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ชุดความรู้นี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการการจัดการความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของ       
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2562 เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง
และผู้ท าการขอทานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”

กระบวนการจัดท าชุดความรู้นี้ เริ่มจากการค้นหาความรู้ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานด้วยการ
สอบถามความต้องการของบุคลากรและผู้ ใช้บริการผ่านแบบสอบถาม Google Form มีการรวบรวม         
องค์ความรู้โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ  และการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และมีผลงานโดดเด่น 
จ านวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้ปกครองนิคมสร้าง
ตนเองที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อถอดความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็น
ความรู้ที่เป็นรูปธรรมจ านวน 13 ประเด็น และน ามาจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ สื่อ วีดิทัศน์ สื่อเอกสารวิชาการรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น 
หน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี สระบุรี และนครนายก รวมทั้งมีการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านแบบสอบถาม Google Form เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มาทบทวน และปรับปรุง
เนื้อหาสาระ และจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจงาน
ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้พึ่งและผู้ท าการขอทาน ทั้งนี้  ขอน้อมรับ
ข้อผิดพลาดและความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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1
วิธีการสรา้ง

หรอืท าความเข้าใจ

กับเครอืข่าย
เก่ียวกับกระบวนการให้ความชว่ยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายคนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการขอทาน

ให้ประสบความส าเรจ็
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กระบวนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานเป็น
กระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น การสร้างเครือข่ายที่ดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและกลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม วิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน สามารถด าเนินการได้ดังนี้

1. การท าข้อตกลง (MOU) เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน  
ในบางพ้ืนที่ต้องอาศัยการท าข้อตกลง (MOU) เพื่อให้เกิดข้อสัญญาว่าจะบูรณาการ

ช่วยเหลือพัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกัน เช่น โครงการต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน หรือ
MOU กับกระทรวงยุติธรรมในโครงการบ้านกึ่งวิถี เพื่อเป็นสถานที่พักชั่วคราวส าหรับผู้พ้นโทษ
และคนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น

การจัดท าข้อตกลงนั้น มีทั้งใน ระดับรัฐ เช่น เทศบาลนคร สสส. เอกชน และ ระดับ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น การจัดท าความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการร่วมกับองค์การ MINDA, Access4U ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้ 
บริการคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน แต่ในบางพื้นที่อาจไม่ต้องใช้การท าข้อตกลงเนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีการท างานร่วมกันบ่อยครั้ง หรือในบางพื้นที่อาจต้องด าเนินการทั้ง 2 ลักษณะ ดังนั้น 
จึงขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งการบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานด้วย

2. กลไกคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับประเทศ
หน่วยงานมีกลไกคณะอนุกรรมการ

ระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับประเทศ ซึ่ง
ภายในโครงสร้างประกอบด้วยเครือข่ายการ
ท างานในภาพรวมของรัฐ จึงสามารถเชื่อมโยง
ปัญหาอุปสรรคในการท างาน และน าเสนอผ่าน
คณะอนุกรรมการเหล่านี้ เพื่อให้การช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายของ
หน่วยงาน
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3. การท าให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา
เทคนิคที่ส าคัญในการสร้างเครือข่าย คือ การท าให้เครือข่ายเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับปัญหานั้น ๆ ด้วย เช่น ในพื้นที่เกิดปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ ปัญหาคนเร่ร่อน     
คนไร้ที่พ่ึง ผู้ท าการขอทาน ผู้ติดเชื้อเอดส์ ปัญหายาเสพติด จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ การด าเนินการจึงต้องใช้กระบวนการหลายอย่าง   
ต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การพิจารณาวางแผนก่อน-หลัง ซึ่งในกรณีนี้ เทศบาลเป็น
เจ้าของพื้นที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จึงได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งศูนย์คุ้มครอง        
คนไร้ที่พึ่ง โรงพยาบาล เทศกิจ บขส. และเครือข่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หน่วยงาน
จึงสามารถใช้เวทีนี้เพื่อชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เครือข่ายทราบเจตนารมย์ของกฎหมาย โทษ 
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ การท างานจึงต้องร่วมกันพูดคุย ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ
ร่วมกัน และทุกฝ่ายต้องรับรู้ร่วมกัน รวมทั้งต้องท างานในเชิงสหวิชาชีพ เพื่อร่วมกันลงพื้นที่
ด าเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมาย การตรวจสุขภาพ การส่งโรงพยาบาล/สาธารณสุข การประสาน
ภูมิล าเนาต้นทาง การติดตามประเมินครอบครัว 

4. การสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายภายในกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมด้วย เพราะมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด พม .   
ที่ต้องท างานร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มักมีความรู้ความเข้าใจในการท างานอยู่แล้ว แต่ต้องปรับ
มุมมองในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การท างานด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

5. การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย
การสร้างเครือข่ายเฉพาะในรูปแบบของ “เครือข่ายที่มีสนใจด้านการพัฒนาสังคม” 

และ “เครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการ” เพื่อจ้างงานคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานให้มีอาชีพ รายได้ 
และไม่กลับไปเป็นคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน เนื่องจากในสังคมปัจจุบันไม่ได้ให้การยอมรับกลุ่ม
คนเหล่านี้มากนัก หน่วยงานจึงต้องค้นหาความสามารถและความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย โดย
ทดสอบและฝึกฝน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความช านาญ หลังจากนั้นด าเนินการเปิดหน่วยงาน 
โดยเชิญให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีความสามารถพร้อมกับคัดเลือก
ไปท างาน ทั้งนี้เครือข่ายที่ส าคัญคือ กระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานสามารถประสานกระทรวง
แรงงานเพื่อหางานที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
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6. การสร้างเครือข่ายจากจิตอาสา
หน่วยงานต้องมีการบูรณาการร่วมกับจิตอาสาประเภทต่าง ๆ เพราะการท างานกับ

เครือข่ายเหล่านี้ จะท าให้ประชาชนภายนอกรับทราบการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจิตอาสา 
การเสียสละ แบ่งปันให้กลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิต      
ที่ดีขึ้น รวมถึงจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถกลับคืนสู่ชุมชนและครอบครัวได้ 

7. การประชาสัมพันธ์ภารกิจสถานคุ้มครองฯ และศูนย์คุ้มครองฯ
- การเปิดพื้นที่หน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอก เครือข่ายมาร่วมกิจกรรม และรับรู้

รับทราบนโยบายการท างานของหน่วยงาน ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เกิดจิตอาสา
ช่วยหน่วยงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีโอกาสเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงาน     
ไม่สามารถท างานให้ประสบความส าเร็จโดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยเครือข่าย โดยการเปิด
หน่วยงานให้เครือข่ายรับรู้วิธีการท างาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายอื่น เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมาก ภายใต้งบประมาณที่มีจ ากัด แต่
หน่วยงานก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นได้ จากข้อมูลเหล่านี้จึงเกิดการ
บอกต่อกันภายในจังหวัด อีกทั้งควรมีการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายทราบความต้องการของกลุ่มคน 
ไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน ฉะนั้น เมื่อเครือข่ายเหล่านี้รับทราบข้อมูลและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จึงเข้ามาเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เช่น เป็นจิตอาสาช่วยจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลให้บริการเรื่องการตรวจสุขภาพ      
ตัดเล็บให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสคืนสู่สังคมได้ในอนาคต 

- การประชุมในเวทีต่าง ๆ เพื่ออธิบายบทบาทของหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ว่าหน่วยงานมีความส าคัญอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน พร้อมกับ
เชิญชวนให้ผู้สนใจมาเป็นเครือข่ายพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เช่น เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายภายในหน่วยงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดตามความถนัด 

- การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
กระบวนการดูแลกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน เมื่อสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายแล้ว ล าดับต่อมาจะเป็นการพัฒนาไปสู่ระดับการลงมือท ากิจกรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะต้องรับรู้และเข้าใจกระบวนการท างานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงจะท างานด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ
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วิธีท าความเข้าใจในกระบวนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย สามารถด าเนินการได้ดังนี้

1. สร้างความรู้ให้กับเครือข่าย
เครือข่ายประกอบด้วยหลายภาคส่วน จึงต้องพิจารณาว่าเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน

เป็นใครบ้าง เช่น ฝ่ายปกครอง ต ารวจ โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งล้วนปฏิบัติงานได้ตามข้อจ ากัดทางกฎหมายของแต่ละแห่ง 
และมักไม่มีความรู้ในการท างานเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยเฉพาะ เช่น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ค้นหากลุ่มเป้าหมาย วิธีการสืบข้อเท็จจริงเพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมา เป็นต้น ดังนั้น              
จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหน้าที่ตาม
กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เช่น เรื่องสิทธิด้านสุขภาพ หน่วยงานควรจะอธิบายและพูดถึงข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายให้เครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าใจ และเครือข่ายจะได้
ช่วยเหลือและร่วมให้บริการตามที่กฎหมายก าหนด หรือเรื่องความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ก็ต้องท าให้เครือข่ายเข้าใจและ
ชัดเจนในกฎหมายก่อนปฏิบัติงาน โดยที่ พ .ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 เน้นในเรื่อง
การให้การคุ้มครองสนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิ และ พ .ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เน้นเรื่อง
การควบคุม และชี้ให้เห็นว่าการขอทานไม่สามารถท าได้เพราะผิดกฎหมาย ในส่วนของผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะ ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งประเภทหนึ่งที่ต้องส่งเสริมให้ได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับการ
ดูแลจากหน่วยงานของกรมฯ 

- การเรียนรู้ผ่านการลงพื้นที่ร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติเป็น
รายกรณี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในครั้งแรก ๆ ที่หน่วยงานท างานร่วมกันกับเครือข่ายที่
หลากหลาย เช่น ท้องถิ่น ต ารวจ เทศกิจ กระทรวงแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ และ
สาธารณสุข เครือข่ายเหล่านี้อาจไม่เข้าใจในบริบทการท างาน หรือกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ ว่า
จะต้องด าเนินการต่อในลักษณะแบบใด แต่เมื่อได้ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกัน ได้ความเข้าใจกับ
เครือข่าย อธิบายเครือข่ายให้เข้าใจกระบวนงานการท างานกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้เครือข่ายเข้าใจ
และเห็นภาพการท างานที่ชัดเจน จึงเกิดความร่วมมือและเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย

- การประชุมวางแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ชัดเจน 
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2. สร้างความสัมพันธ์ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์อาจมีลักษณะ ดังนี้
- การสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ เช่น การท างานในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย การประชุมปรึกษา การประชุมชี้ แจง การลง
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่

- การสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การเดินทางไปหาเครือข่ายเพื่อ
สร้างความคุ้นเคย การพูดคุยเหมือนเพ่ือน เหมือนพี่น้อง

หากหน่วยงานมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความคุ้นเคย หรือเครือข่ายสามารถสัมผัสได้
ถึงความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเกิดสัมพันธภาพในงาน เกิดการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ท าให้การปฏิบัติงานดีขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น เช่น 
กรณีกลุ่มเป้าหมายถูกน าส่งโรงพยาบาลแล้วเกิดค่าใช้จ่ายในการรักษา  หน่วยงานอาจขอความ
อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลได้ และเมื่อโรงพยาบาลมีกลุ่มเป้าหมายที่สิ้นสุดการ
รักษาแต่ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ก็จะขอความร่วมมือให้หน่วยงานช่วยด าเนินการรับ
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการดูแลต่อจากโรงพยาบาล หรือกรณีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในภาวะวิกฤต 
เจ็บป่วยรุนแรง หน่วยงานสามารถขอความร่วมมือมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือป่อเต็กตึ๊งมาประเมิน
ความเหมาะสมก่อนที่จะส่งเคสเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นต้น

3. เทคนิคการท างาน
- ผู้บริหารของหน่วยงานลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้น าให้กับเจ้าหน้าที่เข้าท างาน

และให้ค าแนะน าในพ้ืนที่
- เจ้าหน้าที่ต้องรู้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และกฎหมายของตนเองและเครือข่ายที่

ท างานด้วยกันอย่างชัดเจน เพื่อจะได้รู้ว่ามีสิ่งใดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอันน ามาซึ่งแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัญหาที่พบมักจะเป็นปัญหาที่เกิดกับเครือข่ายภาคประชาชน 
เพราะความไม่รู้กฎหมาย ดังนั้น จึงจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความเด็ดขาดชัดเจนของกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน

- มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง  เช่น การเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาล เมื่อสิ้นสุดการ
รักษาแต่ประสงค์จะขยายเวลาอยู่โรงพยาบาล หน่วยงานก็ต้องมีค าตอบให้โรงพยาบาลชัดเจนว่า
ญาติจะมารับเมื่อไหร่ หรือเจรจาในลักษณะสหวิชาชีพ เพื่อหาทางออกให้กลุ่มเป้าหมายว่าจะ
ออกไปอยู่ที่ใด เช่น บ้าน สถานคุ้มครอง มูลนิธิ หรือ มีผู้รับดูแลอื่น ๆ
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- ท าให้เครือข่ายตระหนักถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานในชุมชน เข้ามามี  
ส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ถ้าทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจะ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น ให้เครือข่ายเป็นก าลังหลักในการแจ้งเหตุ ช่วยเยี่ยมบ้าน ให้การ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานส่งต่อให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด รวมทั้ง ช่วยท าให้สังคมเปิด
ใจกับกลุ่มเป้าหมาย ยอมรับคนเหล่านี้ให้กลับคืนสู่สังคม ให้โอกาสการมีงานท า มีรายได้ ไม่ตกเป็น
คนเร่ร่อนและยุติการออกมาขอทาน

- ต้องสร้างเครือข่ายข้ามจังหวัดเพิ่มเติม เช่น การจับมือร่วมกันระหว่าง 3 จังหวัดที่
มีพื้นที่ติดต่อกัน ยกตัวอย่าง จังหวัดอ่างทอง อยุธยา สิงห์บุรี เพื่อป้องกันปัญหาการเร่ร่อน
และการย้ายข้ามจังหวัด  และพิจารณาว่าจังหวัดใกล้เคียงมีทรัพยากรที่สามารถแบ่งปันหรือให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้เพียงใด เช่น พื้นที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย

- การประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก อพม. เป็นผู้ที่คลุกคลีในพื้นที่ จึงรู้ข้อมูลเชิงลึก รู้จักทรัพยากร 
และทุนทางสังคมของพื้นที่อย่างดี จึงเป็นกระบอกเสียงที่ส าคัญแทนหน่วยงานในพื้นที่ สามารถ
ช่วยขยายเครือข่ายและแนะน าให้พบปะผู้น าท้องถิ่น และยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

- รู้จักเลือกใช้วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละราย เพราะการ
พิจารณาให้ ความช่ วยเหลือจะต้องพิ จารณาสภาพปัญหาและวิ ธี การช่ วยเหลือแบบ 
Case  by Case โดยเน้นการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชน มากกว่าการส่งต่อสถานคุ้มครองฯ 

- ต้องท าหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐเมื่อขอความร่วมมือ เพื่อให้มีหลักฐานอ้างอิง 
- ติดตามประเมินผล เพื่อให้การท างานเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันและมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันสม่ าเสมอ
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2
วิธีการประสานงาน

และการส่งต่อ
เพ่ือคุ้มครองและพัฒนาคณุภาพชวีติ

กลุ่มเป้าหมายคนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการขอทาน

ให้ประสบความส าเรจ็
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ก่อนการประสานงานและส่งต่อ หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการตั้งแต่การแรกรับ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อให้การส่งต่อมีประสิทธิภาพ ลดการปฏิเสธกลุ่มเป้าหมาย
จากหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ถ่ายภาพ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน การค้นหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มเป้าหมาย  

2. ประเมินสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย หน่วยงานต้อง
ด าเนินการคัดกรอง โดยการพูดคุย สอบถามความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ และสร้าง
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะท าให้เห็นข้อมูลพื้นฐานว่าต้องช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา
อย่างไร

3. ตรวจสุขภาพ ประเมินสมรรถนะและศักยภาพเบื้องต้น กรณีที่มีอาการจิตเวช 
กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการรักษาพยาบาลก่อน

4. ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือติดต่อกับหน่วยงานในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่ เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

การประสานงานและการส่งต่อ มีวิธีการดังน้ี 
1. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมของ

กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกทักษะอาชีพ เสริมทักษะชีวิตตามความเหมาะสมเฉพาะราย ก่อน
ประสานงานและส่งต่อ

2. เตรียมข้อมูลและเตรียมเอกสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญอย่างครบถ้วนที่จะช่วยเหลือ
ต่อได้ รวมถึงการส่งเสริมและให้ความรู้กับเครือข่ายภายนอก เพื่อให้เกิดการผนึกก าลังในเชิง
วิชาชีพ และเป็นต้นแบบที่ดี โดยหน่วยงานต้องพยายามส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือชุมชน ที่มีศักยภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้เข้ามาศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการดูแลกลุ่มเป้าหมายของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หรือหน่วยงาน
ท างานเชิงรุก โดยลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชน 
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3. ประสานงานส่งต่อ 
1. ส่งต่อโรงพยาบาล ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีอาการเจ็บป่วยทางกายและทางจิต

อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้หน่วยงานมีต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาล 
2. ส่งต่อครอบครัว หน่วยงานต้องท างานร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ชุมชนและสังคม และอยู่ในสังคมได้  
3. ส่งต่อหน่วยงานรัฐ ส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย     

มีทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดและส่วนกลาง โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากแต่ละกรม เพื่อให้
เกิดมติในการประสานงานและส่งต่อ เป็นเวทีส าหรับการพูดคุยกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ

4. ส่งต่อหน่วยงานเอกชน / นายจ้างหรือสถานประกอบการ หน่วยงานต้องเตรียม
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับทัศนคติ ฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตก่อนออกไปท างาน
ในสถานประกอบการ และประสานเครือข่ายนายจ้างที่สนใจจ้างงานกลุ่มเป้าหมาย โดยขอความ
ร่วมมือกับนายจ้าง หรือผู้ประกอบการต่าง ๆ ท าความเข้าใจ ถึงข้อจ ากัดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
การรับประทานยาจิตเวชตามก าหนดระยะเวลา 

ในการด าเนินการตามกระบวนการประสานงานและการส่งต่อ จะมีการใช้เทคนิค/ทักษะ 
ดังนี้

1. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและสร้างความไว้วางใจในการท างานระหว่างกันกับ
เครือข่าย ที่ประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น เมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าไปท างานอยู่ ในสถาน
ประกอบการแล้ว หน่วยงานต้องติดตามและประเมินผลการใช้ชีวิตในสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดย
ติดตามทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายด ารงชีวิตอยู่ภายในสถานคุ้มครองฯ 
เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน หากต้องอยู่ในสังคมภายนอก ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว และเป็น
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่ทอดทิ้งกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ไม่เป็นการปล่อยให้สถานประกอบการ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพียงฝ่ายเดียว เช่น กรณีการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการทาง  
จิตเวชไปท างานในโรงงาน โดยยังต้องให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาอาการจิตเวชอย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานจึงมีหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมโรงงานที่กลุ่มเป้าหมายไปอยู่
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2. การใช้ทักษะการสังเกต เช่น กรณีของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้การช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ เร่ร่อน พลัดหลง และประสงค์กลับบ้าน แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของตนเองได้ 
เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการดังนี้ พูดคุย สังเกตรูปพรรณสัณฐานว่าเร่ร่อนหรือไม่ สังเกตเสื้อผ้า 
เล็บมือ ผม และประเมินว่าออกมาเร่ร่อนนานแล้วหรือไม่ และให้กลุ่มเป้าหมายพูดเรื่องราวใน  
อดีต-ปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลไว้ ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลทุกกระบวนการแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ตัวตนจริง ๆ สามารถด าเนินการประสานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไว้ก่อน เพราะสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีกระบวนการในการตรวจอัตลักษณ์ การตรวจ DNA  

3. สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เทคนิคการท างานไม่ได้ใช้ระบบราชการเพียง
อย่างเดียว ส่วนใหญ่ต้องเชื่อมความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
เช่น การท างานกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะทักทายพูดคุยภาษา      
พี่น้องและคนในครอบครัวกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จึงท าให้การท างานในระยะต่อไปท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะผ่านกระบวนการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความเป็นพี่น้อง ท างานง่าย ฟัง
เขาฟังเรา ร่วมมือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
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3
วิธีพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
คนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการขอทาน

ให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครวัหรอืสังคม

12
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1. กลุ่มที่สามารถพัฒนาได้

1.1 กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม เป้ าหมายขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรร่วมกันท างานอย่างใกล้ชิด และระลึกอยู่
เสมอว่าค าตอบสุดท้ายของการท างานด้านนี้ ไม่ใช่การส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าสถานสงเคราะห์ แต่
ต้องให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาพึ่งพาตนเองได้ตามวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

- การพิจารณาและวางแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากความ
พร้อมและความสามารถในการพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้แบบประเมิน IRP เพื่อจัดท า
แผนการฟื้นฟูรายบุคคล แต่ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายมักมีอาการทางจิตเวช หรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล เพราะกลัวหรือต้องการปิดบัง หรือมีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่น จึงต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าในรายอื่น ๆ 

- การเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ
ทั่วไป แต่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ .ประจวบคีรีขันธ์ 
ก็ได้คิดค้นนวัตกรรมคอนโดยา เพื่อพัฒนาบริการการจัดยาที่สามารถท าให้จ่ายยาได้ถูกคน      
ถูกโรค ถูกปริมาณ และถูกเวลา 

- การฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างความ  
ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดการยอมรับจากสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

- การบ าบัดและฟื้นฟู เช่น การท ากายภาพบ าบัด อาชีวบ าบัด การท ากระบวนการ
จิตบ าบัด การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น งานจิตรกรรม การจัดกิจกรรมด้านดนตรี
บ าบัด และการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการธัญบุรีโมเดล 

- การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี น ากลุ่มเป้าหมาย เกรด เอ ทดลองการใช้
ชีวิตในสังคมจ าลอง ตามโครงการธัญบุรีโมเดล เฟส 2 ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับบ้านน้อยในนิคม โดยให้ใช้ชีวิตตามปกติ
เหมือนคนทั่วไป ตั้งแต่การท ากิจวัตรประจ าวัน เพื่อฝึกทักษะ
การใช้ชีวิตในสังคมภายนอก
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- การสืบเสาะเพื่อค้นหาข้อมูลที่แท้จริง โดยใช้กระบวนการท างานแบบทีมสหวิชาชีพ 
เช่น การประสานกับผู้น าท้องถิ่น ครอบครัว ชุมชน ด าเนินการเยี่ยมบ้าน ค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวชุมชนของแต่ละราย วางแผนการท างานร่วมกับท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว เพ่ือให้เกิดการท างานเชิงสหวิชาชีพ เกิดการพัฒนาและฟืน้ฟู
ต่อไป หรือกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่เปิดเผยตัวตน ปิดบังข้อมูล หน่วยงานต้องสร้างสัมพันธภาพ
เป็นล าดับแรก ถ้ากลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เป็นมิตร จะยินดีบอกข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งหาก
สามารถบอกชื่อ-สกุล และเลขประจ าตัวประชาชนที่ถูกต้องได้ ให้หน่วยงานประสานงานกับส านัก
ทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อสืบค้นต่อว่าในครอบครัวมีใครบ้าง อยู่ที่ไหน อย่างไร เบอร์
โทรศัพท์ของญาติ และประสานไปที่เครือข่ายเพื่อตามหาครอบครัวต่อไป หรือในกรณีที่ได้รับแจ้ง
ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ถ้าทราบเลขประจ าตัวประชาชน สามารถ
ตรวจสอบในระบบ สปสช.ได้ หรือค้นหาข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งจะมี
ประวัติการรักษาและข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการติดตามญาติได้

- การท างานร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทราท างานร่วมกับมูลนิธิภายในจังหวัด ได้จัดจ าลองการใช้ชีวิตในสังคมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 3 เดือน โดยจัดโปรแกรมให้ผู้ป่วยจิตเวชที่สิ้นสุดการรักษา แต่ญาติไม่
พร้อมดูแล หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ไม่พร้อมอยู่กับญาติ ซึ่งมูลนิธิจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน อาบน้ า รับประทานอาหาร ยา การท านา การปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว์ การจ าลองการใช้ชีวิตในสังคม ภายหลังจากครบ 3 เดือน จะมีการประเมินผล ถ้าหาก
หน่วยงานสามารถส่งคืนครอบครัวได้ จะด าเนินการส่งต่อ แต่หากครอบครัวยังไม่พร้อมรับกลับ 
จะประสานมูลนิธิเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูต่อไป

- การวางแผนท า งาน เพื่ อดู แล
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงร่วมกับครอบครัว ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
อยู่ในครอบครัวเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการ
วางแผนการดูแลร่วมกัน รวมทั้ งต้องมีการ
วางแผนร่วมกับครอบครัวและชุมชน เพื่อไกล่เกลี่ย
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้
กลุ่มเป้าหมายได้กลับคืนสู่สังคม สามารถอยู่ใน
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 



ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”

15

ชุดความรู้  “ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพึ่ งและผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”

- การสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมี
บทบาทในการติดตามครอบครัว เตรียมความพร้อม และท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและ
ครอบครัว โดยต้องเป็นนักประสานงาน ต้องใช้เทคนิค ทักษะการสังเกต ความละเอียดรอบคอบ 
การพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายทุกวันเพื่อสังเกตพัฒนาการ การใช้จิตวิทยาในการชื่นชม
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และดึงศักยภาพในตัวกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ 
Case Manager เฉพาะราย เช่น หน่วยงานอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็น Case Manager เฉพาะราย 
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบเป็นรายกรณี โดย Case Manager ต้องอธิบายข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้หมด 
ครบทุกกระบวนการตั้งแต่เรื่องสุขภาพ พฤติกรรมรายวัน ไปจนถึงแนวโน้มจะที่ส่งกลับครอบครัว 
และเชื่อมต่อกับครอบครัวอย่างไร และต้องน าข้อมูลมาน าเสนอ 1 วัน/สัปดาห์ เพื่อให้ที่ประชุมได้  
รับรู้รับทราบร่วมกัน และวางแผนการช่วยเหลือต่อไป 

- การทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอยู่กับครอบครัว เป็นรายอาทิตย์ รายเดือน และ
ติดตามผลรายเดือน โดยการสร้างความเข้าใจ และท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว 
หากไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ ให้กลับมาพัฒนาและฟื้นฟูใหม่อีกครั้ง และด าเนินซ้ าไปจนกว่า
ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันได้ 

- การปรับทัศนคติเพ่ือเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าท างาน โดยสามารถท าร่วมไปกับการ
บ าบัด การฟื้นฟูศักยภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคม และท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึก
เชื่อใจหน่วยงานและสังคม รวมทั้งยอมรับตัวตนและเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมก่อน
เข้าท างาน

- การค้นหาผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเริ่มจากผู้ประกอบการในพื้นที่ และต้องให้
ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องความรับผิดชอบของกลุ่มเป้าหมาย น ากลุ่มเป้าหมายไป
สัมภาษณ์งาน ให้ก าลังใจในทุกกระบวนการจนถึงวันที่รับสมัครงาน
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กรณีตัวอย่างในการพัฒนาศักยภาพ
ตัวอย่างที่ 1 กลุ่มเป้าหมายตกงาน แต่เรียนหนังสือ มีวุฒิการศึกษา หน่วยงานจึง

ไม่ต้องฟื้นฟูด้านร่างกาย แต่ให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เช่น กลุ่มเป้าหมายเดิมฐานะครอบครัวอยู่ใน
เกณฑ์ดี จบปริญญาตรี แต่บิดามารดาเสียชีวิต ถูกโกง จนหมดตัว ไม่มีเงิน และไม่มีบ้าน จึงได้มา
ขอใช้บริการจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ในล าดับแรกเมื่อวิเคราะห์ปัญหา จะพบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ต้องการมีรายได้ ซึ่งหน่วยงานจะต้องไม่ขออนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ แต่ให้ด าเนินการปรับสภาพจิตใจ
กลุ่มเป้าหมายก่อน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายยอมรับการฟื้นฟูจากหน่วยงาน และเมื่อมีความพร้อม ให้หา
งานท า ซึ่งครั้งแรกได้ท างานรับจ้างล้างจาน มีรายได้วันละ 300 บาท ต่อมาปรับเป็นพนักงาน
เสิร์ฟอาหาร จึงมีรายได้มากขึ้น เมื่อกลุ่มเป้าหมายเก็บเงินได้จ านวนหนึ่ง และสามารถเข้าท างานได้
ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยได้รับการบรรจุในต าแหน่ง Programmer สุดท้ายกลุ่มเป้าหมายเดินมา
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าวันนั้นหน่วยงานไม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขา เขาก็จะยังยึดติดกับอดีต ซึ่ง
เคยมีเงินเป็นล้าน ปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็จะไม่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนเร่ร่อน แต่มี
ศักยภาพ สามารถท างานได้ ในระยะแรกหน่วยงานต้องคอยติดตาม 
และสังเกตอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานอาจจัดที่พักอาศัย อาหาร    
3 มื้อ และให้บริการเหมือนพี่น้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่า
หน่วยงาน คือบ้าน เมื่อกลุ่มเป้าหมายมีบ้านจึงเริ่มอยากมีรายได้ 
เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อท างานและบอกความถนัดในการท างาน
ของตนเองแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานจึงช่วยประสานหาผู้ประกอบการ
ตามความถนัดให้ต่อไป เช่น งานก่อสร้าง เป็นต้น 

ตัวอย่างที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่มีอาการดีขึ้นจากโรค
ทางจิตเวช และยังมีความสามารถในการท างาน หน่วยงานควร
ให้ทดลองท างาน เช่น งานขัดไม้ ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ท าได้ และได้รับการจ้างงานจากผู้ประกอบการ หน่วยงานควร
ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม จนกว่ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
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1.2 กลุ่มผู้ท าการขอทาน 
- การส่งเสริมให้ผู้ท าการขอทานปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อไม่ให้เกิดการขอทานซ้ า 

โดยการส่งเสริมความคิดให้ท างานจากแรงกาย และเห็นคุณค่าตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ฝึกการใช้
ชีวิตในสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงการฝึกอาชีพตามความถนัด โดยสอบถาม
ความสมัครใจ และประสานหาอาชีพตามที่ถนัด ทั้งนี้ต้องท ากิจกรรมบ าบัดควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน 
โดยต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายต้องพัฒนาด้านใดก่อน - หลัง ในบางกรณีมีภาวะเจ็บป่วย จึง
ต้องรักษาสุขภาพกายก่อนเป็นล าดับแรก

- ผู้ท าการขอทานกระท าไปเพื่อการยังชีพ ให้พัฒนาศักยภาพ และด าเนินแก้ไข    
เฉพาะราย เช่น บางรายกระท าไป เพราะไม่มีเงิน จึงต้องพิจารณาเป็นราย ๆ  เช่น บางรายมี
ศักยภาพในตัวเอง แต่ต้องน าไปท าบัตรประชาชน บางรายที่พิการต้องน าไปท าบัตรประจ าตัวคน
พิการ สุดท้ายสามารถพัฒนาเป็นผู้แสดงความสามารถ ดังนั้น จึงควรน ากลุ่มเป้าหมายมา
พัฒนาศักยภาพก่อน เพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่ และยุติการเป็นขอทาน 

2. กลุ่มที่ไม่สามารถพัฒนาได้

กลุ่มคนไร้ที่พึ่งท่ีมีอาการทางจิตเวช และไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ 
- กลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่มีอาการทางจิตเวช แต่ยังสามารถสื่อสารหรือให้ข้อมูลได้ 

