
คนไรบาน: 
จุดเริ่มตนการสํารวจและตอยอดสุขภาพ

คนไรบาน: 
จุดเริ่มตนการสํารวจและตอยอดสุขภาพ

โครงการ การสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครอืขายอยางเปนระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ การสํารวจสถานการณคนไรบานและการสรางการมีสวนรวม

ของภาคีเครอืขายอยางเปนระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



การแจงนับคนไรบาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

ป 2558



วงประชุมภาคี
เครือขาย     
การสํารวจ    
คนไรบาน

การพัฒนา    
วิธีวิทยาและ
แบบแจงนับ

การเตรียมความ
พร้อมการแจง
นับคนไร้บ้าน

การแจงนับและ
ผลการแจงนับ
คนไรบาน

กระบวนการทํางาน: 

กวาจะมาเปนขอมูลแจงนับคนไรบานเพื่อคนไรบาน”

กระบวนการทํางาน: 

กวาจะมาเปนขอมูลแจงนับคนไรบานเพื่อคนไรบาน”

- กรอบขอมูลทาง

ประชากรที่สําคัญ

สําหรับทํางาน

ขับเคลื่อน

- แผนที่การกระจายตัว

ทางประชากรเบื้องตน

- ลักษณะทางประชากร

จากภายนอก

- การนับแบบคืนเดียว

ทุกเขต

- ครอบคลุมพืน้ที่

สาธารณะและศูนยพกั

- แบงพื้นที่ยอยเปน 21 

เขต 3 ศูนยพักฯ

- การสํารวจพื้นที่

เบื้องตน

- การพัฒนาศักยภาพ

ทีมแจงนบั



การพฒันาศกัยภาพ

ทีมแจงนับ

การพฒันาศกัยภาพ

ทีมแจงนับ



กรอบข้อมลูประชากรสาํหรบัการแจงนับกรอบข้อมลูประชากรสาํหรบัการแจงนับ
เน้นการสงัเกตจากภายนอก : ข้อมลูเป็น Minimum 



กรอบข้อมลูประชากรสาํหรบัการแจงนับกรอบข้อมลูประชากรสาํหรบัการแจงนับ
เน้นการสงัเกตจากภายนอกเฉพาะลกัษณะที่เหน็ได้ชดั



ขอบเขตพืน้ที่การแจงนับขอบเขตพืน้ที่การแจงนับ
 แบง่เป็น 21 พืน้ที่ย่อย และ 3 ศนูยพ์กัฯ

 ครอบคลมุพืน้ที่ทางวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนไรบ้า้นที่ใช้ชีวิตในพืน้ที่กรงุเทพมหานคร



องคป์ระกอบทีมแจงนับองคป์ระกอบทีมแจงนับ

ทีมพื้นที่สาธารณะ ทีมศูนยพักฯ

หัวหนาทีม: คนไรบาน/อดีตคนไรบาน

พนักงานแจงนับที่ 1

พนักงานแจงนับที่ 2

พนักงานแจงนับที่ 1

พนักงานแจงนับที่ 2



ระยะเวลาการแจงนับ ระยะเวลาการแจงนับ 

พื้นที่สาธารณะ

ตั้งแต 22.00 - 04.00 น.

ทยอยปลอยตัวตามพื้นที่ยอย 

[ใกล-ไกล]

 ศูนยพกัคนไรบาน

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการใหบริการ และ
ระยะเวลาการเขาพักของคนไรบาน



ผลการแจงนับคนไรบาน



1,307 คน1,307 คน



จํานวนและการกระจายตัวของคนไรบานจํานวนและการกระจายตัวของคนไรบาน

จํานวน 1,307 คน

อาศัยอยูในศูนยพักชั่วคราว 129 คน หรือประมาณรอยละ 10

อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ 1,178 คน หรือประมาณรอยละ 90

สนามหลวง, ราชดําเนิน คลองหลอด, หมอชิต 2, เยาวราช,        

หัวลําโพง*

จํานวน 1,307 คน

อาศัยอยูในศูนยพักชั่วคราว 129 คน หรือประมาณรอยละ 10

อาศัยอยูในพื้นที่สาธารณะ 1,178 คน หรือประมาณรอยละ 90

สนามหลวง, ราชดําเนิน คลองหลอด, หมอชิต 2, เยาวราช,        

หัวลําโพง*



เพศของคนไรบานเพศของคนไรบาน
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ในภาพรวม ในศูนยพักชั่วคราว ในพื้นที่สาธารณะ
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ช่วงวยัของคนไร้บา้นช่วงวยัของคนไร้บา้น

วัยเด็ก

1%

วัยรุน

2% วัยแรงงาน

27%

วัยกลางคน

49%

วัยสูงอายุ

20%

ไมทราบ

1%



ชวงวัยกับการอยูอาศัยของคนไรบาน 

(ตามชวงอายุ)

ชวงวัยกับการอยูอาศัยของคนไรบาน 

(ตามชวงอายุ)
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ศูนยพักฯ พื้นที่สาธารณะ



การอยู่อาศยัของคนไร้บา้นการอยู่อาศยัของคนไร้บา้น
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ภาพรวม ศูนยพัก พื้นที่สาธารณะ
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อยูคนเดียว

อยูกับครอบครัว

อยูกับคนไรบาน
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ปญหาสุขภาพของคนไรบาน (ที่เห็นไดชัด)ปญหาสุขภาพของคนไรบาน (ที่เห็นไดชัด)

ปญหาสุขภาพของคนไรบาน จํานวน รอยละ
พิการ 28 2.1

มีบาดแผล 26 2

ติดสุรา 126 9.6

สุขภาพจิต 98 7.5

พิการ และมีบาดแผล 6 0.5

พิการ และติดสุรา 3 0.2

มีบาดแผล และติดสุรา 6 0.5

พิการ และสุขภาพจิต 4 0.3

มีบาดแผล และสุขภาพจิต 4 0.3

ติดสุรา และสุขภาพจิต 18 1.4

พิการ มีบาดแผล และติดสุรา 3 0.2

พิการ มีบาดแผล และสุขภาพจิต 2 0.2

ไมมี 983 75.2



การมีความพิการที่เหน็ได้อย่างชดัเจนการมีความพิการที่เหน็ได้อย่างชดัเจน

วัยรุน แรงงาน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุ

4.17 

1.73 

3.74 

5.64 

อยูคนเดียว อยูกับครอบครัว / คูชีวิต อยูกับคนไรบานอื่นๆ

63.04 

17.39 19.57 

ภาพรวม ศูนยพักฯ พื้นที่สาธารณะ

3.52 

15.50 

2.21 



การมีบาดแผลที่เหน็ได้อย่างชดัเจนการมีบาดแผลที่เหน็ได้อย่างชดัเจน

อยูคนเดียว อยูกับครอบครัว / คูชีวิต อยูกับคนไรบานอื่นๆ

72.34 

10.64 
17.02 

ภาพรวม ศูนยพักชั่วคราว พื้นที่สาธารณะ

3.60 

17.05 

2.12 

แรงงาน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุ

2.59 
3.43 

5.64 



การมีปญหาติดสุราที่เห็นไดอยางชัดเจนการมีปญหาติดสุราที่เห็นไดอยางชัดเจน

วัยรุน แรงงาน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุ

4.17 

17.00 

10.45 10.90 

อยูคนเดียว อยูกับครอบครัว / คูชีวิต อยูกับคนไรบานอื่นๆ

53.85 

7.05 

38.46 

ภาพรวม ศูนยพักฯ พื้นที่สาธารณะ

11.94 

3.10 

12.90 



การมีปญหาสุขภาพจิตที่เห็นไดอยางชัดเจนการมีปญหาสุขภาพจิตที่เห็นไดอยางชัดเจน

วัยรุน แรงงาน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุ

4.17 

9.80 
11.08 

7.52 

อยูคนเดียว อยูกับครอบครัว / คูชีวิต อยูกับคนไรบานอื่นๆ

74.60 

8.73 
16.67 

ภาพรวม ศูนยพักฯ พื้นที่สาธารณะ

9.64 

9.30 

9.68 



ขอสังเกตเบื้องตนจากขอมูลแจงนับขอสังเกตเบื้องตนจากขอมูลแจงนับ

 ศูนยพกัชัว่คราวคนไรบาน มีความสําคัญในการดูแลกลุมเปราะบางและ

ผูมีปญหาทางสุขภาพ 

ศูนยพักชั่วคราวคนไรบาน มีความสําคัญในการดูแลกลุมเปราะบางและผูมี

ปญหาทางสุขภาพ: มีสัดสวนของผูหญิง คนไรบานที่มีความพิการ และมีบาดแผลที่

เห็นไดชัดสูงกวาในภาพรวมและที่อาศัยในพื้นทีส่าธารณะ 

จากสัดสวนของคนไรบานวัยกลางคนและวัยแรงงานที่สูง มีความเปนไป

ไดวาในอนาคตจะมีการเพิ่มจํานวนของคนไรบานสูงอายุ

 ศูนยพกัชัว่คราวคนไรบาน มีความสําคัญในการดูแลกลุมเปราะบางและ

ผูมีปญหาทางสุขภาพ 

ศูนยพักชั่วคราวคนไรบาน มีความสําคัญในการดูแลกลุมเปราะบางและผูมี

ปญหาทางสุขภาพ: มีสัดสวนของผูหญิง คนไรบานที่มีความพิการ และมีบาดแผลที่

เห็นไดชัดสูงกวาในภาพรวมและที่อาศัยในพื้นทีส่าธารณะ 

จากสัดสวนของคนไรบานวัยกลางคนและวัยแรงงานที่สูง มีความเปนไป

ไดวาในอนาคตจะมีการเพิ่มจํานวนของคนไรบานสูงอายุ



ขอบคุณครับขอบคุณครับ

Credit: www.huffingtonpost.com

ขอมูลการสํารวจคนไรบาน = ทิศทางนโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไรบาน 

ความถูกตองของขอมูล = โอกาสที่คนไรบานจะไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม


