติทีต่กต ่าอาจเป็นอกีดา้นหนึ่งของเหรยีญทีเ่พิม่ความล าบากต่อการก้าวขา้ม
ความยากจนเช่นเดียวกนั ทัง้นี้ ชุดข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากรที่พบ (ตารางท่ี 2) มกัเป็นกลุ่ม

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็เพื่อการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสว่นใหญ่ และขอ้มลูดงักล่าวมกัเก็บอยู่ที่
ระดบัจงัหวดั ซึ่งประกอบดว้ยพืน้ทีท่ีห่ลากหลายตัง้แต่พืน้ทีป่่า ชนบท ชุมชน จนกระทัง่เมอืง ถงึแมบ้าง
ข้อมูลจะสามารถแบ่งแยกระหว่างพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาลเมือง เป็นที่ทราบดีว่าขอบเขตการ
ปกครองเทศบาลมกัจะไม่สามารถบ่งชี้พื้นทีเ่นื้อเมอืงไดอ้ย่างชดัเจนนัก เนื่องจากเนื้อเมอืงอาจมขีนาด
เลก็กว่าหรอืใหญ่กว่าขอบเขตดงักล่าวได้ ส่งผลใหก้ลุ่มขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถน าไปสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัคนจนเมอืงไดด้เีท่าทีค่วร  

ตารางท่ี 2 ชุดขอ้มลูดา้นสุขภาวะ 
ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความ

ถี ่
เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 

ข้อมูลความเจบ็ป่วยในมิติต่าง ๆ 
ผูป่้วยมารบับรกิารดา้นจติเวช 2562 - สาธารณะ จงัหวดั Data.go.th 
อตัราการฆา่ตวัตาย 2540-62 ทุกปี สาธารณะ ประเทศ Data.go.th 
อตัราตายของทารกแรกเกดิ 
(<28 วนั) 

2547-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 

อตัราตายของทารก (<1 ปี) 2547-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
อตัราตายของมารดาจากการ
คลอดบุตร 

2547-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 

จ านวนการเกดิมชีพีทัง้หมด 2552-61 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
จ านวนการตายทัง้หมด(ตาม
โรค) 

2552-61 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
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ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความ
ถี ่

เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 

จ านวนผูป่้วยใน (ตามโรค) 2558-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
จ านวนผูป่้วยนอก (ตามโรค) 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
ข้อมูลพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและสุขภาวะ 
การเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย 2547-54 ทุก 4 

ปี 
สาธารณะ จงัหวดั NSO 

การดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล ์

2552-60 ทุก 2 
ปี 

สาธารณะ จงัหวดั NSO 

พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ 2552-60 ทุก 2 
ปี 

สาธารณะ จงัหวดั NSO 

 

2.3 ข้อมลูปัจจยัด้านการให้บริการสาธารณสขุ  
ปัจจยัดา้นการให้บรกิารสาธารณสุข (ตารางท่ี 3) เป็นตวับ่งชี้ส าหรบัสุขภาวะของประชากรใน

มติขิองการใหบ้รกิารทางการแพทยเ์ป็นหลกั โดยขอ้มูลเหล่านี้มลีกัษณะคลา้ยกนักบัขอ้มูลสุขภาวะของ
ประชากรที่มกัจะมคีวามละเอยีดอยู่เพยีงระดบัจงัหวดั ท าให้ไม่สามารถเขา้ใจประเดน็คนจนเมอืงได้ดี
เท่าทีค่วร มากไปกว่านี้ ส าหรบัการใหบ้รกิารสาธารณสุข กระบวนการวเิคราะหใ์นเชงิพืน้ทีย่งัมชี่องว่าง
ทีส่ าคญั คอื ความสามารถในการเขา้ถงึพื้นทีบ่รกิารต่าง ๆ มกัไม่จ ากดัอยู่ทีข่อบเขตการปกครองเสมอ
ไป ในหลายกรณี ปัจจยัในการเลอืกสถานที่บริการสาธารณสุขจ ากดัอยู่ที่ระยะทางและความสะดวกใน
การเขา้ถงึเป็นหลกั เพื่อตอบโจทยน์ี้ BangkokGIS ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต าแหน่งจรงิของสถานทีใ่ห้บรกิาร
สาธารณสุขกลุ่มต่าง ๆ เปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้ใจปัจจยัในดา้นสุขภาวะของประชากรในเมอืงได้อย่าง
ชดัเจนและตรงไปตรงมามากยิง่ขึน้ ทัง้นี้ ขอ้มลูดงักล่าวยงัขาดวธิกีารเชื่อมขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพกบั
ฐานขอ้มลูในรปูแบบอื่น ๆ ซึง่กลายเป็นขอ้จ ากดัหนึ่งทีจ่ะกล่าวถงึในบทถดัไป 

ตารางท่ี 3 ชุดขอ้มลูการใหบ้รกิารสาธารณสุข 
ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความ

ถี ่
เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสขุทัว่ไป 
โรงพยาบาลสงักดักทม. ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

2553-61 ทุกปี สาธารณะ จ านวนเตยีง 
จ านวนผูป่้วย 

Data.go.th 

โรงพยาบาลรฐับาลในพืน้ที่
กทม.  

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

โรงพยาบาลเอกชนในพืน้ที่
กทม. 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 
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ชุดข้อมูล ปีข้อมูล ความ
ถี ่

เผยแพร่ ความละเอียด เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 

พืน้ทีบ่รกิารของศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุข 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

หน่วยงานบรกิารสุขภาพตาม
จงัหวดั (ปรมิณฑล) 

- สาธารณะ ต าบล Data.got.h 

ระบบการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดั 
(ปรมิณฑล) 

- สาธารณะ จงัหวดั Data.got.h 

แพทยต์่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
ทนัตแพทยต์่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
เภสชักรต่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
พยาบาลวชิาชพีต่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
พยาบาลเทคนิคต่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
สถานพยาบาลต่อประชากร 2557-61 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
จ านวนเตยีงต่อประชากร 2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO (สธ.) 
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสขุทัว่ไป (ระดบัชมุชน) 
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขสาขา
ของกทม. 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของ
กทม. 

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 
2553-59 สาธารณะ จงัหวดั (เขต) Data.go.th 

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนในกทม. ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 
หน่วยงานบรกิารสุขภาพใน
กทม. 

- สาธารณะ จงัหวดั (เขต) Data.go.th 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสขุเฉพาะดา้น 
คลนิิกยาเสพตดิในศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุขสงักดักทม.  

ขอ้มลูปัจจุบนั สาธารณะ ต าแหน่งจรงิ BangkokGIS 

ข้อมูลด้านราคาการเข้าถึงยาและบริการสาธารณสุข 
ราคากลางยา ยาสมุนไพร - สาธารณะ ชื่อยา ราคากลาง 

ระดบัความแรง 
Data.go.th 

ราคากลางยา แผนปัจจุบนั - สาธารณะ ชื่อยา ราคากลาง 
ระดบัความแรง 

Data.go.th 

 

2.4 ข้อมลูปัจจยัด้านการให้บริการสวสัดิการของรฐั 
ปัจจยัด้านการให้บรกิารสวสัดกิารของรฐั (ตารางท่ี 4) มลีกัษณะและความส าคญัคล้ายกนักบั

กลุ่มฐานขอ้มูลปัจจยัด้านการให้บรกิารสาธารณสุข ทัง้นี้ ประเดน็ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัชุดขอ้มูลนี้ชี้ใหเ้ห็นว่า
ลกัษณะของการใชส้ทิธสิวสัดกิารเป็นผลต่อเนื่องมาจากการออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาในสงัคม
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ด้านต่าง ๆ โดยมคีนจนเมอืงเป็นหนึ่งในปัญหาดงักล่าว ทัง้นี้ ด้วยนโยบายมกัได้รบัการกระจายผ่าน
รูปแบบการปกครองที่ยดึโยงกบัขอบเขตการปกครองในระดบัจงัหวดั ขอ้มูลเหล่านี้จงึยงัไม่สามารถชี้
ประเดน็เรื่องคนจนเมอืงไดด้ีเท่าทีค่วร อนึ่ง นัยของขอ้มูลเหล่านี้ลว้นมคีวามส าคญัต่อการเขา้ใจมติขิอง
คนจนเมอืงเป็นอย่างมากและควรทีจ่ะไดร้บัการวเิคราะหค์วบคู่กนักบัขอ้มลูดา้นอื่น ๆ ดว้ย  

ตารางท่ี 4 ชุดขอ้มลูการใหบ้รกิารสวสัดกิาร 
ชุดข้อมูล ตัง้แต่ ความ

ถี ่
เผยแพร่ ความ

ละเอียด 
เวบ็ไซต์/หน่วยงาน 

ข้อมูลดา้นการประกนัสงัคม 
สถติกิองทุนประกนัสงัคม 2552-61 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO 
กองทุนประกนัสงัคม 2553-62 เดอืน สาธารณะ จงัหวดั NSO 
กองทุนเงนิทดแทน (การประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการ
ท างาน) 

2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO 

ข้อมูลการบริการสุขภาพ 
สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล 2550-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO 
ประชากรตามประเภทสวสัดกิาร
ค่ารกัษาพยาบาล 

2554-62 ทุก 2 
ปี 

สาธารณะ จงัหวดั NSO 

ความครอบคลมุสทิธใินระบบ
หลกัประกนัสุขภาพของประเทศ 

2553-62 ทุกปี สาธารณะ จงัหวดั NSO 

 

2.5 วิธีการเกบ็ข้อมูลคนจนเมือง  
รายการขอ้มูลด้านคนจนโดยตรง ขอ้มูลปัจจยัสุขภาวะที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลปัจจยัรายล้อมซึ่ง

รวมถึงการให้บรกิารสาธารณสุขและการบรกิารสวสัดิการของรฐั ที่กล่าวไว้ข้างต้น เหล่านี้ล้วนเป็น
ฐานขอ้มลูทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะช่วยให้รฐัสามารถมองเหน็และเขา้ใจคนจนเมอืงไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ การมองเหน็
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัขัน้ตอนในการด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัไป โดยในส่วนนี้จะเน้นสงัเคราะห์
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจปฐ.เป็นแกนในการอธบิายหลกั เนื่องจากเป็นเครื่องมอืทีไ่ดร้บัการพฒันามานานแล้ว
ถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในกรุงเทพฯ ก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งจะชี้ให้เห็นถึง รายละเอียดการ
ลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัทีเ่กดิขึ้นในพื้นทีก่รุงเทพฯ แต่กลบัไม่มรีายละเอยีดเรื่องความจนที่ซบัซ้อน
มากนัก ส าหรบัขอ้มูลอื่น ๆ จะสอดแทรกเขา้มาเพื่อใหเ้หน็ถงึช่องว่างและและขอ้จ ากดัของขอ้มูลคนจน
เมอืงทีจ่ะชีแ้จงในบทถดัไป 

2.5.1 รายละเอียดการเกบ็ข้อมูลความจ าเป็นขัน้พื้นฐาน (จปฐ.) 

 เอกสารแบบสอบถามขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2560-2564 (พช., 2560) ชี้แจงว่า “ขอ้มูล
ความจ าเป็นพืน้ฐาน เป็นขอ้มลูทีแ่สดงถงึลกัษณะของสงัคมไทยทีพ่งึประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐานขัน้ต ่า
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ของเครื่องชี้วดั ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมคีุณภาพชีวติในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมรีะดบัความ
เป็นอยู่ไม่ต ่ากว่าระดบัไหน” โดยมกีารอธบิายเพิม่เตมิว่ากระบวนการท าแบบส ารวจจะช่วยใหค้รอบครวั
และชุมชนทราบปัญหาของตนเองและหาทางแก้ไขดว้ยตนเองไดช้ดัเจนขึน้ ในสว่นทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้
เองจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการด าเนินการต่อไป ด้วยเป้าประสงค์ดังกล่าว  การเก็บ
แบบสอบถามนี้จงึเน้นการเจาะจงค้นหาคนจนจากพื้นที่ชุมชนมากกว่าการต้องการเก็บขอ้มูลเพื่อเป็น
กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนในเชงิสถติ ิวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจปฐ.ใชค้ณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน อาสาสมคัร
ชุมชน (อช.) ผู้น าชุมชน หวัหน้าคุ้ม อสม. หรอือาสาสมคัรอื่น ๆ เป็นผู้จดัเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถ
เขา้ถงึคนในชุมชนได้ง่ายและได้ขอ้มูลที่มคีุณภาพ โดยขอบเขตการจดัเก็บขอ้มูลมหีน่วยการวเิคราะห์
เป็นครวัเรอืนทีอ่าศยัอยู่ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ทัง้ทีม่ทีะเบยีนบา้นและไม่มทีะเบยีนบา้น และจดัเกบ็เฉพาะ
ครวัเรอืนคนไทยเท่านัน้ 

ในตอนตน้ของแบบสอบถามมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัครวัเรอืนนัน้ ๆ ประกอบดว้ยทีอ่ยู่
แยกตามครวัเรอืนที่มบี้านเลขที่และครวัเรอืนที่ไม่มบี้านเลขที่ ลกัษณะเขตการปกครองส่วนท้องถิน่ 7 
ลกัษณะทีพ่กัอาศยัและทีด่นิทีใ่ชใ้นการประกอบอาชพี ตัง้อยู่บนทีด่นิของตนเอง เช่าอยู่ ทีส่าธารณะ หรอื
อื่น ๆ จากนัน้ในรายละเอยีดของแบบสอบถามจปฐ.แบ่งออกเป็น 5 หมวด คอื สุขภาพ สภาพแวดล้อม 
ประกอบดว้ยตวัชี้วดั 31 ปัจจยั โดยมเีกณฑ์ประกอบในด้านต่าง ๆ (ตารางท่ี 5) ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่าบาง
เกณฑ์มีลักษณะที่สามารถชี้วดัด้วยข้อมูลเชิงปริมาณได้และบางเกณฑ์มีลักษณะเป็นการตดัสนิเชิง
คุณภาพโดยผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูและผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5 ตวัชีว้ดัและเกณฑค์ณุภาพชวีติของครวัเรอืนในแบบสอบถามจปฐ. 
หมวด ข้อ ตวัช้ีวดั เกณฑแ์ละปัจจยัย่อยในการประเมิน 

สุข
ภา

พ 1 น ้าหนักเดก็แรกเกดิ ตัง้แต่ 2,500 กรมัขึน้ไป 
2 การได้กินนมแม่อย่างเดยีวของเด็กแรก

เกดิ 
อย่างน้อย 6 เดอืนแรกตดิกนั 

3 การได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคของเดก็แรก
เกดิ–12 ปี 

ครบตามตารางสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค รวมถึง วณัโรค 
ตบัอกัเสบบ ีโปลโิอ คอตีบ ไอกรน บาดทะยกั หดั หดั
เยอรมนั คางทมู และไขส้มองอกัเสบเจอ ี 

4 อาหารทีไ่ดก้นิในครวัเรอืน ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมถึง 
อาหารที่มอีย. เนื้อสตัว์ที่สุกแล้ว ผกัปลอดสารพษิ /ล้าง
แลว้ ลา้งมอืก่อนกนิอาหาร และการใชช้อ้นกลาง 

 
7 เป็นขอ้น่าสงัเกตว่าค าตอบของลกัษณะเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง 
เทศบาลนคร เมอืงพทัยา และกรุงเทพมหานครดว้ย แต่ผลการวเิคราะหก์ลบัไม่รวมพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้สนันิษฐานว่ากลุ่มชุ
ชนและการเขา้ถงึผูใ้หข้อ้มลูในกรุงเทพฯ มคีวามซบัซอ้นกว่าในจงัหวดัอื่น ๆ มากและอาจมลีกัษณะความเป็นเจ้าภาพต่อชุมชนในพืน้ทีท่ี่
อาจจะขดัแยง้กนักบัองคก์รอืน่ หรอืขอบเขตงานของพช.มท. จงึท าใหแ้บบสอบถามนี้ไม่ไดร้บัการน าไปใชใ้นเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ 
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หมวด ข้อ ตวัช้ีวดั เกณฑแ์ละปัจจยัย่อยในการประเมิน 
5 การรกัษาความเจบ็ป่วยในครวัเรอืน มีการใช้ยาเพื่อบ าบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

อย่างเหมาะสม รวมถึง การใชย้าสามญัประจ าบา้น และ
ไม่ใช้ยาจากร้านของช า ยาสมุนไพรที่ไม่ได้ปรุงเฉพาะ
ส าหรบัตน และอาหารเสรมิทีอ่วดอา้งสรรพคุณ 

6 การตรวจสุขภาพของคนอายุ 35 ปีขึน้ไป ทุกปี 
7 การออกก าลงักายของคนอายุ 6 ปีขึน้ไป อย่างน้อย 3 วนัต่อสปัดาห ์30 นาทตี่อวนั 

สภ
าพ

แว
ดล

อ้ม
 8 ความมัน่คงและสภาพทีอ่ยู่อาศยั มคีวามมัน่คง สภาพคงทนถาวร 

9 มนี ้าสะอาดส าหรบัดื่มและบรโิภค เพยีงพอตลอดปี (อย่างน้อยคนละ 5 ลติรต่อวนั) 
10 มนี ้าใช ้ เพยีงพอตลอดปี (อย่างน้อยคนละ 45 ลติรต่อวนั) 
11 การจดับา้นเรอืน เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ รวมถึง 
12 มลพษิ ไม่ถูกรบกวนจากมลพษิ รวมถึง มลพษิทางเสยีง การ

สัน่สะเทอืน ฝุ่ นละออง กลิน่ น ้าเสยี และขยะ โดยหากมี
ผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งต้องชี้ลกัษณะพื้นที่โดยรอบ
ว่าอยู่ในละแวกแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
หรอืไม่ 

13 มกีารป้องกนัอุบตัภิยัและภยัธรรมชาต ิ มอีย่างถูกวธิ ีรวมถึง อุบตัภิยัจากการขบัขีย่านพาหนะ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า การประกอบอาชพี และภยัธรรมชาต ิ

14 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มีความปลอดภัย รวมถึง การเกิดฆาตกรรม การเกิด
อาชญากรรม การถูกลกั/ลวงทรพัย ์การบุกรุกทีอ่ยู่อาศยั  

กา
รศ

ึกษ
า 15 การเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมของเด็ก

อายุ 3-5 ปี 
ได้รบับริการ ไม่ว่าจะจากในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของอปท. สถาบันศาสนา 
อนุบาลชนบท โรงเรยีนอนุบาล หรอือื่น ๆ 

16 การศกึษาภาคบงัคบั 9 ปีของเดก็อายุ 6-
14 ปี 

ไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั (หากมกีารออกกลางคนัตอ้ง
ใหเ้หตุผลประกอบเพิม่เตมิ) ครอบคลุมไปถงึการเรยีนรู้
จากสื่ออื่น ๆ ดว้ย 

17 การเรยีนต่อของเดก็จบชัน้ม.3 (อายุ 15-
18 ปี) 

ได้รบัการศกึษา (หากมกีารออกกลางคนัต้องใหเ้หตุผล
ประกอบเพิม่เตมิ) ครอบคลุมไปถงึการเรยีนรูจ้ากสื่ออื่น 
ๆ ดว้ย 

18 ไม่ไดเ้รยีนต่อ ไม่มงีานท า และการอบรม
ดา้นอาชพี 

มกีารฝึกอบรมดา้นอาชพี 

19 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น เ ขี ย น
ภาษาไทยและคดิเลขอย่างงา่ยไดข้องคน
อายุ 15-59 ปี 

มีความสามารถดังกล่าว  รวมถึง การอ่านฉลากยา 
สญัญา ป้ายจราจร การบวกลบเลขไม่เกนิแสน และการ
คูณหารไม่เกิน 2 หลัก และการอ่านเขียนและสื่อสาร
ภาษาองักฤษ 

กา
รม

ีงา
น

ท า
นแ

ละ
รา
ยไ
ด ้20 มอีาชพีและรายไดข้องคนอายุ 15-59 ปี มอีาชพีและรายได ้หรอืสนใจทีจ่ะประกอบอาชพี 

21 มอีาชพีและรายได้ของคนอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

มอีาชพีและรายได ้หรอืสนใจทีจ่ะประกอบอาชพี 
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หมวด ข้อ ตวัช้ีวดั เกณฑแ์ละปัจจยัย่อยในการประเมิน 
22 รายไดเ้ฉลีย่ต่อปีของครวัเรอืน มรีายไดท้ีเ่พยีงพอ รวมถึง รายได้ จากอาชพีหลกั จาก

อาชพีรอง/เสรมิ จากการส่งเงนิของคนในครอบครวั ค่า
เช่า ดอกเบีย้ บ านาญ เงนิปันผล การตมีลูค่าการเกษตร/
ปศุสตัว์ที่ผลติไวก้นิเอง รายจ่าย ที่เป็นต้นทุนการผลติ 
การอุปโภคบรโิภคทัง้ทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็น และหนี้สนิ 
การกู้ เ งิน ทัง้จากกลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ ธกส. 
ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงนิอุตสาหกรรม นายทุน 
เงนิทุนหมุนเวยีนจากทางราชการ และอื่น ๆ และหน้ีสิน
ของครวัเรือน ทัง้หนี้ผ่านสถาบนัการเงนิ และหนี้นอก
ระบบ 

23 การออมเงนิของครวัเรอืน มกีารออม รวมถึง เงนิสด ฝากธนาคาร สหกรรม กลุ่ม
ออมทรพัย์ กองทุน ประกนัชวีติ พนัธบตัร ทองค า บ้าน
หรอืทีด่นิ ฯลฯ 

ค่า
นิย

ม 24 การดื่มสุรา มกีารดื่มสุรา แบ่งตามอายุ และความถีต่่อเดอืนของผูห้า
รายไดห้ลกัของครวัเรอืน 

25 การสบูบุหรี ่ มกีารสบูบุหรี ่โดยเน้นผูห้ารายไดห้ลกัของครวัเรอืน 
26 กิจกรรมทางศาสนาของคนอายุ 6 ปีขึ้น

ไป 
มกีารปฏบิตัอิย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

27 การดแูลผูส้งูอายุ (60 ปีขึน้ไป) ได้รับการดูแล ทัง้จากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน 
สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ ยยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน 

28 การดแูลผูพ้กิาร ได้รับการดูแล ทัง้จากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน 
สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ ยยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รวมถึง ผูพ้กิารทางการเหน็ การไดย้นิ การ
เคลื่อนไหว ทางจติใจ ทางสตปัิญญา และการเรยีนรู้ 

29 การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั ได้รับการดูแล ทัง้จากคนในครอบครัว หมู่บ้านหรือ
ชุมชน 
1616สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน รวมถึง โรคที่ต้องรกัษาตดิต่อกนันานเป็น
เดอืนปีหรอืตลอดชวีติ 

30 กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน/ทอ้งถิน่ 

มคีนในครอบครวัมส่ีวนร่วม 

31 ความอบอุ่นของครอบครวั มีความอบอุ่น ส าหรับครัวเรือนที่มีมากกว่า 1 คน 
หมายถึง มีเวลาอยู่พร้อมหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครัง้ หรอืเดอืนละ 4 ครัง้ ไม่มกีารทะเลาะเบาะแวง้รุนแรง 
สามารถปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันได้ ส าหรับ
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หมวด ข้อ ตวัช้ีวดั เกณฑแ์ละปัจจยัย่อยในการประเมิน 
ครวัเรอืนทีอ่ยู่คนเดยีว หมายถงึ มกีารเยีย่มเยยีนกบัคน
ในครอบครวัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืหากไม่มคีนใน
ครอบครวั คอืมชีวีติอย่างมคีวามสุขดว้ยตนเอง 

 

ในตอนทา้ยของแบบสอบถามมสี่วนส าคญัให้ผูเ้กบ็ขอ้มูลประเมนิผลว่าครวัเรอืนดงักล่าวตกอยู่
ในเกณฑ์ความยากจนหรอืไม่ โดยทุกขอ้จะให้ลงว่าผ่านเกณฑ์หรอืไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ในขอ้ที่ 22 ด้าน
รายไดจ้ะใหก้รอกรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนในครวัเรอืนแทน โดยการตกหรอืผ่านเกณฑค์วามยากจนขึ้นอยู่กบั
การก าหนดเสน้ความยากจน (poverty line) ที ่1.90 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั หรอืราว 30,000-32,000 บาท
ต่อปี (TPBS, 2560; แมน ปุโรทกานนท์, 2564) ทัง้นี้ เสน้ความยากจนดงักล่าวเป็นการวดัความยากจน
เชิงสัมบูรณ์ (absolute poverty) ที่ใช้ในระดับโลก ดังนัน้ ปัจจัยด้านรายได้จึงมักใช้เป็นมาตรการ
ค านวณหา “ความยากจน” ไปโดยปรยิาย ถงึแมว้่าขอ้มูลทีส่ ารวจจะมรีายละเอยีดและปัจจยัปลกีย่อยที่
ช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจในมติขิองความยากจนอย่างครบถว้นและหลากหลายมติมิากกว่ากต็าม 

2.5.1 รายละเอียดการลงทะเบียนสวสัดิการแห่งรฐั 

ส าหรบัการลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัเป็นอกีเครื่องมอืหนึ่งที่หน่วยงานรฐัพฒันาขึ้นเพื่อเพิม่
ขดีความสามารถของภาครฐัในการเข้าถึงคนจนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
หน่วยงานรบัผดิชอบหลกั คอื กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั การลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัจะเปิด
เป็นครัง้คราวตามแต่ทีท่างหน่วยงานรบัผดิชอบจะจดั โดยมวีธิีการเขา้ถงึกลุ่มคนจนในภาพรวมทัง้สิน้ 2 
แบบดว้ยกนั คอื 1) การเขา้ถงึในเชงิรบั มกีารจดัตัง้พื้นทีล่งทะเบยีนให้ประชาชนเขา้มาลงทะเบยีนเอง 
โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสทิธดิว้ยตนเองผ่านเวบ็ไซต์ระบบบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดกิารสงัคม 
(e-Social Welfare)8 ก่อนได้ และ 2) การเข้าถึงในเชิงรุก ในการเก็บข้อมูลครัง้แรกปี 2560 มีมติให้
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้การขึ้นทะเบียนส าหรบัการจัด
สวสัดกิารและความช่วยเหลอืจากภาครฐัมรีูปแบบเป็นเชงิรุกไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ ดว้ยขอ้จ ากดัทางบุคลากร
ของสสช. จงึมกีารประสานงานกบัสถาบนัการศกึษาเพื่อให้นักศกึษาเป็นผู้ร่วมเก็บขอ้มูลแทน (สสช., 
2560)  

ทัง้นี้  ผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ก าหนดไว้ตัง้แต่ปี 2559 คือ 1) มี
สญัชาตไิทย อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 2) ว่างงานหรอืมรีายไดไ้ม่เกนิ 100,000 บาท (สศค., 2559) และมี
รายละเอียดเพิ่มเติมในปี 2564 คือ 3) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือหากมีจะต้องรวมกันไม่เกิน 
100,000 บาท 4) รายได้ต่อครวัเรอืนเป็นตวัประกอบการพิจารณา และ 5) พจิารณาการมรีถยนต์ใน
ครอบครองมากกว่า 1 คนัและการถือบตัรเครดิต โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยนิยอมเปิดเผยข้อมูลส่วน

 
8 https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home  

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
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บุคคลของตน รวมถงึ รายได ้ทรพัยส์นิทีถ่อืครองอยู่ และหนี้สนิคงคา้ง เป็นต้น โดยการขึน้ทะเบยีนนี้ มี
รายละเอยีดแบบลงทะเบยีนตามภาพท่ี 7 โดยจะเหน็ว่าประเดน็ค าถามและความสนใจมุ่งเน้นไปทีร่ายได ้
ทรพัยส์นิ และหน้ีสนิของผูล้งทะเบยีนเป็นหลกั มากไปกว่านี้ ทีส่ าคญั คอื ผูข้ ึน้ทะเบยีนรบัสทิธิจ์ะต้องลง
ชื่อเพื่อ “ยนิยอมให้สถาบนัการเงนิ ผู้ให้บรกิารทางการเงินที่มใิช่สถาบนัการเงิน และกรมสรรพากร
เปิดเผยหรอืให้ขอ้มูลของขา้พเจ้าแก่หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการพจิารณาจดัสรร
สวสัดกิาร […]” (กรุงเทพธุรกจิ, 2564) ซึง่ก่อใหเ้กดิช่องว่างและขอ้จ ากดัเชงิขอ้มลูต่าง ๆ ตามมา 
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ภาพท่ี 7 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิารแห่งรฐั 

ทีม่า: กรุงเทพธุรกจิ (2564) 
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ทัง้นี้ ระบบทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐันี้เชื่อมโยงโดยตรงกบัสทิธแิละสวสัดกิารต่าง ๆ ทีร่ฐัพงึให้ 
เช่น เงนิช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ เบี้ยความพกิาร เงนิค่าป่วยการอสม. เงนิค่าป่วยการอสส. และบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั
หรือบัตรคนจน โดยบัตรสวสัดิการแห่งรฐันี้ เชื่อมโยงไปกับวงเงินช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ค่า
เดนิทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ค่าอุปโภคบรโิภคที่จ าเป็น สนิค้าเพื่อการศกึษา และวสัดุการเกษตร 
ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามแต่ช่วงนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรบิททางเศรษฐกิจ
ในช่วงหนึ่ง ๆ (The Bangkok Insight, 2563)  

2.5.2 ภาพรวมการเกบ็ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 

ขอ้มูลดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดท้บทวนไวม้อียู่ 2 ลกัษณะ คอื 1) เป็นขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็ผ่านการท าแบบ
ส ารวจ และ 2) เป็นข้อมูลที่น าเสนอจากระบบทะเบียนที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องยื่นและบันทึกไว้ใน
ฐานขอ้มลูอยู่แลว้ ส าหรบัขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ผ่านการท าแบบส ารวจ มกัจดัท าโดยส านกังานสถติแิห่งชาต ิซึง่
ตัง้อยู่บนฐานการส ารวจกลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนในเชงิสถติ ิโดยประเดน็ที่ส าคญัในการเก็บขอ้มูลใน
ลกัษณะนี้คอืขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่เพยีงพอต่อการแปลความในเชงิสถติิ (inferential statistics) ได้ 
ทัง้นี้ หากต้องการความละเอียดเชิงพื้นที่ที่สูงขึ้น ขนาดกลุ่มตวัอย่างจะเพิม่ขึ้นตาม ซึ่งการออกแบบ
ส ารวจเหล่านี้จ าเป็นจะต้องหาสมดุลระหว่างงบประมาณและความละเอยีดเสมอ ส่งผลให้ขอ้มูลส ารวจ
หลายชิน้ของสสช.ไม่สามารถช่วยอธบิายประเดน็ต่าง ๆ ในพืน้ทีร่ะดบัย่อยได ้ 

ในทางกลบักนั กลุ่มขอ้มูลที่น าเสนอจากระบบทะเบยีนที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องยื่นอยู่แลว้ เช่น 
ทะเบยีนโรงพยาบาล กลุ่มแรงงานในสาขาการแพทยแ์ละสาธารณสุข หรอืการยื่นผลประกอบการต่าง ๆ 
มลีกัษณะข้อมูลที่เจาะจงเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เป็นดจิิทลั มกีาร
จดัเก็บที่เป็นระบบ และมกีารบรหิารจดัการและดูแลอย่างต่อเนื่อง จะเป็นฐานขอ้มูลที่มคีวามพร้อมต่อ
การน าไปใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้นี้ ประเดน็ส าคญัของขอ้มูลเหล่านี้คอืความซื่อตรงของการกรอก
ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากทะเบียนเหล่านี้มักเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมคุณภาพ 
(quality control) ของการให้บรกิาร หรอืการตรวจสอบประสทิธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรซึ่ง
เชื่อมโยงกบัแรงจงูใจทัง้ในเชงิบวกและลบ (positive and negative incentives) ทัง้สิน้ 
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บทท่ี 3 ช่องว่างและข้อจ ากดัของข้อมูลคนจนเมือง 
 

การชี้ช่องว่างและขอ้จ ากดัของขอ้มูลคนจนเมอืงมคีวามจ าเป็นจะต้องเขา้ใจความหมายและนัย
ความยากจนก่อน โดยการศกึษาเรื่องความยากจนมมีานานแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 4 มติโิดยคร่าว
ไดแ้ก่ 1) มติทิางเศรษฐกจิ 2) มติทิางสงัคม 3) มติทิางการเมอืง และ 4) มติทิางกฎหมาย (Ellis, 1984) 
นอกจากนี้  ในแต่ละมุมมองการศึกษาความยากจน ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์หรอือื่น ๆ อาจมมุีมมองที่แตกต่างกนักบัวธิกีารสรา้งความเขา้ใจเรื่องความยากจน ทัง้นี้ 
การวัดความยากจนที่ได้รับการยอมรับจากโครงการพัฒนาของสหประชาช าติ (United Nations 
Development Programme; UNDP) คอืการวดัดว้ยดชันีความยากจนหลากหลายมติ ิ(Multidimensional 
Poverty Index; MPI) ซึง่พฒันาโดย Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018) หรอื 
OPHI และได้รบัการปรบัปรุงรวมกบั UNDP เพื่อให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ของ UNDP ในเวลาถัดมา ประกอบด้วยปัจจัย 10 ด้านจาก 3 มิติของความยากจนได้แก่สุขภาพ 
การศกึษา และมาตรฐานการด าเนินชวีติ ตามภาพท่ี 8 และ ตารางท่ี 6 ทัง้นี้ แนวทางการศกึษาคนจน
ดว้ย MPI เป็นฐานในการค านวณหาความยากจนของ TPMAP ทีไ่ดอ้ธบิายไวโ้ดยคร่าวขา้งตน้ 

 
ภาพท่ี 8 การแบ่งสดัส่วนดชันีความยากจนหลากหลายมติ ิ(MPI) 

ท่ีมา: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018) 
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ตารางท่ี 6 รายละเอยีดการค านวนดชันีความยากจนหลากหลายมติแิละความเชื่อมโยงกบั SDG ของสหประชาชาต ิ
มิติ ปัจจยั ขาดแคลนเมื่ออยู่ในครวัเรือนท่ี... นน. SDG 

สุข
ภา

พ สารอาหาร มสีมาชกิทีอ่ายุน้อยกว่า 70 ปี ทีอ่ยู่ในภาวะขาด
สารอาหาร 

1/6 2 ยุตคิวามหวิโหย 

การเสยีชวีติใน
วยัเดก็ 

มสีมาชกิทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปี เสยีชวีติในครวัเรอืน 
ในช่วง 5 ปีก่อนการส ารวจ 

1/6 3 สุขภาพและสวสัดิ
ภาพ 

กา
รศ

ึกษ
า จ านวนปีในการ

เรยีน 
มสีมาชกิในครวัเรอืนทีไ่ม่ผ่านการศกึษา 6 ปี 1/6 4 การศกึษาทีม่ี

คุณภาพ 
การเขา้เรยีน มเียาวชนในวยัเรยีนทีไ่ม่เขา้รบัการศกึษาจนกระทัง่จบ

ระดบัมธัยมตน้ (class 8) 
1/6 4 การศกึษาทีม่ี

คุณภาพ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ด า

เนิ
นชี

วิต
 

 

พลงังานเพื่อ
การหุงตม้ 

ครวัเรอืนใชข้องแขง็เป็นแหล่งพลงังานเพื่อการหุงตม้ 
เช่น มลูสตัว ์ไม ้ผลผลติทางการเกษตร ถ่าน หรอืถ่าน
หนิ 

1/18 7 การเขา้ถงึพลงังาน
สะอาด 

ความสะอาด
และสุขอนามยั 

ครวัเรอืนไม่มหีอ้งน ้า หรอืมแีต่ไม่ไดร้บัการพฒันา หรอื
มแีตต่อ้งแบ่งใชก้บัครวัเรอืนอื่น 

1/18 6 น ้าสะอาดและ
สุขอนามยั 

น ้าสะอาด
ส าหรบัดื่ม 

น ้าดื่มในครวัเรอืนมาจากแหล่งทีไ่ม่สะอาดปลอดภยั 
หรอืสะอาดปลอดภยัแต่ตอ้งใชเ้วลาเดนิเกนิ 30 นาทใีน
การเขา้ถงึ จากบา้น (ไป-กลบั) 

1/18 6 น ้าสะอาดและ
สุขอนามยั 

ไฟฟ้า ครวัเรอืนไม่มไีฟฟ้า 1/18 7 การเขา้ถงึพลงังาน
สะอาด 

ทีอ่ยู่อาศยั ครวัเรอืนมวีสัดุไม่เพยีงพอต่อการมพีืน้ ผนัง หรอื
หลงัคา 

1/18 11 เมอืงและชุมชน
ยัง่ยนื 

ทรพัยส์นิ ครวัเรอืนมทีรพัยส์นิใดกไ็ดต้่อไปนี้ไม่เกนิ 1 ชิน้: วทิยุ 
โทรทศัน์ โทรศพัท ์คอมพวิเตอร ์รถเขน็สตัว ์จกัรยาน 
มอเตอรไ์ซค ์ตูเ้ยน็ และไมม่รีถยนตห์รอืรถบรรทุก 

1/18 1 ยุตคิวามยากจน 

ท่ีมา: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2018) 

ในประเทศไทย มกีารศกึษาความยากจนในเมอืงภายใต้โครงการวจิยัความเหลื่อมล ้าและคนจน
เมอืง (สุปรยีา หวงัพชัรพล et al., 2561) สรุปผลจากบทสงัเคราะห์ภาพรวมการพฒันาระบบสวสัดิการ
ส าหรบัคนจนและคนดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย (ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ, 2546) ไวว้่าความยากจนและความ
ดอ้ยโอกาสในสงัคมไทยมอียู่ 4 มติดิว้ยกนั คอื 1) จนทรพัยส์นิ ทัง้ในแง่ของรายได ้ปัจจยัการผลติ และ
ปัจจยัยงัชพี 2) จนสทิธแิละโอกาส ในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะและทรพัยกรจ าเป็นต่อการยงัชพีต่าง ๆ 
3) จนอ านาจ หมายรวมถงึการขาดอ านาจต่อรองเพือ่ปกป้องและเสรมิสรา้งสทิธแิละผลประโยชน์ของตน
ทัง้ในภาคเศรษฐกจิและการเมอืง และ 4) จนศกัดิศ์ร ีจากการดูถูกจากสงัคม นอกจากนี้ ยงัอ้างองิจาก
โครงการศกึษาววิฒันาการชุมชนแออดัและองคก์รชุมชนแออดัในเมอืง (อคนิ รพพีฒัน์, 2542) ว่าสาเหตุ
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ของคนจนเมอืงในพืน้ทีชุ่มชนแออดัอาจเกดิขึน้จากทัง้คนดัง้เดมิในพืน้ที ่คนในชุมชนแออดั และแรงงาน
จากชนบทยา้ยเขา้มาในเมอืง  

ผลการวจิยัของสุปรยีา หวงัพชัรพล et al. (2561) จ าแนกคนจนเมอืงออกเป็น 4 กลุ่มตามการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และปัญหาจากกระบวนการเมอืงเป็นหลกั  ประกอบด้วย 1) กลุ่มคนจนเชิง

รายได้ ซึ่งมกัเป็นกลุ่มแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบในเมอืง โดยมสีาเหตุส าคญัคอืการขาดอ านาจ
ต่อรองและสทิธทิัง้ด้านที่อยู่อาศยัและพื้นที่ท างานหารายได้ 2) กลุ่มชุมชนดัง้เดิมในพื้นท่ี มกัจะเป็น

กลุ่มทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีเ่ดมิแต่ถูกลดิรอนทรพัยากรด้านต่าง ๆ จากกระบวนการเมอืง (urbanization) ที่
เกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่ ผ่านกระบวนการ gentrification และการพัฒนาที่ดินโดยรอบซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อเนื่องใหค้วามอุดมสมบูรณ์หรอืเนื้อเมอืง (urban fabric) เดมิเปลีย่นไป 3) กลุ่มแรงงานท่ีย้ายเข้ามา
ในพื้นท่ี เป็นกลุ่มทีย่า้ยเขา้มาใหม่ในพืน้ทีซ่ึ่งมกัจะมตี้นทุนทางสงัคมไม่มากนักเมื่อเทยีบกบัคนทีอ่ยู่มา

นานแลว้ และ 4) กลุ่มคนชายขอบ ซึ่งมกัเป็นกลุ่มคนจนในเมอืงที่รฐัยงัมองไม่เหน็จงึตกจากสทิธิแ์ละ
สวสัดกิารต่าง ๆ ทีพ่งึไดร้บั 

ถงึแมว้่าการแบ่งกลุ่มขา้งต้นจะยงัมคีวามคาบเกี่ยวอยู่ในหลายประเดน็ และอาจไม่ไดค้รอบคลุม
มติิอื่น ๆ ของความยากจนในเมอืง เช่น สุขภาวะของคนจนเมอืง ความสามารถในการเข้าถึงบรกิาร
สาธารณสุข และสวสัดกิารของรฐัในรูปแบบต่าง ๆ แต่รายละเอยีดของการแบ่งกลุ่มดงักล่าวไดช้ี้ให้เห็น
ถงึนัยบางส่วนทีจ่ะช่วยน าไปสู่การทบทวนขอ้มูลคนจนเมอืงในปัจจุบนัได้ จากการทบทวนขอ้มูลคนจน
เมอืงและการทบทวนการวดัความยากจนโดยคร่าวแลว้ พบประเดน็ช่องว่างและขอ้จ ากดัของขอ้มูลคน
จนเมืองทัง้สิ้น 4 ด้าน คือ 1) ความยากจนมีทัง้ที่เป็นหลักแหล่งและไหลลื่น 2) ความจนเป็นปัจจัย
สมัพทัธ์ต่อพื้นที่ 3) คนจนเมอืงสมัพนัธ์กบัสงัคมเมอืง และ 4) เวลาเปลี่ยนความยากจน มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

3.1 ความยากจนมีทัง้ท่ีเป็นหลกัแหล่งและไหลลืน่ (Poverty is static and 

transient.) 
ช่องว่างและขอ้จ ากดัแรกของขอ้มูลคนจนเมอืง คอื การเขา้ถงึคนจนเมอืง ทีผ่่านมาไม่ว่าจะเป็น

การส ารวจจปฐ. หรอืการส ารวจชุมชน มกัจะเกดิขึ้นผ่านการตัง้สมมตฐิานว่าคนจนเมอืงอยู่ที่ไหนก่อน 
นอกจากนี้ เพือ่ใหเ้ขา้ถงึคนจนจ านวนมากทีจ่ะช่วยสรา้งขนาดกลุ่มตวัอย่างไดค้รบ พืน้ทีท่ีม่กัเป็นฐานใน
การส ารวจส าคญั คอืพืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตวัของคนจนเมอืง เช่น ชุมชนต่าง ๆ ทัง้ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัทาง
พอช.แลว้ หรอืทีไ่ม่ไดข้ึน้ทะเบยีนแต่เหน็หรอืรูจ้กัว่าเป็นชุมชนคนรายไดน้้อย สง่ผลใหก้ารเกบ็ขอ้มูลคน
จนเมอืงไม่ครอบคลุมถงึคนจนทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงแบบกระจายตวั เช่น กลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่ในหอ้งเช่า/บา้น
เช่า คนไรบ้า้น หรอืแรงงานทีอ่าศยัในพืน้ทีท่ างานของตน เช่น บา้นหรอืบรษิทัของผูว้่าจา้ง เป็นตน้ 
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ในอกีด้านหนึ่ง ด้วยบรบิทของการเดินทางข้ามจงัหวดัในประเทศไทยมคีวามสะดวก รวดเร็ว 
และคล่องตวัมากยิง่ขึน้ การเขา้ถงึคนจนเมอืงจะต้องค านึงถงึความหมายของคนเมอืงทีน่ับวนัจะมคีวาม
เปลีย่นถ่ายเชงิพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ กล่าวคอื คนไรห้ลกัแหล่งมากยิง่ขึน้ การเป็นคนเมอืงหรอืคนจนเมอืงอาจ
ไม่ได้หมายถงึคนที่อาศยัอยู่ในเมอืงเพยีงอย่างเดยีว หากแต่อาจจะต้องรวมถงึผู้ที่มาพกัอาศยัชัว่คราว
เพื่อท างานตามฤดูกาล ผูท้ีเ่ขา้มาท างานเพยีงวนัธรรมดาและกลบัจงัหวดัของตนในวนัเสารอ์าทติย ์หรอื
กระทัง่ผู้ที่เดินทางไปเช้าเย็นกลับ เป็นต้น ความไหลลื่นเปลี่ยนผ่านของคนที่เข้ามาใช้เมืองจะเป็น
นัยส าคญัต่อการเข้าใจและเข้าถึงคนจนเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่มหานครกรุงเทพที่เป็นแหล่งดึงดูด
แรงงานและผูข้าดโอกาสหารายไดใ้นพืน้ทีต่่าง ๆ ใหเ้ขา้มาประกอบอาชพีและหารายไดใ้นเมอืง 

 

3.2 ความจนเป็นปัจจยัสมัพทัธต่์อพ้ืนท่ี (Poverty is relative to space.) 
ปัจจยัที่ส าคญัถดัมา คอื ความยากจนในเมอืงไม่เหมอืนความยากจนในชนบท การทบทวนใน

บทขา้งต้นชี้ใหเ้หน็ว่าขอ้มูลเกี่ยวกบัคนจนหลายส่วนพยายามทีจ่ะสรา้งมาตรฐานในการวดัความยากจน
ทีเ่หมอืนกนัทัว่ประเทศ ทัง้นี้ วถิชีวีติ ขอ้จ ากดั และโอกาสที่มากบัการใชช้วีติในพื้นทีเ่มอืงแตกต่างกนั
กบับรบิทในชนบทอย่างเหน็ไดช้ดั โดยประเดน็ทีส่ าคญัรวมถงึ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เนื่องจากการใชช้วีติ
ในเมอืงถงึแม้ว่าจะมาควบคู่กบัโอกาสในการหารายได้ ในขณะเดยีวกนัค่าใช้จ่ายในการใชช้วีติในเมอืง
มกัมสีูงกว่าในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการซื้ออาหารและของใช้จ าเป็น จากมุมมองนี้ การวดัความ
ยากจนผ่านรายได้เชงิสมับูรณ์ (absolute poverty) อาจท าให้ตกหล่นผู้ที่อาศยัอยู่ในเมอืงที่มรีายได้สูง
กว่าแต่ยงัมคีวามยากจนเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมา ในขณะเดยีวกนั หากปรบัเกณฑ์ให้สูงขึ้น
ระบบกอ็าจจะเอือ้ใหค้นในชนบททีม่รีายจ่ายไม่มากไดร้บัผลประโยชน์สูงขึน้ตามมา หากมองในดา้นของ
รายได ้การวดัความยากจนเชงิสมัพทัธ์ (relative poverty) จะส่งผลใหก้ารเขา้ถงึหรอืเหน็ความยากจนที่
สมัพทัธต์่อพืน้ทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 

นอกเหนือจากประเดน็เรื่องรายได ้ยงัมปีระเดน็อื่น ๆ ตามมา ทีท่ าใหก้ารเขา้ใจความยากจนใน
เมอืงและในชนบทมนีัยทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างมหานครกรุงเทพและชนบทของ
ประเทศไทยที่มรีะดบัการพฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีแ่ตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ยกตวัอย่าง
เช่น การไม่มรีถในกรุงเทพฯ อาจไม่ไดส้่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติเท่าไหร่นักเมื่อเทยีบกบัการไม่มรีถ
ในจงัหวดัอื่น ๆ เนื่องจากกรุงเทพฯ มกีารพฒันาระบบการเดินทางสาธารณะอย่างหลากหลายและ
กวา้งขวาง ทัง้นี้ ปัจจยัดงักล่าวจะกลายไปสมทบกบัราคาค่าใชจ่้ายในชวีติประจ าวนัแทน การวดัหรอืการ
เกบ็ขอ้มูลคนจนเพื่อใหเ้หน็ถงึคนจนจงึต้องเริม่จากการเขา้ใจบรบิทเชงิพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัวิถชีวีติของคน
จนในบรบิทเหล่านัน้ดว้ย 
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ในอีกด้านหนึ่ง ความสัมพัทธ์ต่อพื้นที่ยังมีรายละเอียดส าหรับพื้นที่ย่อย ๆ ในระดับย่าน 
(neighborhood) ในเมืองอีกด้วย เพราะแต่ละส่วนในมหานครกรุงเทพก็ล้วนมีข้อจ ากัดและบริบทที่
แตกต่างกัน ก่อเกิดเป็นความท้าทายที่หลากหลายตามแต่บริบทการใช้ชีวิต ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มี
ความส าคญัต่อคนจนเมอืงอาจรวมถงึ พื้นที่เสีย่งน ้าท่วม พื้นที่ห่างไกลการแพทย์และพยาบาล พื้นที่
ห่างไกลโรงเรยีนและการเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็ก พื้นที่ที่เข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ ความ
หลากหลายในเชงิพืน้ทีภ่ายใต้ขอบเขตการปกครองยงัเป็นช่องว่างทีส่ าคญั ซึ่งการเกบ็ขอ้มูลคนจนและ
สถิติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตามยงัไม่สามารถเติมเต็มได้ หากแต่จะต้องปรบัเปลี่ยน
วธิกีารเกบ็ เผยแพร่ และน าเสนอขอ้มลูใหม้คีวามละเอยีดในเชงิพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ 

 

3.3 คนจนเมืองสมัพนัธก์บัสงัคมเมือง (Poverty is relative to social fabric.) 
พืน้ทีเ่มอืงลว้นควบคู่กบัลกัษณะสงัคมในเมอืงทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่เป็นทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีต่อ

ความยากจนและคนจนเมอืง ในด้านหนึ่งสงัคมเมอืงเป็นสงัคมที่มลีกัษณะเป็นการอยู่ร่วมกนัของคน
แปลกหน้าในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นและใกลช้ดิกนัมากกว่าในพืน้ทีช่นบท โอกาสในการสรา้งเครอืข่าย
และตน้ทุนทางสงัคม (social capital) จงึมมีากและสามารถทีจ่ะครอบคลุมกลุ่มคนทีห่ลากหลาย กระจาย
ตามจุดต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่มอืง ในมุมมองนี้ เครอืขา่ยสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถช่วยใหค้นจนในเมอืง
สามารถหาโอกาสสรา้งรายได ้และเกดิการเรยีนรู้ทัง้ในและนอกระบบได้ ดงันัน้ การมคีนรูจ้กัทีส่ามารถ
ช่วยเหลอืเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งทางหนีทไีล่ และช่วยใหค้นจนเมอืงบางส่วนสามารถอยู่รอดในยาม
ล าบากได ้ตน้ทุนทางสงัคมจงึเป็นทรพัยากรอกีดา้นหน่ึงทีอ่าจควรค านึงถงึ 

ในทางกลบักนั เครอืข่ายของคนในสงัคมเมอืงมกัจะไม่แน่นแฟ้นเท่ากบัสงัคมในชนบท การรูจ้กั
หรอืไม่รูจ้กัคนผ่านการอยู่อาศยัและการท างานแบบกระจุกหรอืกระจายตวั มกัท าให้รฐัและสงัคมตกหล่น
หรอืมองไม่เหน็คนจนเมอืงบางส่วนไดโ้ดยง่าย ซึ่งเป็นประเดน็ทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น การตกหล่นจาก
ความช่วยเหลอืเหล่านี้ เป็นประเดน็ที่เกดิขึ้นจากความซบัซ้อนของสงัคมเมอืงที่ต้องการการออกแบบ
การเก็บข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  มากไปกว่านี้  สังคมเมืองยังเป็นพื้นที่แห่งความ
หลากหลาย ทัง้ในมติขิองอายุ เพศ เชือ้ชาต ิความเชื่อ วฒันธรรม และอื่น ๆ การมองมติคินจนในเมืองที่
เจาะจงมาที่กลุ่มใดกลุ่มนึงและปิดตาขา้งหนึ่งกบักลุ่มอื่น ๆ ท าให้ขอ้มูลน าเสนอคนจนเพยีงกลุ่มเดียว 
ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันรัฐเก็บข้อมูลความยากจนเพียงคนไทยแต่ไม่นับรวมแรงงานต่างชาติ 
ความส าคญัของประเด็นนี้จะมสีูงขึ้นเนื่องจากความสมัพนัธ์เป็นสงัคมในเมอืงย่อมท าให้ปัญหาที่เกดิ
ขึน้กบัคนกลุ่มหนึ่งสามารถสรา้งผลกระทบในวงกวา้งและสะเทอืนระบบสงัคมในภาพรวมได ้ 
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3.4 เวลาเปล่ียนความยากจนเปล่ียน (Poverty is relative to time.) 
นอกจากมติขิองคนจนเมอืงทีเ่ป็นช่องว่างและขอ้จ ากดัของขอ้มูลที่ชี้แจงไปแลว้ ปัจจยัหนึ่งที่จะ

กลายเป็นช่องว่างข้อมูลในอนาคตคือการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอันเกิดขึ้นจากความพลิกโฉมของ
เทคโนโลย ี(technology disruption) ทีส่ง่ผลกระทบต่อระบบการท างาน หารายได ้สือ่สาร และใชช้วีติใน
ภาพรวมของคนทุกรูปแบบ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นอกจากจะท าให้วถิีชวีติเปลี่ยนแล้ว ยงั
เปลี่ยนลกัษณะของความจ าเป็นขัน้พื้นฐานที่จะต้องมอีุปกรณ์เทคโนโลยเีหล่านี้เพื่อใช้ในการหารายได้
และท างานมากขึน้ ในทางกลบักนั การพฒันาและเปลีย่นแปลงเชงิเทคโนโลยอีาจท าใหเ้กดิมติขิองความ
ยากจนในมติขิองความทนัสมยัของอุปกรณ์ในอนาคตดว้ย เนื่องจากอุปกรณ์รุ่นเก่ามกัจะไม่มศีกัยภาพที่
ยอมให้ด าเนินกจิกรรมจ าเป็นบางอย่างที่มเีฉพาะในอุปกรณ์รุ่นใหม่ เป็นต้น การค านึงถงึรายละเอียด
เหล่านี้ไว้แต่เนิ่น ๆ จะเป็นส่วนส าคญัให้การเก็บขอ้มูลคนจนเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กบับรบิทสงัคมจรงิ
อย่างยาวนานมากขึน้  

มากไปกว่านี้ การเดนิทางทีส่ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ยงัท าใหก้ารเดนิทางและความลื่นไหลของ
คนเมอืงมมีากขึน้อย่างต่อเนื่อง ดว้ยการเกบ็ขอ้มูลในปัจจุบนัมกัยดึโยงกบัทีอ่ยู่อาศยัปัจจยันี้จะซบัซ้อน
มากขึน้ เมื่ออตัราการเช่าอาศยัมสีูงขึ้น การเดนิทางขา้มจงัหวดัมถีี่ขึ้น และการลงทะเบยีนในมติติ่าง ๆ 
เป็นการผกูพนัการรบับรกิารหรอืสวสัดกิารทีอ่าจไม่ตอบโจทยต์่อคนจนเมอืงอกีต่อไป  
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บทท่ี 4 ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาข้อมูลคนจนเมือง 
 

จากบทต่าง ๆ ข้างต้น พบว่าข้อมูลคนจนเมืองยังมีช่องว่างและข้อจ ากัดอยู่มากและใน
หลากหลายมติ ิซึง่ท าใหก้ารด าเนินการแก้ปัญหาความยากจนของภาครฐั เป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ความยากจนเชงิสมัพทัธ์ (relative poverty) ทีเ่ชื่อมโยงกบัปัญหาความเหลื่อมล ้าใน
ประเทศไทย (แมน ปุโรทกานนท์, 2564) มากไปกว่านี้ การเปลี่ยนแปลงในสงัคมไทยทัง้ทีค่่อยเป็นค่อย
ไปและเป็นแบบผกผนั ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความซบัซอ้นต่อการเขา้ใจความยากจนมากยิง่ขึน้  

ในปัจจุบนั สงัคมไทยเล็งเหน็ถึงความส าคญัของปัญหาเรื่องความยากจนและความเหลื่อมล ้า
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมากไปกว่านี้ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอสิระต่าง ๆ รวมถงึส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ได้เริม่เล็งเหน็ความส าคญัของประเด็นนี้มากขึ้นด้วย
เช่นเดยีวกนั หากมองกลบัไปทีแ่นวคดิของ Scott (1999) เกี่ยวกบัการมองเหน็ของรฐัผ่านขอ้มูลต่าง ๆ 
ความจ าเป็นในการพฒันาขอ้มูลคนจนเมอืงให้รฐัสามารถมองเหน็คนจนได้ชดัเจนขึ้นจงึเป็นเรื่องส าคญั
ตามมา ดงันัน้ ในบทนี้จะกล่าวถงึขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาขอ้มูลคนจนเมอืง ซึ่งการออกแบบพฒันา
ขอ้มลูคนจนเมอืงควรจะประกอบดว้ย 5 ลกัษณะ คอื 1) ตวัชีว้ดัตอ้งเหมาะสมแก่มติคิวามยากจนทีข่ึ้นกบั
บรบิท 2) ขอ้มูลต้องมคีวามละเอยีดในเชงิพืน้ที่ 3) ขอ้มูลต้องมคีวามถี่เชงิเวลา 4) ขอ้มูลที่หลากหลาย
ตอ้งสามารถวเิคราะหร์่วมกนัได ้5) ขอ้มลูควรจะสามารถเปิดสูส่าธารณะขณะทีปิ่ดความเป็นสว่นตวั และ 
6) ปรบัปรุงจากฐานขอ้มลูเดมิเพิม่เตมิค าถามทีช่่วยชีแ้จงความยากจน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

4.1 ตวัช้ีวดัต้องเหมาะสมแก่มิติความยากจนท่ีขึน้กบับริบท (Realistic indicators)  
ดงัที่ได้ชี้ไว้ในบทข้างต้นว่า ช่องว่างและข้อจ ากดัของข้อมูลคนจนเมอืงมคีวามสมัพทัธ์ต่อทัง้

พื้นที่ สงัคม และเวลาที่แตกต่างกนั ดงันัน้ การค านึงถึงความยากจนและการวดัความยากจนจะต้อง
เหมาะสมแก่บรบิทต่าง ๆ เหล่านี้ดว้ย แบบสอบถามหรอืค าถามทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนความยากจนไม่ว่า
จะมติใิดกต็ามควรอยู่ภายใต้มาตรวดัเดยีวกนัที่มคี าถามครอบคลุมความหลากหลายเหล่านี้ มาตรวดัที่
ครอบคลุมดงักล่าวจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาขอ้มูลคนจนเมอืงใหม้ปีระโยชน์ต่อการวเิคราะหเ์พือ่
หาทางแกไ้ขใหไ้ดต้รงความตอ้งการของผูท้ีป่ระสบกบัความยากจนอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป โดยในทีน่ี้
จะชีใ้หเ้หน็ถงึกลุ่มตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 3 ดา้น คอื ดา้นพืน้ที ่ดา้นเวลา และดา้นสงัคม ดงันี้ 

4.1.1 ปัจจยัเชิงพื้นท่ี  
ปัจจยัเชงิพื้นที่เป็นปัจจยัที่กล่าวถงึมากในบทที่ 3 โดยอาจแบ่งย่อยเป็น 3 มติทิี่ส าคญั คอื 1) 

การเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และอนิเทอรเ์น็ต 2) การเขา้ถงึสาธารณูปการ
พืน้ฐาน เช่น โรงเรยีน สถานบรกิารสาธารณสุข และส านกังานของภาครฐัดา้นต่าง ๆ 3) การเขา้ถงึแหล่ง
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งาน รวมถงึความสามารถในการสรา้งโอกาสหารายไดแ้ละพืน้ที่ท างานในรูปแบบต่าง ๆ โดย  2 มติหิลงั 
มปีระเดน็เรื่องระบบการเดนิทางทัง้ส่วนบุคคลและสาธารณะที่เข้าถงึได้ ทัง้ด้านราคา ต าแหน่งสถานี 
และรูปแบบทีเ่อื้ออ านวยต่อขอ้จ ากดัทางร่างกายต่าง ๆ ปัจจยัรายลอ้มวถิชีวีติเหล่านี้มคีวามส าคญัมาก
ต่อการเขา้ใจความยากจนและระบบในสงัคมที่ยงัคงกดให้คนอยู่ในความยากจน ซึ่งบรบิทของพื้นที่ใจ
กลางเมอืง ชานเมอืง ศูนยก์ลางชุมชน และชนบทลว้นมรีะดบัการเขา้ถงึปัจจยัเหล่านี้ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผล
ใหปั้จจยัทีเ่อือ้ต่อการกา้วขา้มความยากจนของหลากหลายคนมคีวามยากง่ายแตกต่างกนัไป 

4.1.2 ปัจจยัเชิงเวลา 

เวลาเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิบรบิทของความยากจนและความเหลื่อมล ้าทีแ่ตกต่างกนั ดว้ย
เวลาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปย่อมหมายถงึการเปลีย่นแปลงของแนวโน้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืในการด าเนิน
ชวีติในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ปัจจยัที่เกี่ยวพนักบัการเปลี่ยนแปลงเชงิเวลาที่มคีวามส าคญัมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบนัคอืการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละการเชื่อมต่อผ่านอนิเทอรเ์น็ต ดงัทีไ่ด้ เปรยไวใ้นประเดน็
เชิงพื้นที่เรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในฐานะสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน ช่องว่างทางดิจิทัลก าลังมี
ความส าคญัมากขึ้นและจะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยบ่งชี้ความยากจนในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป มากไป
กว่านี้ ยงัอาจมปีระเดน็อื่น ๆ ที่สามารถสร้างความหลากหลายของความยากจนผ่านมติเิชงิเวลา เช่น 
การเข้าถึงอาหารในราคาที่จ่ายไหวในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคอืง ความสามารถในการฟ้ืนตวัจากช๊อก 
(shock) ของภยัพบิตัหิรอืเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมไปถงึการปรบัเปลีย่นภูมริฐัศาสตรร์ะดบัโลก เป็นตน้ 

4.1.1 ปัจจยัเชิงสงัคม 

ต้นทุนทางสงัคมที่ประกอบด้วยขนาดของเครอืข่ายสงัคมและระดบัเศรษฐสถานะของสงัคมใน
เครอืขา่ยนัน้ ๆ เป็นปัจจยัทีย่งัไม่ไดร้บัการรวมเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของฐานขอ้มลูคนจน โดยอาจมคีวาม
ยากล าบากในการวเิคราะห์และสอบถามเนื่องจากเป็นปัจจยัที่มคีวามเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ทั ้งนี้ 
ปัจจยัเชิงสงัคมเป็นปัจจยัที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบวธิีการเก็บข้อมูล 
ปัจจุบนัการเขา้ถงึกลุ่มคนจนเมอืงจากการส ารวจ เป็นการเขา้ถงึผ่านเครอืข่ายของชุมชนและอาสาสมคัร
ชุมชนในรปูแบบต่าง ๆ เหล่านี้มกัเป็นกลุ่มคนจนเมอืงทีม่ ี“เจา้ภาพ” ทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นตวักลางใน
การสื่อสารนโยบายต่าง ๆ จากทางภาครฐัอยู่แลว้ ในขณะเดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงใหญ่ คน
จนเมอืงที ่“ไรเ้จา้ภาพ” อยู่อย่างกระจดักระจายและมตี้นทุนทางสงัคมและเครอืข่ายทีแ่คบมกัจะล่องหน
ใจฐานขอ้มูลเหล่านี้ การออกแบบวธิกีารเขา้ถงึคนจนเมอืงจงึจ าเป็นจะต้องค านึงถงึนวตักรรมเชงิวธิกีาร
ทีจ่ะช่วยใหร้ฐัสามารถมองเหน็คนเหล่านี้ไดด้ว้ยเช่นกนั โดยอาจเจาะกลุ่มผ่านพืน้ทีท่ างานควบคู่กบัการ
ส ารวจตามพืน้ทีอ่ยู่อาศยั การสรา้งเครอืขา่ยผ่านผลกระทบแบบสโนวบ์อล (snowball effect) เป็นตน้ 
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4.2 ข้อมลูต้องมีความละเอียดในเชิงพ้ืนท่ี (Real locations) 
นอกจากเครื่องมอืและกระบวนการเก็บข้อมูลที่ควรจะครอบคลุมถึงบรบิทที่ต่างกันแล้ว การ

ออกแบบหน่วยการวเิคราะหย์งัควรเป็นพืน้ทีท่ีม่ขีนาดเลก็พอทีจ่ะเขา้ใจความหลากหลายเชงิบรบิทพื้นที่
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้นดว้ย โดยความละเอยีดเชงิพื้นที่ม ี2 รูปแบบตามลกัษณะของขอ้มูล คอื 1) พืน้ที่
ตามเขตแจงนบัการส ารวจ (enumeration area) และ 2) ต าแหน่งตามสถานทีจ่รงิ ดงันี้ 

4.2.1 พื้นท่ีตามเขตแจงนับการส ารวจ 
หากไม่นับการส ารวจส ามะโนประชากรที่จดัขึ้นทุก 10 ปีโดยเป็นการส ารวจทุกครวัเรือนทัว่

ประเทศ โดยทัว่ไปการส ารวจในประเทศไทยมกัแบ่งตามพืน้ทีใ่นและนอกเขตเทศบาลของจงัหวดัต่าง ๆ 
และอย่างละเอยีดทีสุ่ดจะอยู่ทีร่ะดบัอ าเภอซึง่มน้ีอยมาก โดยสว่นใหญ่แลว้จะอยู่ในระดบัจงัหวดัเป็นหลกั 
ทัง้นี้ ทางส านักงานสถิติแห่งชาตมิกัจดัเก็บการส ารวจผ่านพื้นที่ตามเขตแจงนับ (enumeration area; 
EA) อยู่แลว้ เพือ่ใหค้รอบคลุมถงึความหลากหลายเชงิพืน้ที ่หากแต่ดว้ยการเกบ็ไม่มจี านวนมากพอที่จะ
บ่งชี้นัยส าคญัทางสถติไิด้ (statistical significance) ทางส านักงานสถติแิห่งชาตจิงึไม่เปิดเผยพื้นที่ EA 
ดงักล่าว และใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวแต่เพยีงภายในส านกังานเท่านัน้ ความซบัซอ้นทีต่ามมาคอืคนทัว่ไปจะไม่มี
ทางรูค้วามหนาแน่นและความหลากหลายเชงิพืน้ทีเ่หล่านัน้เลย ซึง่กลายเป็นขอ้จ ากดัต่อคนทีต่อ้งการจะ
ศกึษาในรายละเอยีดมากขึน้อกีเช่นกนั  

ยกตวัอย่างพืน้ทีใ่นสหรฐัอเมรกิา การจดัเกบ็ขอ้มูลจะมรีะดบั EA อยู่หลากหลาย แต่การจดัเกบ็
ข้อมูลส ารวจชุมชนอเมริกัน (American Community Survey; ACS) แบ่งตามหน่วย census tract ที่
เกลี่ยด้วยความหนาแน่นของประชากรแล้ว ดงัจะเห็นในตวัอย่างภาพว่าพื้นที่มหานครนิวยอรค์แบ่ง
ออกเป็นหน่วย census tract ที่ย่อยกว่ารหสัไปรษณีย์หรอืเขตเมอืงด้วย (ภาพท่ี 9) โดยในพื้นที่กลาง
เมอืงที่มคีวามหนาแน่นสูงจะมขีนาดของ census tract ที่เล็กกว่า และพื้นที่ชานเมอืงหรอืชนบทจะมี
ขนาดที่ใหญ่กว่าตามสดัส่วนประชากร เพื่อจะสามารถก าหนดกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างแม่นย าและชดั เจน
มากขึน้ จากตวัอย่างนี้ จะเหน็ไดว้่าการก าหนดพืน้ทีต่ามเขตแจงนับการส ารวจนี้เป็นหน่วยการวเิคราะห์
และเกบ็ขอ้มูลทีส่ าคญัต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นอายุขยัทีค่าดการณ์ไดต้ามแต่ละพื้นทีห่น่วยย่อยดงัที่
ไดแ้สดงไวใ้นภาพท่ี 2 ทัง้ยงัเป็นการสรา้งมาตรฐานในการท าวจิยัทีเ่ชื่อมโยงกบัสถติเิชงิพืน้ทีแ่ละความ
หนาแน่นเมอืงในระดบัต่าง ๆ ดว้ย 
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ภาพท่ี 9 หน่วยพืน้ทีส่มัมโนของขอ้มลูส ารวจชุมชนอเมรกินั (ACS) 

ทีม่า: US Census Bureau (2019) 

4.2.2 ต าแหน่งตามสถานท่ีจริง 
จากบทที ่2 ขา้งตน้ ขอ้มลูของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตรก์รุงเทพมหานคร และระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตรข์องสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เป็นหน่วยงานตน้ ๆ ทีเ่ริม่เลง็เหน็ความส าคญัของ
ขอ้มูลเชงิพื้นที่ที่เจาะจงมาใช้มากขึ้น โดยขอ้มูลกลุ่มนี้มกัเป็นข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร หรอืชุมชน
เป็นหลัก เพื่อให้ไม่ล่วงก้าวต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลรายย่อย ทัง้นี้ การมีข้อมูลต าแหน่งตาม
สถานทีจ่รงิของแต่ละหน่วยงานหรอืสาธารณูปการต่าง ๆ จะช่วยใหก้ารศกึษาเรื่องการเขา้ถงึหรอืพื้นที่
บรกิารของหน่วยงานเหล่านัน้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึ้น ในกรุงเทพฯ พื้นที่ที่ได้รบัการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงโรงพยาบาล อนามยั โรงเรยีน ศาสนสถาน และสาธารณูปการอื่น ๆ ทัง้นี้ ด้วยจงัหวดัอื่น ๆ 
โดยรอบยงัไม่เปิดขอ้มลูเหล่านี้มากนกั ท าใหค้วามเขา้ใจในการเขา้ถงึพืน้ทีเ่หล่านี้ยงัจ ากดัอยู่ในขอบเขต
ของกรุงเทพ ทัง้ทีม่หานครกรุงเทพฯ กวา้งไกลเกนิกว่าขอบเขตดงักล่าวมามากแลว้กต็าม การมขีอ้มูลที่
แสดงถงึสถานทีจ่รงิของบรกิาร ชุมชน และพืน้ทีส่ าคญัต่าง ๆ จะช่วยใหก้ารวเิคราะหเ์ขา้ใจวถิชีวีติและ
ขอ้จ ากดัของผูม้รีายไดน้้อยและทีย่งัตกอยู่ในความยากจนเป็นไปอย่างชดัเจนมากขึน้ 

ในขณะเดยีวกนั การมเีพยีงต าแหน่งของพืน้ทีต่่าง ๆ จะยงัไม่เอือ้ต่อการวเิคราะหม์ากนกัหากยงั
ไม่ผสานขอ้มลูดา้นอื่น ๆ เขา้มาในฐานขอ้มลูเดยีวกนั ยกตวัอย่างเช่น หากเป็นชุดขอ้มลูโรงพยาบาลที่มี
ต าแหน่งโรงพยาบาลทัว่ประเทศ หากแสดงขอ้มูลจ านวนผู้ป่วย สดัส่วนการใชส้วสัดกิารรูปแบบต่าง ๆ 
หรอืจ านวนบุคลากรในโรงพยาบาลนัน้ ๆ จะช่วยท าให้ภาครฐัเล็งเห็นถงึโอกาสและความท้าทายเชิง
พืน้ทีท่ีซ่่อนเรน้อยู่ไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ เช่นเดยีวกนักบัสาธารณูปการอื่น ๆ เช่น อตัราการเขา้เรยีนของ
แต่ละโรงเรยีน จ านวนผูใ้ชบ้รกิารสถานีอนามยั หรอืรวมไปถงึจ านวนคดตีามสถานีต ารวจ เป็นตน้ 
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4.3 ข้อมลูต้องมีความถ่ีเชิงเวลา (Real time) 
ในท านองเดียวกันกบัความละเอียดเชิงพื้นที่ ความถี่เชิงเวลาจะมีความส าคญัมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเพราะสงัคมไทยก าลงัขบัเคลื่อนไปอย่างรวดเรว็และมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่างกบัที่
ผ่านมา โดยจะเหน็ไดว้่าอตัราการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีสงัคม เศรษฐกจิ และกระทัง่สิง่แวดลอ้มมี
ความผันผวนและเปลี่ยนด้วยอัตราเร่งที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความถี่ในการเก็บข้อมูลจึงมี
ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการเขา้ใจคนจนเมอืงและความลื่นไหลในเชงิพื้นที่ที่มสีูงขึ้นในสงัคมไทย อาจะ
แบ่งความถีเ่ชงิเวลาเป็น 2 มติดิว้ยกนั คอื 1) ความถีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลู และ 2) ความถีใ่นการเผยแพร่
ขอ้มลู ดงันี้ 

4.3.1 ความถี่ในการจดัเกบ็ข้อมูล 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรโดยละเอียดทุก 10 ปีพบว่า

คุณประโยชน์ของขอ้มูลจะลดคุณค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อกาลเวลาผ่านไป โดยภายในช่วง 5 ปีหลงัจาก
การเกบ็ขอ้มูลส ามะโนประชากรขอ้มูลดงักล่าวแทบจะไม่สามารถน าไปใชว้เิคราะหข์อ้มูลที่ส าคญัได้เลย 
เนื่องจากสงัคมไทยเปลีย่นไปอย่างมากภายใน 10 ปี หากอตัราการเปลีย่นแปลงนี้เร่งสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ครึ่งชวีติของขอ้มูล (data’s half-life) จะมอีตัราการถดถอยที่สูงขึ้นตาม (Arbesman, 2012) ท าให้การ
จดัเกบ็ขอ้มูลทีล่งทุนไปกลบัไม่ไดผ้ลตอบแทนดเีท่าไหร่นัก ถงึแมว้่าหลายประเทศทัว่โลกยงัมกีารจดัท า
ส ามะโนประชากรในทุก ๆ 10 ปีอยู่ กรณีที่น่าสนใจคอืในปี 2005 สหรฐัอเมรกิาเริม่มกีารจดัท าแบบ
ส ารวจชุมชนอเมรกินั (ACS) เพิม่ขึน้มาเพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็เหล่านี้ (US Census 
Bureau, n.d.) โดยการจดัเก็บข้อมูลจะเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างในทุก ๆ ปีแทน แต่การวเิคราะห์จะมี
ความชดัเจนทีสุ่ดเมื่อรวมผลจากากรส ารวจเหล่านัน้ผ่านกรอบเวลา 5 ปี ซึ่งหลงัจากการเกบ็ขอ้มูลครบ 
5 ปีเป็นครัง้แรกเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2010 ทางส านักงานฯ จงึคอยจดัเกบ็ส ารวจ ACS ผ่านการสุ่มทุกพืน้ที ่
census tract ในทุก ๆ ปีต่อไป 

ในอกีด้านหนึ่ง การศกึษาผ่านขอ้มูลประกอบด้านอื่น ๆ ด้วยศกัยภาพของเทคโนโลยอีาจเป็น
ทางออกหนึ่งใหก้บัการสรา้งความถี่ในการจดัเกบ็ขอ้มูล โดยยงัคงความประหยดัในการลงพืน้ทีอ่ยู่ จาก
งานประชุมประจ าปีของ TDRI ปี 2560 “(ชานนทร ์เตชะสุนทรวฒัน์, 2560)” ชยธร เตมิอรยิบุตร (2560) 
ไดเ้สนอใหม้กีารใชเ้ทคนิค remote sensing ดว้ยภาพถ่ายทางอากาศเพือ่บ่งชีค้วามยากจนผ่านวสัดุของ
หลงัคาครวัเรอืน เช่น เป็นสงักะสซีึง่บ่งชีถ้งึทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราว หรอืทีเ่ป็นคอนกรตีบ่งชีถ้งึทีอ่ยู่ในลกัษณะ
หอ้งเช่า เป็นต้น นอกจากนี้ ในงานประชุมเดยีวกนั ชานนทร์ เตชะสุนทรวฒัน์ (2560) ยงัเสนอเพิม่เตมิ
เรื่องศกัยภาพของการน าเอาขอ้มลูการใชโ้ทรศพัท์มอืถอื (cellular data) มาช่วยบ่งชีก้ารเคลื่อนไหวของ
คนและระดบัความสามารถในการใช้จ่ายดว้ย ทัง้นี้ ทัง้ 2 วธิกีารทีเ่สนอมายงัมขีอ้จ ากดัอยู่ ทัง้ดา้นการ
บ่งชี้ ปัจจัยความยากจนผ่านวัสดุหลังคา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลการใช้
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โทรศพัท์มอืถอื เป็นต้น ดงันัน้ ถงึแม้ว่าการวเิคราะห์หาความยากจนและความเหลื่อมล ้าด้วยรูปแบบ
เหล่านี้จะมคีวามน่าสนใจและสามารถช่วยชี้เป้าหมายได้ชดัเจนขึ้น การผลกัดนัให้เกิดความถี่ในการ
จดัเกบ็ขอ้มลูจะยงัคงมคีวามส าคญัมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

4.3.2 ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล 

จากตวัอย่างการจดัท าแบบส ารวจ ACS ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้น ทางส านักงานเผยแพร่ขอ้มูลทัง้ใน
ความถี่ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี และทุก 5 ปี โดยความแม่นย าและละเอยีดของขอ้มูลจะแปรผกผนัต่อความถี่
ของข้อมูลที่ได้รบัการวเิคราะห์ในหน่วยของ census tract แล้ว (US Census Bureau, 2014) ส าหรบั
การใชง้านผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชไ้ด้ตามความเหมาะสมของหลกัการและเหตุผลของการใชง้านนัน้ ๆ ซึ่ง
การเก็บข้อมูลที่มคีวามถี่มากและเผยแพร่อย่างมทีางเลือกในมติิด้านเวลาให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลจะเป็นอีก
ประเดน็ทีส่ าคญั โดยไดก้ล่าวไปแลว้ว่าความผนัผวนของมติดิา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม และอื่น ๆ 
มคีวามถี่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบางประเดน็อาจต้องการขอ้มูลทีแ่สดงถงึการเปลี่ยนแปลงในระยะสัน้
มากกว่า แต่บางประเดน็อาจต้องการความแม่นย าเชิงสถติมิากกว่า การสร้างความเขา้ใจในมติิคนจน
เมอืงจงึตอ้งพึง่พาขอ้มลูทีม่คีวามถีใ่นเชงิเวลาทัง้การจดัเกบ็และการเผยแพร่ขอ้มลูดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 

4.4 ข้อมลูท่ีหลากหลายต้องสามารถวิเคราะหร์่วมกนัได้ (Relatable databases) 
จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะพบว่าการสรา้งใหเ้กดิฐานขอ้มูลที่มตีวัชี้วดัทีค่รอบคลุม มรีายละเอยีด

ในเชงิพื้นที่ และมคีวามถี่ในเชงิเวลาล้วนมากบัการลงทุนและลงแรงในการเก็บขอ้มูลค่อนขา้งมาก แต่
แท้จรงิแล้วหลายฐานข้อมูลที่ด าเนินการอยู่แล้วจะมปีระโยชน์มากขึ้นหากตัง้อยู่บนฐานการวเิคราะห์
เดยีวกนั เช่น ในพืน้ที ่EA เดยีวกนั หรอืในหน่วยชุมชนเดยีวกนั เป็นต้น การสรา้งระบบการจดัเกบ็ทีต่ ัง้
อยู่บนมาตรฐานเดยีวกนั ถงึแมว้่าจะเป็นขอ้มูลขา้มหน่วยงาน จะเป็นประเดน็ส าคญัทีจ่ะยอมใหเ้กดิการ
วเิคราะหข์า้มชุดขอ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการทางสถติ ิและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในเชงิการใช้งาน
ขอ้มูลต่าง ๆ โดยการสร้างมาตรฐานขอ้มูลม ี2 ดา้นทีจ่ าเป็น คอื 1) การสรา้งมาตรฐานรหสัที่เชื่อมโยง
ขา้มฐานขอ้มูลในภาคส่วนเดียวกนั และ 2) การสร้างมาตรฐานรหสัส าหรบัขอ้มูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
หลายภาคสว่น ดงันี้ 

4.4.1 การสร้างมาตรฐานรหสัท่ีเช่ือมโยงข้ามฐานข้อมูลในภาคส่วนเดียวกนั 
ทีผ่่านมาการเผยแพร่ขอ้มลูสูส่าธารณะจากภาครฐัสว่นมากเน้นขอ้มลูทีส่ามารถอ่านดว้ยตาเปล่า

ไดโ้ดยง่าย แต่ขอ้มูลเหล่านัน้กลบัสามารถอ่านดว้ยระบบคอมพวิเตอรไ์ดย้าก การจดัการเผยแพร่ขอ้มูล
จงึยงัไม่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชง้านมากนักทัง้ทีท่างหน่วยงานต่าง ๆ อาจมขีอ้มูลเหล่านัน้อยู่แลว้ ใน
ที่นี้ ขอ้มูลส าคญันัน้คอืรหสัของหน่วยขอ้มูลในฐานขอ้มูลนัน้ ๆ เช่น รหสัโรงพยาบาล รหสัชุมชน รหสั
สถานีอนามยั เป็นต้น การสรา้งและเผยแพร่รหสัมาตรฐานเหล่านี้ผ่านชุดขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วย
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ใหผู้น้ าขอ้มูลไปวเิคราะหใ์ชม้คีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัอาจสรา้งประเดน็ต่าง ๆ ทีท่างหน่วยงานเอง
อาจจะคดิไม่ถงึไดด้ว้ย โดยการวเิคราะหข์า้มชุดขอ้มูลอาจมกีรณีการต้องการเชื่อมโยงขอ้มูลเตยีงผูป่้วย
ต่อโรงพยาบาลมายังข้อมูลต าแหน่งของโรงพยายาบาล หรือในกรณีอื่น เช่น มีชุดข้อมูลจ านวน
ผู้ใช้บริการสวสัดิการสงัคมตามสถานพยายาบาลต่าง ๆ หากได้รบัการลงไว้เป็นรหสัการใช้งานจะ
สามารถท าใหเ้ขา้ใจ กระบวนการการเขา้ถงึสถานพยาบาลของคนในรปูแบบต่าง ๆ ได ้เป็นตน้ 

4.4.2 การสร้างมาตรฐานรหสัส าหรบัข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีใช้ร่วมกนัหลายภาคส่วน 
ในท านองเดยีวกนั การสร้างมาตรฐานส าหรบัขอ้มูลเชงิพื้นที่จะเป็นรหสักลางที่สามารถผนวก

การวเิคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ไดง้า่ยยิง่ขึน้ ถงึแมว้่าประเทศไทยมรีหสัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้นอยู่
แล้ว หากแต่ในการก าหนดพื้นที่ข้อมูลเหล่านัน้ยงัมคีวามเหลื่อมกันอยู่เมื่อตัง้อยู่บนรูปแบบของเขต
เทศบาลที่ซ้อนทบักบัเขตการปกครองเดิม การสร้างและเผยแพร่มาตรฐานในการเชื่อมโยงขอ้มูลเชิง
พื้นที่และรหสัของหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย เป็นอกีหนึ่งปัจจยัที่ควรพจิารณาเพื่อเปิดโอกาสให้
การวเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัรายลอ้มความยากจนในมติติ่าง ๆ เป็นไปได้ง่ายขึน้ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
ทัง้ยงัก่อใหฐ้านขอ้มลูทีม่อียู่แลว้มคีุณประโยชน์มากขึน้ดว้ย 

 

4.5 ข้อมลูควรจะสามารถเปิดสู่สาธารณะขณะท่ีปิดความเป็นส่วนตวั (Open but 

protected data) 
นอกจากการแก้ไขช่องว่างและขอ้จ ากดัเชงิขอ้มูลแลว้ ปัจจยัส าคญัตามมาคอืการแก้ไขช่องว่าง

ในการเขา้ถงึขอ้มูล ในประเทศไทยมแีนวโน้มที่จะเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานรฐัต่าง ๆ เพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามหลกัการของการปกครองอย่างเปิดกว้าง (open governance) ทัง้นี้ การเปิดขอ้มูลต่าง ๆ 
ควรจะค านึงถึงความสามารถในการน าเอาข้อมูลเหล่านัน้ไปใช้ได้โดยง่ายด้วย ปัจจุบันเว็บไซต์ 
data.go.th เป็นพื้นที่กลางที่พยายามรวบรวมฐานขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ แต่ในขณะเดียวกัน 
หลายขอ้มูลทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์นัน้ยงัอยู่ในรูปแบบของ word หรอื pdf ซึ่งท าใหก้ารน าไปใชว้เิคราะห์
ต้องมลี าดบัขัน้ในการถอดขอ้มูลก่อน ในอกีดา้นหนึ่ง การเปิดขอ้มูลทีพ่รอ้มต่อการท าความเขา้ใจจ าเป็น
จะต้องเผยแพร่ดิกชันารีข้อมูล (data dictionary) และวิธีการวิเคราะห์ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
พจิารณาการใชข้อ้มูลไดอ้ย่างมหีลกัการดว้ย ทัง้นี้ ขอ้มูลของส านักงานสถติมิกีารเผยแพร่ขอ้มูลเหล่านี้
เป็นมาตรฐานมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่เป็นแบบอย่างทีห่น่วยงานอื่น ๆ ควรน าไปใช้ 

ประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูลที่ตัง้อยู่บนมาตรฐานเดียวกนั ความถี่เชิงเวลาเท่ากนั และมี
หน่วยการวเิคราะห์ฐานบนพื้นที่เดียวกัน (basic unit of analysis) จะช่วยท าให้การวเิคราะห์ข้ามชุด
ขอ้มูลเป็นไปไดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ การเปิดขอ้มูลระดบัปลกีย่อยสู่สาธารณะยงัจะเปิดโอกาสให้คนใน
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สงัคมสามารถช่วยกนัหาประเดน็ความยากจนไดอ้ย่างหลากหลายมากขึน้ เพิม่พูนองคค์วามรูด้า้นความ
ยากจน คนจนเมอืง และสุขภาวะของคนในสงัคมต่อไป 

ในทางกลับกัน หลายหน่วยงานมีความกังวลเรื่องการปกปิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ประชาชน ซึ่งเป็นประเดน็ทีส่ าคญัและสอดคลอ้งกนักบัหลกัการของพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA) ทัง้นี้ การเผยแพร่ขอ้มูลในรายละเอียดไม่
จ าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเสมอไป โดยการปิดความเป็นส่วนบุคคลสามารถท าได้ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น 1) การรวมขอ้มูลระดบับุคคลหรอืครวัเรอืนขึ้นมาอยู่ในระดบัพื้นที่ที่กว้างขึ้น 
(aggregation) 2) การปิดรายละเอยีดที่จะสามารถบ่งชี้บุคคลได้ แต่เปิดส่วนอื่น ๆ (cropping) เช่น ปิด
ขอ้มูลรูปพรรณสณัฐานแต่เปิดขอ้มูลเรื่องโรคภัยไขเ้จ็บและลกัษณะงาน เป็นต้น หรอื 3) การเข้ารหสั
ขอ้มูลรหสัส่วนบุคคล (encryption) โดยผูน้ าขอ้มูลไปใช้จะต้องยดึถอืสญัญาการไม่เปิดเผยขอ้มูล (non-
disclosure agreement; NDA) มาเป็นขอ้ต่อรองในการเปิดใหใ้ชข้อ้มูล เป็นต้น การยกตวัอย่างดงักล่าว
พยายามที่จะชี้แจงว่าการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หมายถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลทัง้หมดเสมอไป 
เพราะการเปิดเผยขอ้มูลมคีวามส าคญัและสามารถสรา้งประโยชน์ต่อองคค์วามรูใ้นสงัคมไดอ้กีมากมาย 
ทัง้นี้ การปิดขอ้มูลบางส่วนจะเป็นกระบวนการส าคญัที่ท าใหก้ารเปิดขอ้มูลเหล่านัน้ไม่เป็นภยัต่อบุคคล
ต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 

 

4.6 ปรบัปรงุจากฐานข้อมลูเดิมเพ่ิมเติมค าถามท่ีช่วยช้ีแจงความยากจน (Build on 

existing datasets) 
จากขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาขอ้มลูคนจนเมอืงทีก่ล่าวไปขา้งต้น ประเดน็ส าคญัของการพฒันา

ขอ้มลูคนจนเมอืงคอืการพฒันาต่อยอดใหร้ะบบฐานขอ้มลูต่าง ๆ ทีม่อียู่เดมิมปีระสทิธภิาพและครอบคลุม
มากขึน้ ส าหรบัประเดน็เรื่องขอ้มูลแลว้ การสรา้งฐานขอ้มูลใหม่ (reinventing the wheel) เป็นวธิกีารที่
ไม่แนะน า เนื่องจากฐานข้อมูลและปัจจยัหลายส่วนมีการเก็บมานาน การปรบัข้อค าถาม หรือสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่จะท าให้การวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลา ( timeseries) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
ตรงไปตรงมานัก ในบางกรณีฐานขอ้มูลชุดใหม่จะท าใหข้อ้มูลชุดเดมิเป็นโมฆะไปไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ การ
คงพืน้ฐานของฐานขอ้มูลเดมิจงึยงัมคีวามส าคญัอยู่ ทัง้นี้ประเดน็การพฒันาฐานขอ้มูลเดมิอาจแบ่งตาม
ประเภทของฐานขอ้มูล คอื 1) ฐานขอ้มูลการลงทะเบยีน 2) ฐานขอ้มูลจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และ 3) ฐานขอ้มลูการส ารวจ โดยฐานขอ้มลูแต่ละลกัษณะมรีายละเอยีดทีส่ามารถพฒันาต่อยอดไดด้งันี้ 

4.6.1 ฐานข้อมูลการลงทะเบียน (self-reporting databases)  

ฐานขอ้มูลการลงทะเบยีน เช่น ฐานขอ้มูลทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐั จ าเป็นจะต้องขยายค าถาม
ใหค้รอบคลุมมากกว่าเพยีงปัจจยัเรื่องรายไดแ้ละหนี้สนิตามมติติ่าง ๆ ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นขอ้ 4.1 แลว้ โดย
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อาจอ้างอิงจากค าถามจากการส ารวจของจปฐ.เป็นพื้นฐานส าคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้  วิธี การ
ลงทะเบียนถึงแม้จะมีข้อมูลที่อยู่อาศัยแล้ว ยังควรเผยแพร่ผ่านการรวมข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ใน
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยเชิงพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มากไปกว่านี้  ด้วยการ
ลงทะเบยีนขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของแต่ละคนทีไ่ม่มคีวามแน่นอน การเปิดรอบการลงทะเบยีนควรปรบั
เป็นการเปิดใหส้ามารถลงทะเบยีนไดทุ้กเมื่อและการบรหิารจดัการขอ้มูลเป็นไปโดยอตัโนมตัมิากยิง่ขึ้น 
และสุดทา้ย การเขา้หาผูม้รีายไดน้้อยอาจต้องปรบัวธิกีารแทนการเขา้หาตามพืน้ทีอ่ยู่อาศยั อาจปรบัมา
เขา้หาตามแหล่งงานหรอืพืน้ทีส่าธารณูปการต่าง ๆ เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล หรอืสถานีอนามยั ดว้ย
เช่นกนั 

4.6.2 ฐานข้อมูลจากการด าเนินงานของหน่วยงาน (administrative databases) 

ในทางกลบักนั ฐานข้อมูลจากการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นส่วนที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
กรอกเพือ่รายงานหรอืตดิตามผลการด าเนินการอยู่แลว้ ทัง้นี้ พืน้ทีเ่หล่านี้เป็นพืน้ทีท่ีจ่ะมโีอกาสไดส้มัผสั
กบัผูม้รีายไดน้้อยและผูท้ีต่กอยู่ในความยากจนค่อนขา้งมาก นอกจากจะสามารถออกแบบใหพ้ืน้ทีเ่หล่านี้
เป็นอกีหนึ่งช่องทางในการลงทะเบยีนสวสัดกิารแห่งรฐัแลว้ ทางหน่วยงานต่าง ๆ อาจควรเริม่เกบ็ขอ้มลู
ในมติอิื่น ๆ ดว้ย เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจยัรายลอ้มทีก่่อใหเ้กดิปัญหาทางสุขภาวะในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามมา การร่วมมอืกบัหน่วยงานสาธารณูปการเหล่านี้จะเป็นอีกส่วนส าคญัที่ท าให้ขอ้มูลเวชระเบียน 
ระเบยีนนกัเรยีน มนียัส าคญัต่อการพฒันาสงัคมโดยรอบไดเ้ช่นกนั 

4.6.3 ฐานข้อมูลการส ารวจ (survey databases) 

สุดท้ายนี้ ฐานข้อมูลการส ารวจยงัเป็นฐานข้อมูลที่ส าคญัมากอยู่ แต่การออกแบบการจดัเก็บ
แบบสอบถามใหม้ปัีจจยัความยากจนทีค่รอบคลุมในหลากหลายมติ ิมมีาตรฐานในการลงรหสัทีส่ามารถ
น าไปผูกกบัขอ้มูลอื่น ๆ ได ้รวมถงึความถี่ในการจดัเกบ็แบบส ารวจทีค่งทีแ่ละทนัต่อการใช้งาน จะเป็น
ปัจจยัการพฒันาต่อยอดฐานขอ้มูลการส ารวจคนจนที่ส าคญั นอกจากนี้ ยงัมคีวามส าคญัในการขยาย
ฐานการส ารวจเขา้มาอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และเมอืงอื่น ๆ ดว้ย เพราะปัจจุบนั แนวโน้มส าคญัของความ
ยากจนไดผ้นัตนจากทีเ่ดมิอาศยัอยู่ในชนบทมาอยู่ในเมอืงมากขึน้อย่างมนีัยส าคญั และแนวโน้มทัว่โลก
เริม่ชีไ้ปในทศิทางดงักล่าว (Ravallion, 2016)  

จากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ว่าขอ้มลูทัง้มดัมอืและปิดตา การพฒันาปรบัปรุงขอ้มลูคนจนเมอืงใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ทนัท่วงท ีเปิดกว้างต่อการวเิคราะห์ที่หลากหลาย และเป็นสาธารณะจะเป็นส่วนส าคญัให้การมองของ
ภาครฐัชดัเจนยิง่ขึ้น การมดัมอืให้ภาครฐัปฏบิตัผิ่านขอ้มูลที่ชดัเจนจงึจะเป็นการพฒันาปรบัวถิชีวีติคน
จนเมอืงใหด้ขีึ้นไดต้ามมา นอกจากนี้ ความไหลลื่นของคนจนทัง้ในชนบทและเมอืงก าลงัสร้างความขุ่น
มวัใหก้บัเสน้แบ่งระหว่างเมอืงและชนบท ส่งผลใหก้ารแก้ป ญหาคนจนไม่ว่าจะทีใ่ดทีห่นึ่ง มคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะต้องเลง็เหน็ความยากจนอกีทคีวบคู่ไปดว้ยเสมอ การสรา้งฐานขอ้มูลที่มสีุขภาวะที่ด ีอนัจะน าไปสู่
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สุขภาวะของประชาชน จงึเป็นฐานขอ้มลูทีล่ะเอยีดในเชงิพืน้ที ่มคีวามถีใ่นเชงิเวลา มคีวามครอบคลุมใน
เชงิประเดน็ ทัง้ยงัมคีวามยดืหยุ่นและเป็นมาตรฐานทีพ่รอ้มต่อการวเิคราะหข์า้มชุดขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย   
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