หน่วยงานต้องส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ต้องสร้างสัมพันธภาพพูดคุย
หลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ วัน สังเกตอารมณ์ และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม ปะติดปะต่อ เพราะ
ค าตอบแรกอาจจะไม่ ใช่ค าตอบที่ถูกที่สุด แต่ทุกค าตอบมีความส าคัญ เมื่อสิ้นสุดการ
รักษาพยาบาลแล้ว อาจขอความร่วมมือจากเครือข่าย ซึ่งเป็นการท างานเชิงสหวิชาชีพ เพื่อ
บ าบัด ฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมายที่มีอาการทางจิต 

- กลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่ไม่สามารถพัฒนาได้ และไม่มีญาติ หรือญาติไม่รับดูแล ต้อง
ด าเนินการลงบันทึกประจ าวัน และประสานส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เช่น บางรายถูกน าส่งมา
จากโรงพยาบาล แต่ยังมีอาการเจ็บป่วยอยู่ หน่วยงานต้องฟื้นฟูให้สามารถเดินได้และช่วยเหลือ
ตนเองในเบื้องต้น เช่น การฝึกเกาะเสาให้ฟื้นฟูตัวเอง เพื่อให้สามารถเดินได้ ให้เริ่มออกก าลังกาย 
พอเริ่มเดินได้ให้เจ้าหน้าที่สอบถามพูดคุยว่าชอบหรือถนัดงานประเภทใด และด าเนินการตามหา
ญาติต่อไป แต่หากญาติดูแลไม่ได้ หน่วยงานต้องพากลุ่มเป้าหมายไปลงบันทึกประจ าวัน และน าส่ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไป
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4
วิธีการ

เตรยีมพ้ืนท่ี/ชมุชน

ก่อนน าส่งกลุ่มเป้าหมาย
คนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการขอทาน

กลับคืนสู่ครอบครวัหรอืชุมชน
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การเตรียมพื้นที่/ชุมชนก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวหรือสังคมโดยทั่วไป

1. การเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
ท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในสิ่งที่จะต้องเผชิญภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการ

คุ้มครอง และช่วยเหลือของหน่วยงาน 
2. การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันระหว่างครอบครัว/สถาน

ประกอบการ/ชุมชน 
- เตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว ชุมชน เครือข่ายในชุมชน และหน่วยงาน

ใกล้เคียง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ เช่น การพูดคุยกับคนภายในชุมชน
- หาก “รัฐ – ครอบครัว – ชุมชน” ท าความเข้าใจร่วมกันในทุกภาคส่วน จะท าให้เกิด

ความเข้าใจ และสร้างการอยู่ร่วมระหว่างกัน เป็นการให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ในการกลับคืนสู่
ครอบครัวได้ส าเร็จ และป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายกลับไปเร่ร่อนหรือกระท าการขอทานซ้ า

3. การประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมครอบครัว/พื้นที/่
ชุมชนก่อนน าส่ง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น การสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมพื้นที่ หน่วยงานต้องร่วมมือกับหลายฝ่าย โดยใช้
การท างานเชิงสหวิชาชีพ ซึ่งต้องมีการน าทรัพยากรภายในจังหวัดเข้ามาร่วมท างาน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พม. รพ.สต. พยาบาล นักจิตวิทยาจาก รพ. ในจังหวัด เพื่อร่วมกันสืบค้น
ข้อมูลและประเมินกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้สื่อมวลชนเพื่อสื่อสารทางบวกต่อสังคม เช่น 
หน่วยงานพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความพิการ และทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าในอดีตเคยส่งเสียเลี้ยงดู
ทางบ้าน แต่ประสบอุบัติเหตุตกนั่งร้านก่อสร้าง ท าให้พิการครึ่งซีก หน่วยงานจึงให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าพักชั่วคราวในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แต่กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าพัก เพราะไม่ต้องการเป็นภาระ
ของสังคม ดังนั้นเพื่อให้การท างานส าเร็จ หน่วยงานจึงประสานสื่อมวลชน โดยขอให้
กลุ่มเป้าหมายออกรายการทีวี เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้สังคมและญาติรับรู้ ถึงกรณี
ตัวอย่างคนพิการที่สามารถด ารงชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระ ซึ่งเมื่อครอบครัวทราบข่าว จึงติดต่อ
กลับมาเพื่อขอรับกลุ่มเป้าหมายกลับบ้าน   
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4. เจ้าหน้าที่ต้องเป็น Case Manager 
- ด าเนินการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ค้นหา

ข้อเท็จจริงร่วมกับเพื่อนบ้าน อพม . ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน และน าข้อมูลมาประมวล เพื่อพิจารณา
วางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป 

- ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น เครือข่ายมูลนิธิอิสรชน หรือประสาน
โดยตรงให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนั้น ๆ เยี่ยมบ้าน สืบเสาะหาญาติ และพิจารณา   
ความพร้อมในการส่งกลับครอบครัว หากสามารถส่งกลับครอบครัวได้ ในขั้นตอนต่อไป
หน่วยงานต้องด าเนินการเตรียมพื้นที่/ชุมชน/ครอบครัว

- ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อประเมินและพิจารณาความพร้อมของครอบครัวในการ
รับกลุ่มเป้าหมายกลับไปดูแล โดยต้องร่วมกันประเมิน ร่วมกันวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
เช่น การท างานร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในกรณีเป็นผู้ป่วยจิตเวช หน่วยงาน        
นัดหมายกับนักสังคมสงเคราะห์ของสถาบันฯ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของท้องถิ่น เพื่อร่วมลงพื้นที่ ในลักษณะของทีมสหวิชาชีพ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่มีผู้ใด
สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้ ให้หน่วยงานด าเนินการเตรียมหาสถานที่รองรับอื่น ๆ ในล าดับต่อไป 

- พิจารณาบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น ที่อยู่อาศัย 
สัมพันธภาพภายในของครอบครัว 

5. การเสริมพลัง (Empowerment) ให้ครอบครัว 
- ชี้แจงให้ครอบครัวเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ใช่

ภาระ โดยแนะน าสิทธิสวัสดิการส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใน
กรณีที่มีความพิการ เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้ เกี่ยวกับ
กองทุนคนพิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อ
ประกอบอาชีพ โดยไม่เสียดอกเบี้ย และเป็นการกู้ยืมระยะยาว 
จึงเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวร่วมกันดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
หรือกรณีครอบครัวยากจน หรือมีคนในครอบครัวประสบ
ปัญหาเจ็บป่วยร้ายแรง หน่วยงานอาจช่วยเหลือโดยการ
เตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ หรือกรณีครอบครัวที่ไม่
มีรายได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ สามารถส่งเสริมให้ครอบครัว
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ เศรษฐกิจของ
ครอบครัวดีขึ้น
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การเตรียมพื้นที่/ชุมชนก่อนน าส่ง โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

1.กรณีกลุ่มเป้าหมายมีอาการจิตเวชร่วมด้วย หรือมีปัญหากับครอบครัว 
- ควรเลือกใช้วิธีการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสอบถามความต้องการ

ของครอบครัวและชุมชนในการรับกลุ่มเป้าหมายกลับไปดูแลต่อ 
- ไม่มุ่งเน้นการส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แต่เน้น

กลับคืนสู่ครอบครัว 
- ท างานร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน เช่น 

ร่วมกับ รพ.สต. ในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับยาอย่างสม่ าเสมอ 
2. กรณีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้ เช่น ครอบครัวไม่พร้อม

รับกลุ่มเป้าหมายกลับ
- ส ารวจหาชุมชนใหม่ที่มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะรับคนไร้ที่พึ่งไปดูแล ซึ่ง

หน่วยงานควรเข้าไปท างานร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้าใจบทบาทภารกิจของศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง และให้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เช่น ภายในชุมชนมีการจัดโครงการเพื่อ
ดูแลคนในพื้นที่ที่เป็นคนกลุ่มเปราะบาง ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะต้องเข้าไปร่วมท ากิจกรรม
กับชุมชน และให้ชุมชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเรื่องกระบวนการฟื้นฟู เช่น ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของโครงการ 

- บางกรณีอาจจะต้องด าเนินการฝากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านกึ่งวิถี วัด หรือ
หาที่พักชั่วคราว แล้วจึงด าเนินการเตรียมความพร้อมของครอบครัวในด้านต่าง ๆ

3. กรณีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการท างาน
- ให้ประสาน/ติดต่อสถานประกอบการ เพื่อให้ประกอบอาชีพและมีรายได้ 
- หากไม่มีที่พักอาศัย ให้พักในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชั่วคราว โดยให้เดินทางไป -

กลับระยะหนึ่ง หรืออาจให้เช่าบ้านที่ใกล้กับสถานประกอบการ
- ในระยะแรกหน่วยงานควรประเมินความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย หาก

รายได้ยังไม่เพียงพอในการเช่าที่พักอาศัย ให้หน่วยงานแนะน าการเฉลี่ยค่าเช่าบ้านร่วมกับเพื่อน
รายอื่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตัวเองได้

- ควรติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ หากกลุ่มเป้าหมายสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเอง หน่วยงานสามารถสิ้นสุดกระบวนการได้
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วิธีการติดตามและ

ประเมินผล
หลังส่งกลุ่มเป้าหมายคนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการ

ขอทานกลับคืนสู่ครอบครวัหรอืชุมชน
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การติดตามและประเมินผลจึงถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการส่งคนขอทานหรือ      
คนไร้ที่พึ่งกลับคืนสู่ครอบครัวหรือชุมชน ท าให้เราทราบปัญหา อุปสรรคการใช้ชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนที่กลุ่มเป้าหมายพักอาศัยอยู่ หรือสถาน
ประกอบการที่กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงาน ถ้าได้ติดตามก็จะพบเห็นสภาพปัญหาอุปสรรคในการ   
ดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อจะได้ปรับปรุงแนวทางการให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง
กับเป้าหมายแต่ละราย 

วิธีการติดตามและประเมินผลหลังส่งกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน
กลับคืนสู่ครอบครัวหรือสังคม ได้แก่ 

1. การติดตามผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแต่ละจังหวัด โดยมอบหมายให้นักสังคม
สงเคราะห์ หรือนักพัฒนาสังคมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง วางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
ติดตามประเมินผลการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นในพื้นที่ เพราะการเยี่ยมบ้าน เป็นการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์กับคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมทางสังคม (Human in environment) การรับรู้
สภาพความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงในสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน      
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจสภาพการณ์ของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว สามารถวิเคราะห์ก าหนด
ทิศทาง และแนวทางการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
การวางแผนติดตามฯ อาจด าเนินการตามรอบระยะเวลา เช่น 1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน         
9 เดือน  หรือ 1 ปี ก็ได้

- ในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดตามฯ ผ่านเจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรี 4 แห่ง 
- ในพื้นที่ต่างจังหวัด ติดตามฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
2. การติดตามผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)      

ในพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายพักอาศัยอยู่ ปกติบทบาทหน้าที่ของ อพม. นั้น จะเป็นผู้ท าหน้าที่ช่วย
สอดส่องดูแลเหตุการณ์ในชุมชนและแจ้งเหตุต่าง ๆ ทั้งยังช่วยประสานการด าเนินงานกับเครือข่าย
ทุกระดับ น าไปสู่การเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
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3. การติดตามผ่านครอบครัว เช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือ 
โรงพยาบาลจิตเวชที่กลุ่มเป้าหมายเคยใช้บริการ รวมทั้ง นักพัฒนา
ชุมชน ผู้น าชุมชน ฯลฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน/ประชาชนในพื้นที่ที่
มีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานที่กลับคืนสู่
สังคม ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการติดตาม

5. การติดตามผ่านผู้ใกล้ชิดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ญาติ ครอบครัว ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ จดหมาย หรือลงพื้นที่
เยี่ยมบ้าน โดยด าเนินการติดตามตามระยะเวลา เช่น 3 เดือน 
6 เดือน 9 เดือน เพื่อประเมินผลการกลับไปอยู่กับครอบครัว 
พร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา ให้ค าแนะน าในการดูแล

7. ประเมินผลหลังการติดตาม เช่น สรุปผลออกมา
เป็นกราฟ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า และวิเคราะห์สาเหตุ 

4. การติดตามผ่านสถานประกอบการ/นายจ้างที่
กลุ่มเป้าหมายไปปฏิบัติงานด้วย เพื่อติดตามการปรับตัวของ
กลุ่มเป้าหมาย อาจด าเนินการโดยการโทรศัพท์ การส่งจดหมาย
สอบถามไปยังสถานประกอบการเป็นระยะ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นจิตเวช จะต้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนร่วมด้วย เพื่อให้ค าแนะน า ร่วม
แก้ไขปัญหากับนายจ้าง

6. การติดตามกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อติดตามการ
ปรับตัวในระยะแรกของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางไลน์  โทรศัพท์ จดหมาย การลงพื้นที่เยี่ยม (ทุก 3 เดือน / 
6 เดือน / 1 ปี )  ทั้ งนี้  การลงพื้นที่อาจกระท า โดยการซุ่มดู
พฤติกรรม ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้ตัวก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะและ
ร้องขอความช่วยเหลือ
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เทคนิค/ทักษะ

ในการติดตามญาติ
กลุ่มเป้าหมายคนไรท่ี้พ่ึงและผู้ท าการขอทาน
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1. ให้กลุ่มเป้าหมายสวมสายรัดข้อมือ (WristBand) ถ้าคนไร้ที่พึ่งกลับคืนสู่ครอบครัว
และสังคมแล้วหนีออกมา ครอบครัวก็สามารถค้นหาตัวผ่าน Application Thai missing โดย
สแกน QR Code ที่ Wrist Band ก็จะพบประวัติบุคคลและครอบครัว วิธีนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคนหาย โดยสังคมมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและส่งต่อข้อมูล เพื่อ
พาคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย 

2. ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ใช้การตรวจ DNA เก็บอัตลักษณ์บุคคลต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นรอยสัก รอยแผลเป็น เป็นต้น

3. สืบหาข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ สืบค้นข้อมูลจากแผนที่ อ าเภอ หรือบางครั้งก็ใช้
โปรแกรมหรือ Application ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถให้
ข้อมูลได้นั้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งก็จะด าเนินการพัฒนา ฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน ให้
สามารถบอกข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในภายหลัง  เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปค้นหาในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ต่อไป ในกรณีที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก็จะประสานกลับไปในพื้นที่
นั้น ๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์และ Application ไลน์ ผ่านญาติ พี่น้อง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อค้นหา
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงท าหนังสือถึงศูนย์คุ้มครองจังหวัดนั้น ๆ เพื่อไปสอบสัมภาษณ์ 
เยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัวต่อไป 
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4. แสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด ด าเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
4.1 การค้นตัว 
4.2 การตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าล่าสุด 
4.3 การสอบประวัติซ้ า ๆ  
4.4 การสอบถามข้อมูลจากบุคคลรอบข้างที่กลุ่มเป้าหมายไว้ใจ เช่น ครอบครัว 

ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน 
4.5 การสร้างความไว้วางใจระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับเจ้าหน้าที่  เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะบอกเรื่องราวต่าง ๆ  
4.6 การปล่อยให้กลุ่มเป้าหมายคุยกันเองแล้วค่อยสอบถามทีหลัง เพราะ

บางครั้งกลุ่มเป้าหมายจะคุ้นเคยและอยากเล่าเรื่องราวให้กันและกันฟังมากกว่าเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟัง 
5. ประสานเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ประสานผู้น าชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ภาคเอกชน เช่น มูลนิธิกระจกเงา ผ่านช่องทางไลน์ โทรศัพท์ จดหมาย 
ในกรณีนี้คือการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามญาติและแก้ไขปัญหา เพราะท้ายสุดแล้ว
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างเดียว ก็ต้องอยู่ในชุมชนเช่นกัน ชุมชนจึงเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว สร้างความตระหนักชุมชน ให้มองว่าเป็น
ปัญหาส่วนรวม 

6. หาเครือข่ายล่ามอาสา เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานที่เป็นคน
ต่างด้าวและไม่สามารถท าความเข้าใจกันได้นั้น จ าเป็นต้องมีล่ามเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารแปล
ความหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจะหาล่ามอาสาจากโรงงาน หรือล่ามครู
ภาษาจีนจากโรงเรียนในละแวกนั้น แล้วจัดท าทะเบียนล่ามขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้งานต่อ ๆ ไป

7. การประสานงานกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอื่น ผ่านการประสานงานและ
การประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งต่อ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 



ชุดความรู้  “ เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพึ่ งและผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”

7
มุมมองต่อแนวทาง

การแก้ไขต้นเหตุ

ปัญหาผู้ท าการขอทาน
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และครอบครัว  ก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า แต่ก็ท าให้เกิดผลกระทบมาจากการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล ซึ่งน าไปสู่
ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคน
จนกับคนรวย  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มต้องออกมาเร่ร่อนและท าการ
ขอทานไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงชีพตนเอง ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป   
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาผู้ท าการขอทานให้ได้ผล จ าต้องค้นหาสาเหตุหรือต้นเหตุของปัญหา เพื่อได้
วางแนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถจ าแนก ต้นเหตุของปัญหาผู้ท าการขอทาน ได้ดังนี้

1. ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหา
การว่างงาน ท าให้มีผู้ท าการขอทานจ าต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทาน

2. ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน ประกอบด้วย การย้ายถิ่นภายในประเทศ การย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศ การย้ายถิ่นฐานประกอบด้วยปัจจัยหลานด้าน ได้แก่ 

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ถ้าพื้นที่ใดมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสมและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมดึงดูดให้ผู้คนย้ายถิ่นเข้าไปอยู่มากกว่า ประชากรจึง
อพยพไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อหางานท า

- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พื้นที่ใดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี ย่อมท าให้ประชากร
เข้าไปประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก เป็นการเพิ่มรายได้ ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเองและครอบครัวให้สูงขึ้น เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- ปัจจัยด้านความปลอดภัย พื้นที่ใดมีภัยอันตรายต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น การจราจล 
สงคราม โรคระบาด โจรผู้ร้าย หรือภัยธรรมชาติ ย่อมท าให้ประชากรอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปหา
แหล่งที่อยู่ใหม่ที่ให้ความปลอดภัยมากกว่า

ด้วยหลายปัจจัยดังกล่าว ปัญหาเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐาน จึงถือเป็นปัญหาหนึ่ง     
ที่ท าให้ผู้ท าการขอทานเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อหาเลี้ยงชีพของตน 

3. ปัญหาจากการไม่ได้ประกอบอาชีพ การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
ขอทานจึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งของบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม

4. ปัญหาครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความ
รุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง การหย่าร้าง เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ท าการขอทาน  
ทนสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ได้ จึงต้องเร่ร่อนและท าการขอทานไปในสถานที่ต่าง ๆ

5. ปัญหาด้านการศึกษา การขาดโอกาสในการศึกษา น าไปสู่การขาดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ

6. ปัญหาการไม่มีทักษะในการด ารงชีวิต เช่น ติดยา หรือกระท าความรุนแรง
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ส าหรับแนวทางการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาผู้ท าการขอทาน มีดังนี้ 

1. การสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว  เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว การปลูกฝังให้มีวิถี
การด าเนินชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้ท้องถิ่นมีส่วน
ช่วยสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว

2. การสร้างความมั่นคงทางอาชีพ เกี่ยวกับการท างาน การมีงานท า มีรายได้และมี
ผลตอบแทนที่ เพียงพอแก่การด ารงชีพ ให้มีหลักประกันในการด ารงชีวิต รวมทั้งการได้รับ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยอาศัยภาคีเครือข่าย เช่น จัดหางาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
แม้แต่สถานประกอบการที่อยู่ในชุมชน ให้ภาคีมีส่วนช่วยสังคมในการให้เขาเห็นว่าคนที่ผู้ประสบ
ปัญหาในชุมชนยังมีศักยภาพ มีส่วนช่วยเหลือสังคม และพัฒนาได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เป็นไปตาม
ตัวบทกฎหมาย มีการก าหนดโทษที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตาม พ .ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
ในมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตรา 13 ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้     
ให้ถือว่าเป็นการขอทาน

(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วย
วาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด

(2) การกระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือ
ทรัพย์สินให้ การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการ
เรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 20 กรณีผู้ท าการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ต่อมาผู้ท าการขอทานผู้นั้นไม่ยอมรับการคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 21 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน
มาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะ
ใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 22 ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ท าการขอทานโดยการใช้ จ้างวาน สนับสนุน 
ยุยงส่งเสริม หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นท าการขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าดังต่อไปนี้ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

(1) กระท าต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้เจ็บป่วย

(2) ร่วมกันกระท าหรือกระท ากับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
(3 )  กระท า โดยน าผู้อื่ นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานใน

ราชอาณาจักร
(4) กระท าโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้ท าการขอทาน
(5) กระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
(6) กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลหรือให้ค าปรึกษาบุคคลตาม 
(1) ความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (1) (2) และ 
(4) ไม่ใช้บังคับกับการกระท าระหว่างบุพการีและ
ผู้สืบสันดาน
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4. สร้างและปรับทัศนคติทั้งผู้ให้และผู้รับให้เป็นไปในทางเดียวกัน ให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน เริ่มจากปลูกฝังเยาวชน เรื่องการให้หรือการบริจาค โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการให้เงิน
ขอทาน เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือ 

5. ให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียม
ตามสิทธิที่พึงได้รับ 

6. สงเคราะห์โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือหาทุนสนับสนุนเพื่อประกอบ
อาชีพ

7. การจัดระเบียบขอทาน ตามที่มีพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการควบคุมการขอทานได้ออกระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการก าหนดให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีภารกิจใน
ด าเนินการจัดระเบียบขอทานและการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขอทาน เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมการขอทาน และเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน

8. ฟื้นฟูในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 15 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 
13 วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ซึ่งฝ่าฝืนนั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อท าการคัดกรอง และหากการคัดกรองพบว่าผู้ท าการขอทานเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ 
ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป
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8
วิธีการแก้ไขปัญหา

กรณีผู้ท าการขอทาน

กลับมาขอทานซ้า

ในพ้ืนท่ีเดิม
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1. ใช้กระบวนการตามกฎหมาย
กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับคนทุกคนเพื่อให้มีแบบแผนความ

ประพฤติหรือแนวทางการด าเนินชีวิตเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับวิถีทางของสังคมนั้น ๆ 
กฎหมายจึงเป็นทั้งเครื่องมือของรัฐในการวางแนวทางการด าเนินงานรวมถึงการจ ากัดหรือห้าม
การกระท าที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่สังคมต้องการคุ้มครองหรือปกป้อง ตาม พ .ร.บ.ควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2559 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับผู้ท าการขอทานเพื่อป้องกันการกลับมาขอทานซ้ า    
มีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

มาตรา 13  ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นการขอทาน

(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา 
ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด

(2) การกระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้
การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 20 กรณีผู้ท าการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ต่อมาผู้ท าการขอทานผู้นั้นไม่ยอมรับการคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 21 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน
มาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
จ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการควบคุม
การขอทาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายขอทานทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศประกอบไปด้วย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม
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2. ท างานกับครอบครัว
โดยเข้าไปมีส่วนท างานร่วมกับครอบครัว เนื่องจากการที่มีผู้ท าการขอทานสาเหตุหนึ่ง

เพราะประสบปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหารายได้ไม่
เพียงพอแก่การด ารงชีพ ซึ่งการท างานกับครอบครัวเป็นกระบวนการที่จ าเป็น เพื่อวางแผนการ
แก้ไขปัญหาและการน าผู้ท าการขอทานกลับคืนสู่ครอบครัวและอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในชุมชน 
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีส่วนในการช่วยเหลือ ดูแล ศักยภาพด้านอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ สงเคราะห์
ครอบครัวกรณีจ าเป็น

3. ภาคีเครือข่ายเข้าใจงาน
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรม

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาผู้ท าการขอทาน  เครือข่ายที่ดีต้องเข้าใจ
งาน ช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการ
ประสานงานและขอความร่วมมือ รวมถึงมีการจัดด าเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้ท าการขอทาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น ต ารวจ เทศกิจ อาสาสมัคร ร่วมกันลงจัดระเบียบขอทาน ช่วยเหลือและดูแล

4. สร้างความเข้าใจกับคนในพ้ืนที่
ขอให้คนในพื้นที่เป็นเครือข่ายร่วมในการท างาน และเมื่อพบขอทาน ให้โทรประสานแจ้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

5. เปิดโอกาสให้ผู้ท าการขอทานแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนถนัด
เพื่อใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพตาม พ .ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559   

ได้ระบุว่า ผู้แสดงความสามารถ ที่แสดงความสามารถแก่ผู้ชม ผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี 
หรือการแสดงอื่นใด ซึ่งท าให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้นและส่งมอบเงิน
หรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน หากผู้แสดงความสามารถต้องการแสดงความสามารถในพื้นที่
สาธารณะ จ าต้องมีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ โดยเขียนค าร้องและยื่นเอกสารต่อ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศ และสามารถน าใบอนุญาตไป
ขอจัดการแสดงกับหน่วยงานในท้องถิ่น 
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6. ประสานเครือข่าย 
จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ก าหนดจุดติดต่อประสานงานให้เป็นที่รู้และเข้าใจโดยแน่ชัด 

จัดให้มีการประชุมก่อนลงมือปฏิบัติตามแผนงานทุกครั้งเพื่อก าหนดขอบเขตงานและผู้รับผิดชอบ 
ชี้แจงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่จะต้องท าร่วมกันให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างชัดเจน เช่น  ต ารวจ 
เทศกิจ แม่ค้า สถานประกอบการ ฯลฯ รวมถึงมีการติดตามผลเป็นระยะ หากมีข้อขัดข้องจะต้องมี
การด าเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อติดตามและตักเตือน ไม่ให้เกิดกรณีผู้ท าการขอทานมาขอทานซ้ า
ในพื้นที่

7. ลงพ้ืนที่จัดระเบียบต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน 

รวมถึงก าหนดจุดเฝ้าระวังเพื่อป้องกันมิให้ผู้ท าการขอทานกลับมาขอทานซ้ า

8. ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขอทาน เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุม

การขอทานให้ประชาชนได้ทราบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาการขอทานในพ้ืนที่ 
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9
วิธีการแก้ไขปัญหา

การเคล่ือนยา้ย

ของผู้ท าการขอทาน
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ผู้ท าการขอทานส่วนใหญ่จะมีพื้นเพจากที่อื่นและย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองใหญ่หรือจังหวัด
ใกล้เคียงที่มีเศรษฐกิจดีกว่า เพื่อประกอบอาชีพขอทาน สถานที่ที่คนกลุ่มนี้ไปท าการขอทานมัก
เป็นแหล่งชุมชน ย่านการค้า แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานเทศกาลที่มีคนสัญจรไปมา
พลุกพล่านเพื่อท าให้เกิดรายได้สูง ๆ ดังนั้น วิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายของ
ผู้ท าการขอทานไปยังสถานที่ต่าง ๆ ควรด าเนินการดังนี้

1. การบังคับใช้กฎหมาย 
กฎหมายที่ส าคัญอย่างมากในการด าเนินการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของผู้ท าการ

ขอทาน คือ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งมีมาตราส าคัญ ๆ เช่น
มาตรา 13 ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่า

เป็นการขอทาน
(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา  

ข้อความ  หรือการแสดงกิริยาอาการใด
(2) การกระท าด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 

การแสดงความสามารถ  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือ 
ทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตาม
กฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร  ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 19  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 20 ผู้ใดกระท าด้วยประการใด อันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน 
มาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ   
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน        
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 22 ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ท าการขอทานโดยการใช้ จ้างวาน สนับสนุน     
ยุยงส่งเสริม หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นท าการขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
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เมื่อพบผู้ท าการขอทาน ถ้าโดยกฎหมาย คือ การเปรียบเทียบปรับตาม พ .ร.บ.ควบคุม
การขอทาน พ.ศ.2559 ที่ก าหนดให้มีอัตราโทษและอัตราค่าปรับไว้ แต่ทั้งนี้ หากเจอผู้ท าการ
ขอทานเป็นครั้งแรก อาจจะพิจารณาจากเหตุผลด้วยว่ามีความจ าเป็นอย่างไรจึงออกมาท าการ
ขอทาน เพราะเจตนาของกฎหมาย ต้องการแยกกลุ่มคนที่มีปัญหาเดือดร้อนจริง ให้สามารถ
ได้รับบริการการช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชีวิตกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่ ในภาวะ
ยากล าบาก

อย่างไรก็ดี ในแง่การบังคับใช้กฎหมายนั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เทศกิจ 
จะต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กระทรวง พม . ร่วมท างานภายใต้กระบวนการเดียวกัน
เพื่อประสานส่งต่อข้อมูลกันเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องก าหนดแนวทางเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้การด าเนินการเปรียบเทียบตามความใน
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ .ศ. 2559 เป็นไปด้วยความชัดเจน เป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ได้เห็นชอบ
ให้จัดท าประกาศบัญชีอัตราการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ .ศ. 2559 
ขึ้นดังต่อไปนี้
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2. ภาคีเครือข่ายร่วมมือ  
ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีดังนี้
2.1 เครือข่ายรูปแบบทางการ เช่น เจ้ าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ เทศกิจ และ

คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ 
และมีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกในการคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน รวมทั้งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัด
อย่างเป็นระบบและมีผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม ดังนั้น เราจึงสามารถใช้กลไกนี้ในการน าเสนอ
สะท้อนข้อมูลในที่ประชุม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

2.2 เครือข่ายรูปแบบไม่ทางการ เช่น แม่ค้า จักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มจิตอาสา ซึ่งอยู่
ในพื้นที่ในชุมชน ช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส หรือช่วยสร้างความเข้าใจกับชุมชนไม่ให้ผู้ท าการ
ขอทานเข้ามาขอทานซ้ าและเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่
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3. ประสานการท างานข้ามจังหวัด
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (ศคพ.) ทั่วประเทศทุกจังหวัด มีภารกิจส าคัญในการท างานทั้ง

เชิงรุกและเชิงรับ มีการด าเนินการจัดระเบียบขอทาน กรณีมีผู้ท าการขอทานเคลื่อนย้ายจาก
จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง เจ้าหน้าที่ ศคพ . ก็จะประสานข้อมูลส่งต่อกัน เช่น ศคพ .      
จังหวัดอ่างทองพบว่าผู้ท าการขอทานรายเดิมเคลื่อนย้ายไปท าการขอทานที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศคพ . จังหวัดอ่างทอง จึงร่วมมือกับ ศคพ . จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
ไปท ากระบวนการจัดระเบียบผู้ท าการขอทานกันที่สถานีรถไฟ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลการจัดระเบียบคนขอทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Beggar) เพื่อเก็บสถิติ  
ผู้ท าการขอทานในจังหวัด

4. การประชาสัมพันธ์ 
ตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 การขอทานถือเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย แต่มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจว่าท าไมเจ้าหน้าที่จะต้องจับกุมตัว
ผู้ท าการขอทาน ดังนั้น จึงจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบโดยทั่วกัน และต้องสร้างความตระหนักว่าการขอทานเป็นการท าผิดกฎหมาย ต้องไม่
สนับสนุนการขอทาน หรืออาจชักชวนประชาชนมาร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยสอดส่องดูแลและ
แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่

5. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความยากจนและปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้ผู้คนต้องอพยพจากพื้นที่

เดิม มาหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานในเมืองใหญ่ อันจะน าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา 
เพราะฉะนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ควรจะร่วมมือกันเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน  และภาครัฐควรมีการจัดสวัสดิการ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอและส่งเสริมการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
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ผู้ท าการขอทาน

ไรสั้ญชาติ/ต่างด้าว
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จากประสบการณ์การท างานของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัญหาขอทานไร้
สัญชาติหรือขอทานต่างด้าวเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากกว่าปัญหาขอทานชาวไทย เพราะมีรูปแบบ 
วิธีการ ขบวนการและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง 

ขอทานไร้สัญชาติ/ต่างด้าวเหล่านี้มักหลบหนีมาทางช่องทางธรรมชาติและมีขบวนการ
พาเข้าสู่การขอทาน ซึ่งเรื่องนี้อาจต้องขอความร่วมมือทางความมั่นคง เช่น ทหาร เข้ามามีบทบาท
ในการสกัดกั้นคนกลุ่มนี้ไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าขอทานไร้สัญชาติ/ต่างด้าวหลายรายหลบหนีเข้า
เมืองซ้ า และหากเป็นขอทานแม่ลูก จะพบว่ามีการสลับสับเปลี่ยนเด็กในครั้งต่อมา ไม่ใช่เด็กคนเดิม 
และนอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว เช่น กรณีขอทานชาวจีน เป็นต้น

วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจด าเนินได้โดยวิธีการ ดังนี้

1. ออก/แก้ไขมาตรการ ป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ในขั้นแรกต้องให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามาในประเทศอย่างผิด

กฎหมาย ซึ่งตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีสาระที่น่าสนใจดังนี้
มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้อง       

เดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าสถานีหรือท้องที่และตาม
ก าหนดเวลาทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่น
รายการตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจ าเส้นทางนั้น

มาตรา 54 คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
การอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

มาตรา 62 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากที่จัดระเบียบ
ขอทานแล้ว หากพบว่าเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาท าการขอทาน ต ารวจได้น าตัวไปฟ้องศาล 
และศาลขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม (Blacklist) ห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 หรือ    
2 ปี พร้อมเตรียมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร หรือส่งตัวไปยังประเทศที่เขามีสัญชาติอยู่ 
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กลไกส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุผล คือ คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
จังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ  ท าให้หน่วยงาน 
พม. สามารถเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์และรายละเอียดของผู้ท า
การขอทานต่างด้าวที่พบในจังหวัด เช่น เคยปรับผู้ท าการขอทานรายนี้แล้ว ผลักดันออกนอก
ประเทศไปแต่กลับมาใหม่ ทาง ตม . จะมีมาตรการด าเนินการอย่างไรบ้าง จึงท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน 

2. การจัดระเบียบขอทาน
การจัดระเบียบขอทานบ่อย ๆ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขอทานและผู้ท าการขอทาน 

ต่างด้าวได้ จะเห็นได้ว่าขณะปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบขอทาน นอกจากเจ้าหน้าที่ พม . แล้ว ยังมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบฯ ด้วย ท าให้การจัดระเบียบขอทานเป็นไป
ด้วยดี ดังนั้น หากกรมมีเครือข่ายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือ พ่อค้า
ประชาชนในพื้นที่เข้าใจงาน คอยสอดส่องดูและหรือปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ พส . ได้ ก็จะมีส่วนท า
ให้จ านวนขอทาน ต่างด้าวลดลงได้   

3. การใช้มาตรฐานการเปรียบเทียบปรับ
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาตรา 23 ก าหนดว่าบรรดาความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ต่อมา การประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมขอทานครั้งที่  2/2562 ที่ประชุมได้
เห็นชอบบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับแก่
ผู้กระท าการขอทานถูกจับกุมซ้ าเป็นขั้นบันได้ 
ตั้งแต่การจับกุมครั้งที่ 1 จ านวน 500 บาท ครั้ง
ที่ 2 2,000 บาท ครั้งที่ 3 5,000 บาท และครั้งที่ 
4 เป็นต้นไป 10,000 บาท และจ าคุกไม่ เกิน         
1 เดือน และที่ประชุมมอบให้กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจัดท าประกาศ และแจ้งไปยังส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป    
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4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
มีความพยายามส่งเสริมและขอความร่วมมือกับองค์กรที่ท างานระหว่างประเทศ เช่น 

องค์กร Friend International เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลและท าความเข้าใจเรื่องคนต่างด้าวที่
เข้ามาขอทานในไทย ว่าการเข้ามาประกอบอาชีพขอทานในประเทศไทยจะไม่เหมือนแต่เดิมแล้ว เนื่องจาก
เรามี พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  ที่ระบุโทษของการท าการขอทาน ซึ่งผู้ท าการขอทาน
จะต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ กองคุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ด าเนินการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง      

มีข้อเสนอให้จัดตั้ง Shelter กลาง เพื่อดูแลกลุ่มขอทานต่างด้าวโดยต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประเทศต้นทางของผู้ท าการขอทานนั้นและอาจจะมีหน่วยงาน NGO มาช่วยกันดูแล
หรือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มคนเหล่านี้ โดยไม่จ าเป็นต้องส่งกลับประเทศ 

5. สร้างความตระหนักแก่สังคม
เป็นความจ าเป็นที่จะต้องท าให้คนในสังคมตระหนักว่าการให้ทานไม่ใช่การท าบุญ แต่เป็น

ช่องทางให้คนต่างด้าวหลั่งเข้ามาหาประโยชน์ในประเทศไทย เช่น ที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่
พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มขอทานต่างด้าวที่ทันสมัย มีโทรศัพท์มือถือ มีรถเวียนรับส่ง ซึ่งการ
แก้ปัญหาจะแก้ได้ยากมาก หากผลักดันออกนอกประเทศ สักพักก็กลับมาอีก และยังมีการ
เคลื่อนไหวเร็วมาก  หากผู้ท าการขอทานต่างด้าวจ านวน 5 คนที่ถูกปล่อยลงจากรถเพื่อท าการ
ขอทาน เมื่อจัดระเบียบพบผู้ท าการขอทานต่างด้าวคนแรก ผู้ท าการขอทานต่างด้าวอีก 4 คน    
จะรอดหมด เพราะคนกลุ่มนี้จะใช้วิธีสื่อสารอย่างรวดเร็ว ท าให้คนที่เหลือสามารถหลบหนีไปได้ 
ดังนั้น การท างานต้องอาศัยฝ่ายต ารวจที่จะสืบเสาะหาความเชื่อมโยงของขบวนการ 
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ความเชื่อของประชาชน 

“การให้ทานด้วยเงิน”

เป็นการ “ท าบุญ”
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รณรงค์ประชาสัมพันธ์
1) “ไม่ให้เงิน” ผู้ท าการขอทาน เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ 

แบ่งปัน เมื่อพบเห็นผู้ท าการขอทานหรือผู้ที่ออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะจึงช่วยเหลือด้วยการ 
“ให้เงิน”และมองว่าเป็นการ “ท าบุญ” แต่อาจมองข้ามไปว่าการให้ทานด้วยเงินเป็นการส่งเสริมให้
คนออกมาใช้ชีวิตขอทานมากขึ้นและท าให้ส่งผลกระทบต่อสังคมในภายหลัง ดังนั้น จึงต้องสร้าง
การสื่อสาร/รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดตระหนักเพื่อ “ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรม” การให้เงินผู้ท าการขอทาน 

ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีบทบาททางสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและวัฒนธรรม สถาบันการแพทย์และ
สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นส าคัญ เพื่อช่วยกันปลูกฝังวิธีคิดและแนวทางการ
ใช้ชีวิตของคนบนในสังคม โดยสร้างความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลากหลายและเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการพูดบอกต่อ การสอดแทรกความรู้ในการเรียน การติดป้าย
ข้อมูลในงานเทศกาลหรือตามสถานที่ส าคัญ 

การโฆษณาทุกช่องทางสื่อโซเชียล และการจัดท าแผนงานพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรม
หรือการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น า/แกนน าภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารแก่ประชาชน 

๒) “ชี้ให้เห็นโทษ” จากการให้เงิน โดยการใช้สื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น หรือการผลิตสื่อทางสังคมที่มา
จากผู้ที่เป็นที่สังคมยอมรับ เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้อย่างแท้จริง เช่น บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่ท า
หน้าที่หลักในการผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เป็นองค์กรที่ผลิตสื่อที่เข้าใจสังคมและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมส่วนใหญ่ จึงควร    
บูรณางานร่วมกันสื่อสารสังคมเพื่อชี้แนะให้ประชาชนตระหนักรู้ได้ว่า “การให้เงินผู้ท าการขอทาน
เป็นการให้ทานที่ผิดวิธี” และท าให้เกิดโทษต่าง ๆ ได้ ดังเช่น 
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การท าให้เกิดอาชีพขอทานมากขึ้นหรือท าให้มีต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในประเทศเพื่อท า
อาชีพขอทาน การเกิดขบวนการค้ามนุษย์และท าให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีรายได้ การท าให้คนออกมา
ใช้ชีวิตในที่สาธารณะมากขึ้นและอาจท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขอนามัย 
ฯลฯ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสื่อสารอย่างครอบคลุมและมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสื่อให้ประชาชนเห็นถึง
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นช่องทางการช่วยเหลืออื่น ๆ 

3) ช่วยเหลือโดยวิธีการอื่น ๆ 
การช่วยเหลือผู้ท าการขอทานไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือด้วยเงินแต่เพียงอย่างเดียว 

โดยทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนตระหนักได้ว่าคนในสังคมสามารถ
ช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการช่วยเหลือแบบอื่น เช่น

1. เปลี่ยนวิธีการให้เงินกับผู้ท าการขอทานโดยตรง เป็นการสนับสนุนปัจจัย
หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในรูปแบบอื่น ผ่านองค์กรหรืองกองทุนต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ดูแล
กลุ่มเป้าหมายผู้ท าการขอทาน เพื่อให้องค์กรน าไปบริหารจัดการ ดูแล แก้ไขและพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพา
ตนเองได้และกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข  

2. แจ้งเบาะแสพบผู้ท าการขอทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น (สายด่วน 
1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพม .) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไป หรือประสานแจ้งไปยังสถานี
ต ารวจ 191 กรณีพบเห็นผู้ท าการขอทานผิดกฎหมายหรือผู้ที่น าคนมาท าการขอทาน เป็นต้น  

3. แนะน าประชาชนหรือผู้ท าการขอทาน เรื่อง “ผู้แสดงความสามารถหรือการ
แจ้งขอมีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ” เนื่องจากบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการขอทาน
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้แสดงความสามารถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนน าไปสื่อสารต่อไปได้ อาทิเช่น   
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- กรณีผู้ท าการขอทานซึ่งเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในภาวะ
ยากล าบากมีความจ าเป็นต้องมาท าการขอทานในที่สาธารณะ และเป็นผู้ที่สามารถแสดง
ความสามารถได้ แต่ไม่มีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ ทั้งนี้ หน่วยงานหรือประชาชนที่มี
ข้อมูลความรู้สามารถแนะน าบุคคลเหล่านี้ เกี่ยวกับการแจ้งขอมีบัตรประจ าตัวผู้ แสดง
ความสามารถ เพื่อท าการแสดงความสามารถในที่สาธารณะได้อย่างถูกระเบียบกฎหมาย หรือมี
การแนะน า/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป 

- กรณีประชาชนทั่วไป เช่น นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ที่จะท าการแสดงหรือเปิดกล่องขอรับบริจาคในที่สาธารณะ เพื่อน าเงินไปช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งไม่ได้
เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออยู่ในภาวะยากล าบากโดยตรง แต่ไปด าเนินการแจ้งขอ
มีบัตรประจ าผู้แสดงความสามารถ กรณีดังกล่าวจะไม่สามารถท าบัตรประจ าตัวผู้แสดง
ความสามารถได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ค าแนะน าและชี้แจงให้ประชาชนท าความเข้าใจต่อไป
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12
วิธีการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เจา้หน้าท่ี

มีความปลอดภัย
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายคนไรท่ี้พ่ึง

และผู้ท าการขอทาน
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การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้บริการ 
สิ่งส าคัญคือผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ท างานเพียงล าพัง ต้องก าชับให้มีการประสานการ
ท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ เช่น “การลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการลงพื้นที่จัดระเบียบ    
ผู้ท าการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง” หรือในกรณีอื่น ๆ “ต้องมีภาคีเครือข่าย/ทีมสหวิชาชีพ  ลงพื้นที่
ท างานร่วมด้วย” เช่น ต ารวจ เทศกิจ กู้ภัย แพทย์หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่นั้น ๆ โดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีข้อมูลความรู้ เข้าใจอ านาจหน้าที่ของภาคีเครือข่าย รวมถึงมีการสร้างสัมพันธ์
ภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อการท างานร่วมกันและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ท างานด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่จ าเป็นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน หากมีกรณีได้รับแจ้งเหตุแต่มีข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ ซึ่งอาจเป็น “พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่
ห่างไกล” จะต้องประสานเครือข่ายในพื้นที่เข้าด าเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์
เบื้องต้นให้ก่อน หรือกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อาจจะต้องขอความร่วมมือให้เครือข่าย
ด าเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นให้ก่อน หากไม่สามารถด าเนินการประเมินให้ได้จะต้อง    
ใช้วิธีการ “เปิด Video Call กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญพูดคุย
หรือท าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบุคคลนั้น ซึ่งจะช่วยท าให้เท่าทันสถานการณ์และบรรเทา
สถานการณ์นั้น ๆ ไปได้ นอกจากการท างานกับภาคีเครือข่ายแล้วจะต้องมีการติดตาม           
มีการประชุมทีมสหวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ เป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทบทวน 
ประเมินผล วางแนวทางแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อการดูแล คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายที่รับการ
สงเคราะห์ภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ต้องมีวิธีการดูแล ป้องกันความปลอดภัยส าหรับ
ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ด้วย ได้แก่ 

1. “มาตรการป้องกันความปลอดภัย” เช่น การคัดกรองผู้ใช้บริการอย่าง
ละเอียดก่อนเข้ารับการสงเคราะห์ โดยมีการตรวจค้นอาวุธ ทรัพย์สิน และตรวจสุขภาพ ซึ่งก่อนที่
ผู้ใช้บริการจะถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจะต้องมีการตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้น
ก่อนแล้ว รวมถึงในสถานสงเคราะห์ต้องมีกฎระเบียบชัดเจน มีมาตรการรักษาความสะอาดให้
ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติระหว่างรับการสงเคราะห์ นอกจากนี้ต้องให้ความ “ใส่ใจเรื่องการทานยาของ
ผู้รับการสงเคราะห์” เช่น การท าคอนโดยาหรือท าตารางเตือนเกี่ยวกับการทานยาอย่าง
สม่ าเสมอ
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2. “สังเกตผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมจิตเวช/พฤติกรรมเสี่ยง” ต้องสังเกต
อาการพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิคในการบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ มีทักษะใน
การพูดคุย เพื่อประเมินเบื้องต้นและเก็บข้อมูลส่งให้แพทย์หรือสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหาวิธีจัดการ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ ต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือควร
ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแล และรับมือกับผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตหรือผู้ที่
มีอาการคลุ่มคลั่ง ฯลฯ เพื่อน ามาปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อการท างานดูแลคุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมาย เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการที่อยู่ร่วมกันด้วย 

นอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเบื้องต้นต้องให้
ความส าคัญเรื่อง “สุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” เช่น หน่วยงานต้อง
ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดน่าอยู่ มีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หรืออุปกรณ์ล้าง
มือให้บริการตามสถานที่ส าคัญภายในสถานที่ท างาน และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ใช้ถุง
มือตามความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หรือล้างมือทุกครั้งทั้ง      
ก่อน- หลัง การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค 

รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานเองควรให้ความใส่ใจเรื่อง “การรักษา
สุขภาพของตนเองและการตรวจสุขภาพประจ าปี” โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
ใกล้ชิดกับผู้รับบริการที่มีโรคประจ าตัว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคได้ หน่วยงานจึงควร
หารือแนวทางเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
พนักงานราชการ หรือจ้างเหมาบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

ทั้งนี้ โดยรวมของการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกิด
ความปลอดภัยต่อการดูแล คุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทานนั้น จะต้องใช้ 
“องค์ความรู้ที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่” ทั้งในเรื่องของระเบียบกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุม
การขอทาน พ.ศ.2559 พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
เทคนิค ทักษะ มีความเข้าใจในกระบวนการท างานที่ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีป้องกัน วิธีการรับมือกับ
ผู้ที่มีอาการจิตเวชหรือผู้ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์   
ต่อกลุ่มเป้าหมายและรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเองด้วย 
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1. การช่วยเหลือในรูปแบบ “Productive Welfare” เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน หรือเป็นการช่วยเหลือแบบสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนแก่ผู้ประสบปัญหา โดยเน้นการจัดสวัสดิการที่ตอบสนองกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขและพัฒนาที่หลากหลายเช่น การส่งเสริมอาชีพ การอบรมให้ความรู้ การ
ดูแลช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ตลอดจนผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย

2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะต้องเป็นหน่วยงานหลักและเป็น       
มือหนึ่งในการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน มีแผนการ
ท างานชัดเจน และมีผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมฯ และพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ต้องปฏิบัติงานแบบกัดไม่ปล่อย โดยการเฝ้าระวัง ติดตามผลการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการติดตามประเมินผู้ใช้บริการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างครอบคลุม เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์และแก้ไข พัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4. บูรณาการการท างาน โดยค านึงว่า การดูแล คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและ
ผู้ท าการขอทาน “ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” โดยการสร้างพลังเครือข่ายกับทุก
ภาคส่วน ให้เกิดตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ประสบ
ปัญหานั้น ไม่ใช่เพียงกรมฯ ฝ่ายเดียวที่จะต้องเข้าไปแก้ไข เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบ
ปัญหาเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบหรือสถาบันต่าง ๆ ในสังคม   
จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในสังคม ตั้งแต่ในระดับฐานรากไปสู่
ระดับนโยบายและน ามาใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. การท างานด้วยใจรัก โดยหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักงานบริการเพื่อสังคม เกิดความรัก ความผูกพันต่องาน 
ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
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6. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้น าที่ดี  หรือมี แบบอย่ างการท างานที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเชี่ยวชาญสามารถชี้น าแนวทางการท างาน ให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

7. ใช้กลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ให้เอื้อต่อการ
วางแนวทางการด าเนินงานและพัฒนางานได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

8. ผู้ปฏิบัติงานต้องแยกวิธีการท างานกับกลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่งและ   
ผู้ท าการขอทานให้ได้ เนื่องจากกระบวนการท างานแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน      
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ฯลฯ จึงต้องใช้ทักษะความรู้แก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  
ระเบียบ/กฎหมาย

9. การระมัดระวังขอทานแฝง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะการสังเกต รู้ให้เท่าทัน และมี
แผนป้องกันหรือมีวิธีการรับมือ ซึ่งหมายถึงผู้ท าการขอทานที่เรียกร้องความสงสารแทนการ
แสดงความสามารถและไม่มีบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ท าผิด
กฎหมาย รวมถึงการแยกผู้ท าการขอทานภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด เพื่อด าเนินการ
วางแผนป้องกันและลดจ านวนผู้ท าการขอทานต่อไป



1. คุณอุเทน ชนะกุล ผู้อ านวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

2. คุณมาลา เที่ยงจรรยา พ.ย. 52 – ก.ย. 62 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 
จ.นครราชสีมา

3. คุณงามจิต แต้สุวรรณ ต.ค. 59 – ก.ย. 62 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
กรุงเทพมหานคร 

4. คุณณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบูรณ์
(ธ.ค. 61 – ธ.ค. 63 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี)

5. คุณพืชพงศ์ พิทักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จ.ล าปาง
(เม.ย. 58 – มิ.ย. 61 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อ่างทอง)

6. คุณชิดชนก นาคสินธุ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองระยอง จ.ระยอง
(ก.พ. 59 – ก.ย. 61 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา)

7. คุณวัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองค าสร้อย จ.มุกดาหาร
(ธ.ค. 61 – ม.ค. 63 ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.กาญจนบุรี)

8. คุณสุวรีย์ ไชยวงศ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จ.เชียงใหม่
(ก.ค. 60 – ต.ค. 63 หัวหน้ากลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กคส.)

9. คุณลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา

10. คุณกชพรรณ จริยธรรม ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา 

11. คุณธนพนธ์ ด าข า นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

12. คุณอามีร่า หะมิ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นราธิวาส
(เม.ย. 60 – มี.ค. 62 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี)

13. คุณสุชาดา ทองสุก นักสังคมสงเคราะห์
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ขอขอบคุณขอ้มูล



1. นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

2. นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพัฒนาสังคม

3. นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

4. นางสาวจารุพัสตร์ พิชิตานนท์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ

5. นางสาวนิรดา วรเวทดิษกุล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ

6. นางสาววีรยา อ่องอัศวโรจน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

7. นางสาวจริยา จันต๊ะค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8. นางสาวพินาภรณ์ ศันติวิชยะ เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดความรู้ “เทคนิค ทักษะ การดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
คนไร้ที่พึ่งและผู้ท าการขอทาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”



กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

chorchor@dsdw.go.th
www.seniorexpert.dsdw.go.th
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคมและสวสัดกิาร


