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กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถือเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการกับทุก ภาคสวนใน

การแกไขปญหาขอทาน ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มุงเนนให
การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทานอยางเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อใหเกิด “ความเปนธรรม
ในความไมเทาเทียม” ที่ผานมาพบวา นอกจากการคุมครองดูแลขอทานไทยแลว ยังไดชวยเหลือ
ขอทานตางดาวที่เขามาขอทานในประเทศไทยอีกดวย สวนใหญรอยละ 88 เปนขอทานชาวกัมพูชา 
ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความรวมมือทวิภาคีระหวางไทย กัมพูชา ในการปองกันและแกไขปญหาอยางย่ังยืน 
จึงไดทําการศึกษาแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชาข้ึน เพื่อนําเสนอ
สถานการณปญหา สาเหตุ และรูปแบบการดําเนินงาน นําไปสูการเสนอแนวทางความรวมมือในการ
ปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชาอยางย่ังยืน 

ผลการศึกษาพบวา ผูทําการขอทานสวนใหญเปนขอทานอาชีพที่ขาดการศึกษา ไมมีความรู
ในการประกอบอาชีพ ไมมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ รองลงมาเปนผูทําการขอทานประเภท
ช่ัวคราว เน่ืองจากประสบปญหาความขัดสนขาดแคลนเฉพาะหนา เชน มีบุคคลในครอบครัวลมปวย 
บาดเจ็บ ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได สวนสาเหตุของการมาขอทานสวนใหญเกิดจาก
ปญหาเศรษฐกิจ ความยากจน มีรายไดไมพียงพอตอการดํารงชีพ และไมมีความรูในการประกอบ
อาชีพอื่น สวนผูทําการขอทานตางดาวพบวา สาเหตุเพิ่มเติม คือ คานิยมและความเช่ือวาการเขามา
ทําการขอทานในประเทศไทยจะสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวและ
คานิยมความเช่ือของชุมชนที่ไดรับการบอกตอวาการขอทานในประเทศไทยไดเงินมากและงาย ซึ่ง
สังคมไทยยังมีทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือกลุมผูทําการขอทานดวยการให
เงิน อีกทั้งยังขาดมาตรการในการตรวจสอบสกัดกั้นกลุมคนเหลาน้ีอยางจริงจัง  

ดังน้ัน หากตองการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ทั้งสองประเทศควรเพิ่มมาตรการการปองกัน
ปญหาที่ตนเหตุมากกวาการแกไขที่ปลายเหตุ เพื่อใหการแกไขปญหาขอทานเกิดความย่ังยืน ผูศึกษา
จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย ดังน้ี การจัดการประชุมระหวางประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึง
การแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน การเปลี่ยนทัศนคติสาธารณชนทั้งสองประเทศใน
เรื่องการใหทาน และการทําบันทึกขอตกลงในการปองกันและแกไขปญหาขอทานอยางย่ังยืน เนน 3 
ดานสําคัญ คือ ดานการปองกันเฝาระวังและเขมงวดในการเดินทางเขาออกของทั้งสองประเทศ ดาน
การสงกลับเนนการประสานความรวมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และดานการคืนสูสังคมอยางย่ังยืน 
ดวยการฟนฟูสมรรถภาพ รางกายจิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ และมีขอเสนอแนวทางการ
ดําเนินงาน คือ พัฒนาองคความรูแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสรางเครือขายของกลุมผูปฏิบัติงานของทั้งสองประเทศ จัดต้ังศูนยประสานงานรวม
ไทย กัมพูชา โดยภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา เพื่อเปน
ศูนยกลางในการใหความชวยเหลือ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดเครือขายอาสาสมัครไทย กัมพูชา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ขอทานเปนปญหาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ เพราะคนกลุมหน่ึงขาดการคุมครองทางสงัคม
ไมสามารถเขาถึงบริการทางสังคมไดอยางเหมาะสม หลายคนเขาขายหลอกลวงใหหลงเช่ือวาตนอยูใน
สภาพที่ชวยเหลือตนเองไมได เกิดความสงสารฉวยโอกาสจากความใจบุญของผูใหทาน หลายกรณี
เกี่ยวของกับการคามนุษยและทารุณกรรม บางรายไมคิดจะทํางานเชิงเศรษฐกิจเพราะการขอทานมี
รายไดดี ขณะเดียวกันขอทานแท ๆ ที่ตองขอทานเพราะความจําเปนดวยปจจัยสาเหตุดานเศรษฐกิจ 
การศึกษา สภาพรางกาย หรือแมกระทั่งการเขาถึงสิทธ์ิสวัสดิการของรัฐก็เปนตัวช้ีวัดใหเห็น 
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

หลายประเทศทั่วโลกมีแนวทางปฏิบัติและกฎหมายเกี่ยวของกับการขอทานในหลากหลาย
รูปแบบ ในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา มีการออก “กฎหมายถนนปลอดภัย” ในป 2542 หาม 
การขอทาน แตโดนฟองศาลวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประเทศเดนมารก ถือวา 
การขอทานเปนสิ่งผิดกฎหมายมีโทษจําคุกถึง 6 เดือน ในฝรั่งเศส ไดยกเลิกกฎหมายหามขอทานต้ังแต
ป 2537 ในประเทศกรีก การขอทานมีโทษจําคุก 6 เดือน และปรับ 3,000 ยูโร สวนในประเทศ
อังกฤษมีกฎหมายเกาแก หามเปนคนใชชีวิตจรจัด แตไมมีโทษจําคุกและไมไดบังคับใชในทุกเมือง 
บางครั้งมีการจับกุมในรถโดยสารสาธารณะ สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางพื้นที่ของซานฟราน
ซิสโกหามทําการขอทานแบบกาวราว ในบอสตันมีการระดมจัดระเบียบขอทานในป 2553 พรอมกับ
ประชาสัมพันธไมใหประชาชนใหเงินขอทาน แตก็ไดมีการจําแนกขอทานเปนแบบสงบกับแบบกาวราว 

สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการขอทาน ฉบับแรกเมื่อป 2484 ไดใชบงัคับมานานแลว 
เห็นวาบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเคราะหผูทําการขอทานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน สมควร
ใหมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน การควบคุม 
การขอทาน และแยกผูแสดงความสามารถออกจากการเปนผูทําการขอทาน จึงไดออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม ทั้งการจัดระเบียบ การแยก 
ผูแสดงความสามารถออกจากผูทําการขอทาน การใหความคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม รวมถึงกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซึ่งหาประโยชนจากความไมสมประกอบทางรางกาย 
ความออนดอยทางสติปญญา หรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น ทั้งน้ีเพื่อใหเกิด “ความเปนธรรมใน 
ความไมเทาเทียม” 

รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมพฒันา
สังคมและสวัสดิการ เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการกับทุกภาคสวนในการแกไขปญหาขอทาน 
ภายใตหลัก 3P ไดแก 
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1)  การบังคับใชกฎหมาย (Policy) เปนนโยบายเพื่อเพิ่มแนวทางการขับเคลื่อนงานให
ครอบคลุมและเนนการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เชน ต้ังคณะกรรมการแกไขปญหา 
การขอทานจังหวัด แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานคุมครอง จัดระเบียบคนขอทาน และจัดทํา
ทะเบียนขอมูล จัดต้ังศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน 

2)  การคุมครองชวยเหลือ (Protection) เปนการพัฒนากระบวนการใหการคุมครอง 
ชวยเหลือ ฟนฟูตามปจจัยและสาเหตุการเปนขอทาน เชน ทําบันทึกความรวมมือเพื่อความมั่นคงทาง
อาชีพและรายได คัดแยกเหย่ือจากการคามนุษย และการคุมครองสวัสดิภาพคนขอทาน จัดบริการ
ฟนฟู และพัฒนาศักยภาพคนขอทาน เสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 

3)  การปองกัน (Prevention) เปนการปองกันในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและเปน
มาตรการที่จะชวยในการจัดการปญหาไดอยางเหมาะสม รวมไปถึงการรณรงค ประชาสัมพันธให
สังคมตระหนักถึงปญหาจากการใหทาน ภายใตแนวคิด “ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และ 
การสรางความรวมมือในการปองกันแกไขปญหาขอทานตางดาวโดยเฉพาะในพื้นที่ตนทางที่มี 
เขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดดําเนินการสํารวจจัด
ระเบียบคนขอทานในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ระหวางเดือนมีนาคม–เมษายน 2560 พบขอทานทั้งสิ้น 
506 คน ขอทานไทย 303 คน ขอทานตางดาว 203 คน ในจํานวนน้ีเปนชาวกัมพูชา 185 คน คิดเปน
รอยละ 91 รองลงมาเปนจีน พมา และเวียดนามตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่พบสวนใหญมาจากปญหา
เศรษฐกิจ ความยากจน การไมมีงานทํา ไมมีรายได ปญหาสุขภาพที่เปนอุปสรรคตอการประกอบ
อาชีพ มีโรคประจําตัว โรคเรื้อรัง หรือพิการที่ไมตองการเปนภาระครอบครัว รวมทั้งผูมีอาการทางจิต
ซึ่งอาจตกเปนเหย่ือของผูแสวงประโยชน และปญหาครอบครัว มาจากการขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 
บุคคลที่เติบโตมากับครอบครัวแตกแยก เด็กและผูพิการที่ถูกทอดทิ้งใหอยูตามอัตภาพไมมีสัมพันธ
เครือญาติ ตองดูแลตัวเอง จากขอมูลกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
หรือ บก. ปคม. พบวา เด็กชาวกัมพูชาบางรายเปนรูปแบบ "แกงขอทาน" ทํางานเปนขบวนการ พาไป
น่ังตามถนน สวนสาธารณะ สะพานลอย ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผานมาการจับกุมผูทําการขอทานที่เปน
ชาวกัมพูชาสวนใหญมักเปนหญิงและเด็ก นอกจากจะผิดตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 แลว  
ยังตองใหการคุมครองดูแลตามมาตรา 33 แหง พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในชวงระหวางรอ
พิสูจนความสัมพันธทางพันธุกรรม (DNA) จากผลการจัดระเบียบขอทานพบวา มีขอทานไทยที่นําเด็ก
มาดวยเพียง 12 ราย ขอทานกัมพูชาที่นําเด็กมาดวยมีจํานวน 41 ราย ซึ่งตองรอพิสูจนความสัมพันธ
ทางสายโลหิตวามีความสัมพันธกันหรือไม เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนจากผูทําการขอทาน ตาม 
พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

โดยที่ผานมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดใหการคุมครองชวยเหลือขอทานไทยที่เขาสู
กระบวนการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต จนสามารถ
กลับสูครอบครัวและสังคมได สําหรับขอทานตางดาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก็ไดให 
การคุมครองชวยเหลือเชนเดียวกัน ในกรณีขอทานคูพอลูกหรือคูแมลูกที่อยูระหวางรอพิสูจน
ความสัมพันธกอนสงกลับประเทศตนทาง และยังไดรวมกับองคกรเฟรนด อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย 
ในการหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาขอทานชาวกัมพูชาใหไดรับการคุมครอง ดูแล 
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ชวยเหลือและสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางย่ังยืน ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกันในการ
แกไขปญหาขอทาน โดยเฉพาะขอทานตางดาวชาวกัมพูชา นําไปสูการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
และเปนแนวทางในการทํางานรวมกันของไทยและกัมพูชาเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน
อยางย่ังยืน จึงไดทําการศึกษาแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชาข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาสถานการณ ปญหา และสาเหตุของขอทานกัมพูชาในประเทศไทย1.2.2 
เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานของรัฐและเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชา 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชา 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  รวบรวมขอมูลจากกลุมขอทานที่อยูในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการวิเคราะหสถานการณปญหาจากสถิติการลง
สํารวจจัดระเบียบคนขอทานในป 2560  

2)  ศึกษาการกําหนดแนวทางความรวมมือดานการปองกันและแกไขปญหา
ขอทานกัมพูชาเฉพาะองคกรเฟรนดประเทศไทยที่ไดลงนามความรวมมือกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

3)  วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานเกี่ยวกับขอทานชาว
กัมพูชาตอไป 

1.3.2  วิธีการศึกษา 
สัมภาษณผูทําการขอทาน ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ และประเมินผล 
1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1)  รูปแบบการศึกษา  
(ก)  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
(ข)  การวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) 

2)  ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
(ก)  ผูทําการขอทานที่อยูในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(ข)  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ค)  ขอมูลสถิติการลงสํารวจจัดระเบียบคนขอทานในป 2560 
(ง)  ขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
แบบสัมภาษณ 

4)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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จากการสัมภาษณผูทําการขอทาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวน
เสีย และรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

5)  การวิเคราะหขอมูล 
ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) และการประมวลผลขอมูลจาก

การศึกษาคนควาเอกสารเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis)  
 
1.4  สมมติฐานการศึกษา 

การแกไขปญหาตนเหตุของขอทานกัมพูชา จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือทวิภาคี
ระหวางไทยและกัมพูชา เพื่อปองกันและแกไขปญหาขอทานไดอยางย่ังยืน 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1  หนวยงานทราบสถานการณ ปญหา และความตองการของขอทานกัมพูชา  
ในประเทศไทย 

1.5.2  มีรูปแบบการดําเนินงานของรัฐและเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาขอทาน
กัมพูชา 

1.5.3  มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหา
ขอทานกัมพูชา 
 
1.6  นิยามศัพท 

ขอทาน หมายถึง ผูที่กระทําใหผูอื่นเกิดความสงสารเพื่อสงเงินหรือทรัพยสินให เพื่อเลี้ยงชีพ 
ไมวาจะเปนการขอดวยวาจา ขอความ หรือกิริยาอาการใด ๆ  

ผูแสดงความสามารถ หมายถึง ผูที่ไดรับการจดแจงเปนผูแสดงความสามารถจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อแสดงแกผูชม ผูฟงไมวาจะเปนการ เลนดนตรี หรือ
การแสดงอื่นใด ซึ่งทําใหผูชมหรือผูฟงเกิดความพึงพอใจตอการแสดงน้ัน โดยสงมอบเงินหรือทรัพยสนิ
ใหเปนการตอบแทน 

ผูแสวงหาประโยชน หมายถึง ผูที่แสวงประโยชนจากผูทําการขอทาน โดยการใช จางวาน 
สนับสนุน ยุยง สงเสริม หรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดใหผูอื่นทําการขอทาน 

ตนเหตุของขอทาน หมายถึง ปจจัยที่ทําใหบุคคลตองตกมาเปนขอทาน โดยมีสาเหตุดังน้ี 
ปญหาเศรษฐกิจ การศึกษาตกตํ่า สภาพรางกายจิตใจ ขาดผูอุปการะ คานิยมของชุมชน และการ
ลอลวงจากแกงขอทาน 

การปองกันและแกไขปญหาขอทานอยางยั่งยืน หมายถึง การแกไขคนขอทานใหเลิก
พฤติกรรมขอทาน และสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน 
คือ การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation) การฟนฟูสมรรถภาพทางการ
ศึกษา (Education Rehabilitation) การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) และ 
การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

ในการการศึกษาแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชา  
ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1. กฎหมายที่เกี่ยวของ 
2. ประเภทการขอทาน 
3. สาเหตุของการขอทาน 
4. แนวคิดการแกไขปญหาคนขอทาน 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.1.1  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 
มาตรา 13 หามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีให

ถือวาเปนการขอทาน (1) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนการขอดวย
วาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด (2) การกระทําดวยวิธีการใดใหผูอื่นเกิด ความสงสาร
และสงมอบเงินหรือทรัพยสินให การแสดงความสามารถ ไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือ การแสดงอื่นใด 
เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือ ทรัพยสินจากผูชมหรือผูฟง การขอเงินหรือทรัพยสินกัน ฐานญาติมิตร หรือ
การเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวย การควบคุมการเรี่ยไร ไมถือวาเปนการขอทานตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 15 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วามีผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา 13 
วรรคหน่ึง ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูซึ่งฝาฝนน้ันไปยังสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทํา
การคัดกรอง และหากการคัดกรองพบวาผูทําการขอทานเปนเด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต 
คนพิการหรือ ทุพพลภาพ ที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

มาตรา 19 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 22 ผูใดแสวงหาประโยชนจากผูทําการขอทานโดยการใช จาง วาน 
สนับสนุน ยุยงสงเสริม หรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดใหผูอื่นทําการขอทาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เปนการ
กระทําดังตอไปน้ี ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
(1) กระทําตอหญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูเจ็บปวย (2) รวมกัน
กระทําหรือกระทํากับบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป (3) กระทําโดยนําผูอื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให
มาขอทานในราชอาณาจักร (4) กระทําโดยผูปกครองหรือผูดูแลของผูทําการขอทาน (5) กระทําโดย
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พนักงานเจาหนาที่ (6) กระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ดูแล หรือใหคําปรึกษาบุคคลตาม 
(1) ความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง (1) (2) และ (4) ไมใชบังคับกับ การกระทําระหวางบุพการี และ
ผูสืบสันดาน 

2.1.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติน้ี กําหนดให “การแสวงหาประโยชนโดย มิชอบ” 

หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือการเผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก 
การแสวงหาประโยชนทางเพศรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใช
แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีด
บุคคล ไมวาบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

ในมาตรา 6 ไดขยายความ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” โดยกําหนดใหเปน
การกระทําอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี 

1)  เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียว
กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจ
โดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลน้ันเพื่อใหผูปกครอง
หรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

2)  เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียว
กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็ก ผูน้ันกระทําผิดฐานคามนุษย 

2.1.3  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี ใหความหมาย “คนตางดาว” วา บุคคลซึ่งไมมี

สัญชาติไทย และมาตรา 12 (3) หามมิใหคนตางดาวซึ่งเขามาเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือเขามาทํางาน
เพื่อรับจางดวยกําลังกาย โดยไมไดอาศัยวิชาความรูหรือการฝกทางวิชาการ หรือการเขามาเพื่อทํางาน
อื่นอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว เขามาในราชอาณาจักร 

โดยมาตรา 37 (1) กําหนดใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักร
เปนการช่ัวคราว ตองไมประกอบอาชีพหรือรับจางทํางาน เวนแตไดรับอนุญาต จากอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถากรณีใดมีกฎหมายวาดวยการทํางานของ คนตางดาวบัญญัติ
ไวเปนอยางอื่นตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ตางดาวคนใดไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 75 
 
2.2  ประเภทการขอทาน 

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (กองสวัสดิการสงเคราะห ฝายสวัสดิการคนไรที่พึง่, ม.ป.ป.: 
1–2) 

1)  ขอทานช่ัวคราว เพื่อแกไขปญหาความขัดสนขาดแคลนที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา 
2)  ขอทานอาชีพ เกิดจากความเกียจครานทํางาน ไมมีความรู ความดอยโอกาสทางสังคม 

ไมมีรายได ขาดแคลนเงินเปนคาอาหาร และคาใชจาย คนขอทานประเภทน้ีมักมีความพิการ ชรา เปน
จุดขายเรียกรองความสงสาร ดังเชน คนขอทานหญิงชรารายหน่ึงถูกเจาหนาที่สถานแรกรับคนไรที่พึ่ง
นนทบุรีตรวจคนทรัพยสิน พบวามีบัญชีเงินฝากติดตัว 300,000 บาท 
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3)  ขอทานโดยอิทธิพลของแกงขอทาน ปจจุบันรูปแบบการขอทานไดมีวิวัฒนาการจากการ
ขอทานโดยอาชีพมาเปนขบวนการขอทาน โดยมีผูจัดการอํานวยความสะดวกอยูเบื้องหลังการขอทาน
ซึ่งจะทํากันในรูปแบบธุรกิจ โดยจะมีนายหนาออกไปตามชนบทหรือแหลงเสื่อมโทรมที่มีสภาพความ
เปนอยูยากจน ขัดสน เพื่อโนมนาวชักจูงคนพิการ คนชรา หรือแมลูกออนเขาสูตลาดขอทาน วิธีการ
ออกทํางานคือ ตอนเชาผูประกอบการจะนําแรงงานขอทานไปสงตามที่ตาง ๆ และผูควบคุมจะคอย
เฝาดูอยูหาง ๆ อาจจะนําขาว ขนม นํ้าไปใหบาง แลวเก็บกวาดเงินในกระปองหรือภาชนะที่ขอไดไป
รวบรวมไว พอตกเย็นก็จะมารับกลับไปยังแหลงที่พัก สวนการจัดสรรผลประโยชนแกคนขอทาน 
พบวา ไดรับสวนแบงผลประโยชนเพียงราว 2,500 บาทตอคน ใน 2 สัปดาห แตคนขอทานก็ยังยอม
ตกอยูภายใตสภาวการณเชนน้ี เน่ืองจากความไมรู กลาวคือ คนขอทานสวนใหญมีการศึกษาตํ่า ไมรู
สภาวการณทางสังคมเมือง ไมมีทุนเริ่มตนที่จะจัดขบวนการขอทานของตนเอง และปราศจาก
ความสัมพันธกับกลไกของรัฐบางสวน ดังเชน มีขอทานรายหน่ึงเคยขอแยกตัวไปขอทานโดยอิสระที่
สถานีขนสงหมอชิตไดเพียง 1 วัน ไดถูกตํารวจควบคุมตัว จึงเกิดความหวาดกลัว ไมกลาไปขอทาน
อิสระโดยลําพัง 

ปจจุบันน้ีอิทธิพลของขบวนการขอทานแพรกระจายทั่วไป โดยเฉพาะจุดชุมชนที่ทํารายไดดี 
ขอทานที่ไมอยูในสังกัดหรือขอบขายของขบวนการก็จะถูกบีบใหออกไปจากพื้นที่ที่สามารถทํารายได
ไดดี โดยผูที่ตองการอยูนอกเหนืออิทธิพลของขบวนการ จะตองไปทําการขอทานในแหลงที่มีรายไดนอย 
ไมมีคนพลุกพลาน ขอทานอิสระจึงตองถูกดึงเขามาสูขบวนการ ทํางานเปนขบวนการ รับสวนแบงจาก
ขบวนการ และกลายเปนสมาชิกของขบวนการธุรกิจขอทานไปในที่สุด 
 
2.3  สาเหตุของการขอทาน 

ปจจัยหลากหลายที่ทําใหบุคคลตองหันมาเปนขอทาน มีดังน้ี (ภิรมย  เจริญผล, 2537: 21–22) 
1)  ปญหาเศรษฐกิจ คือ ความยากจน และความลมเหลวในการประกอบอาชีพในชนบท 

เปนแรงผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวอพยพเขามาหารายไดในเมือง ซึ่งหัวหนาครอบครัวมักไป
รับจางทํางาน สวนแมบานที่วางงาน เด็ก คนพิการ และคนชราจะออกไปขอทาน 

2)  การศึกษาตํ่า จึงขาดความรูที่จะไปประกอบอาชีพอยางมั่นคง ทั้งน้ีคนขอทานสวนใหญ
เคยมีอาชีพรบัจางทั่วไป ซึ่งมีรายไดไมแนนอนและใชแรงงานหนัก จึงเกิดความคิดที่จะขอทาน เพราะ
รายไดดี ไมตองลงทุน แสดงใหเห็นถึงความเกียจคราน 

3)  สภาพรางกายและจิตใจ เน่ืองจากความพิการทางกายและทางจิต ประกอบกับไมไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ เปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการทํางานตลอดจนขาดการ
ดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ทําใหตองออกไปเรรอนขอทานอยูตามที่สาธารณะตาง ๆ  

4)  ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กลาวคือ คนพิการ คนชรา และเด็กในครอบครัวที่ยากจนและ
ความสัมพันธในครอบครัวไมราบรื่น มักจะถูกครอบครัวทอดทิ้ง 

5)  คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจที่ขอทานมีรายไดดี เน่ืองจากการขอทานทํารายไดดี โดย
ไมตองลงทุนลงแรง เพียงแตใชความอดทนเทาน้ัน พอถึงหนาแลงประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ แถบภาค
อีสานจะชักชวนกันเดินทางไปขอทานในเมืองเปนจํานวนมาก และเดินทางกลับมาทํานา ในฤดูฝน



8 

ตามปกติเชนเดิม ดังเชน หมูบานนาโพธ์ินอย หมูที่ 1 ตําบลกระโพธ์ิ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ที่มี
ประชาชนทั่วไปเกือบ 30 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพขอทาน (วิจิตร ขําฟุง, 2548: 42–43) 

6)  อาชีพแกงขอทาน ซึ่งจากการสอบถามหัวหนาแกงขอทานที่ถูกจับกุม ทราบวาหัวหนา
แกงแตละคนไดดําเนินการกับบุคคลขอทานซึ่งเปนเด็ก ผูหญิง คนชรา และคนพิการ จําแนกได 6 
ประเภท ดังน้ี (กองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก, ม.ป.ป.: 1) 

6.1)  นําขอทานไปปลอยตามสะพานลอยขามถนนแลวเดินเก็บเงิน 
6.2)  เก็บเงินจากขอทานเปนรายบุคคลคนละ 200 บาท/วัน 
6.3)  รวบรวมบุคคลขอทานประเภทตาง ๆ อยูในความคุมครอง ไปปลอยตามจุดตาง ๆ 

แลวรับกลับเขาบานในเวลาดึก รวมทั้งจะเปนผูเก็บเงินขอทานไวทั้งหมดดวยตัวเอง 
6.4)  นําขอทานตางชาติเขามาในประเทศใหการดูแลและคุมครอง โดยจะใหไปขอทาน

และหัวหนาแกงจะเปนผูเก็บเงินทั้งหมด คนขอทานคนใดมีรายไดดีจะขายตอเปนทอด ๆ  
6.5)  เรียกเก็บเงินจากกลุมขอทานเปนครอบครัว เก็บประมาณ 2,000–5,000 บาท/

เดือน/ครอบครัว 
6.6)  รวมกลุมกันเปนขบวนการเก็บเงินจากกลุมขอทานทั่วกรุงเทพฯ โดยมีอาชีพอื่น

ผสมดวย เชน ขายยาเสพติด ใหเสพยาเสพติดแลวบังคับใหลวงกระเปาตามหางสรรพสินคา ออกเงิน
ใหกู โดยเก็บดอกเบี้ยสูงในกลุมชาวกัมพูชา และชาวเวียดนาม 

จากสาเหตุของการมาเปนขอทานขางตน สามารถสรุปไดวาขอทานประเภทขอทานช่ัวคราว 
เกิดจากปญหาดานเศรษฐกิจ สภาพรางกายและจิตใจ อันขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ขอทานประเภท
ขอทานอาชีพ เปนผลมาจากระดับการศึกษาตํ่าประสบความลมเหลวในการประกอบอาชีพ รวมถึง
คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจเรื่องรายได สวนขอทานประเภทขอทานโดยอิทธิพลของแกงขอทานมา
จากการถูกลอลวงหรือบังคับจากอิทธิพลของแกงขอทาน 
 
2.4  แนวคิดการแกไขปญหาคนขอทาน 

เหตุปจจัยที่ผลักดันใหคนเขาสูขบวนการขอทานมีหลากหลาย หากแตสามารถจําแนกได
ตามประเภทของการขอทาน คือ ขอทานช่ัวคราวเกิดจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ และปจจัยสวน
บุคคล ขอทานอาชีพเกิดจากคานิยมของสังคมพรอมกับขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพ สวน
ขอทานโดยอิทธิพลของแกงขอทาน เกิดจากตนทุนทางสังคมที่ตํ่าประกอบกับการถูกลอลวง ดังน้ัน 
การจัดการปญหาจึงตองประกอบดวยแนวทางที่หลากหลายทั้งดานการแกไขตัวตน และชุมชนของ
ผูทําการขอทานใหสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข พรอมกับมีคานิยม ที่ถูกตองสมศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย พรอมกันน้ีตองพัฒนาสังคมโดยรวมใหเจริญกาวหนาข้ึน เพื่อเปนฐานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.4.1  การแกไขคนขอทานใหเลิกพฤติกรรมขอทาน 
ดวยเหตุที่คนขอทานเปนผูดอยโอกาสที่มีศักยภาพในการทํางานตํ่า เพราะพิการ 

เจ็บปวย การศึกษาตํ่า เปนตน จึงตองหันมายึดอาชีพขอทาน ดังน้ัน ควรตองเรงเสริมสมรรถภาพของ
คนขอทาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจใหสูงข้ึนจนสามารถประกอบอาชีพ
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เลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระของผูอื่นหรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก (กิติยา รัตนากร, 2531: 60–79) 

1)  การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation) มุงเนนใหการ
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพของผูใชบริการอันเน่ืองมาจากความพิการแตกําเนิด หรือผลของโรค
ตาง ๆ หรือจากอุบัติเหตุ เชน กายอุปกรณ (Prosthetic and Orthotic) การบริหารสวนของรางกาย
ที่ไมพิการใหมีความแข็งแรงคลองแคลว สามารถทําหนาที่ทดแทนสวนที่พิการได 

2)  การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Education Rehabilitation) หมายถึง
การใหการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ บุคลิกภาพ และเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ถูกตองและ
จําเปนให ดวยวิธีการจัดการศึกษาพเิศษ 

3)  การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) หมายถึงการแกไข
ปญหาทางอารมณ จิตใจ และปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได 

4)  การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) โดยการ
ใหบริการดานฝกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย และความสามารถที่คนขอทานมีอยู 
เพื่อชวยใหเขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม ซึ่งมี
ข้ันตอน ดังน้ี (1) การประเมินความสามารถทางดานอาชีพ (2) การแนะแนวอาชีพ (3) การเตรียมตัว
กอนการฝกอาชีพ (4) การฝกอบรมดานอาชีพ (5) การจัดหางานใหทํา (6) โรงงานในอารักษ  
(7) การติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือ 

จากแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพ สามารถสรุปไดวา การแกไขปญหาพฤติกรรม 
การขอทานจะตองฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางการแพทย การศึกษา ทางสังคม และทางอาชีพ เพื่อให คน
ขอทานตระหนักในคุณคา ศักยภาพ และศักด์ิศรีของตนเอง ตลอดจนสามารถชวยเหลือดูแลตนเองได
อยางเต็มความสามารถ จนพึ่งตนเองไดในที่สุด ไมเปนภาระแกสังคม สามารถสรางคุณประโยชนใหแก
สังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง อาศัยความรวมมือ
จากนักวิชาชีพและหนวยงานที่หลากหลาย เชน บุคลากรทางการแพทย นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด เปนตน ตลอดจนครอบครัว ชุมชนที่ตองเขารวมการวางแผนการฟนฟู
สมรรถภาพตามความเหมาะสมและความคาดหวังของแตละรายไป  

2.4.2  การดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข 
Sumam Femando (อางถึงใน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสุรินทร, 2552: 11–12) เสนอแนวคิดเรื่อง Normalization วาในสังคมจะมีการกําหนด
กฎเกณฑคานิยมทางสังคมวาคานิยมใดเปนสิ่งที่มีคาหรือไมมีคา (Social Role Valorization) หาก
บุคคลใดไมประพฤติปฏิบั ติตามคานิยมที่คนสวนใหญยอมรับก็จะถูกประทับตราจากสังคม 
(Stigmatization) วาเปนคนไมดี นําไปสูการถูกเพิกถอนสิทธ์ิตาง ๆ โดยเฉพาะสิทธ์ิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองถูกเคลื่อนยายไปสูผูอื่น และจะถูกกีดกันทางสังคมใหเขาไปอยูในสถาบันเพื่อเยียวยา
แกไขปญหาความประพฤติดังกลาว ซึ่งสงผลเสียอยางย่ิง และนอกจากจะเปนการตอกยํ้าถึงความ
เบี่ยงเบนไปจากคานิยมที่คนสวนใหญยอมรับ เกิดความรูสึกวาเปนคนละกลุมคนละพวกกับสังคม และ
ภายหลังจากที่เขาออกจากสถาบันกลับไปอยูในสังคมดังเดิม ภาพลักษณดังกลาวก็จะติดตัวเขาไป  
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ทําใหเขาถูกประทับตราวาเปนผูปวยหรือนักโทษไปตลอดชีวิต และยังทําใหผูรับบริการตองพึ่งพา
สถาบัน สงผลใหไมสามารถพึ่งตนเองได 

ดังน้ัน แนวคิด Normalization เปนแนวคิดที่ยอมรับความสามารถ ความบกพรอง
ของบุคคลในฐานะที่เขาเปนมนุษยปุถุชนคนหน่ึงที่มีศักด์ิศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกับคนอื่น 
และพยายามที่จะทําใหผูรับบริการในสถาบันสามารถใชชีวิตอยูสังคมไดตามปกติ เพื่อที่บุคคลจะได
ปฏิบัติหนาที่ทางสังคมตาง ๆ ได ซึ่งอยูบนหลักการพื้นฐานความตระหนักในสิทธิและโอกาสในการ
ดําเนินชะตาชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่พึงปรารถนา (Self Autonomy) และตัดสินใจกําหนดชะตา
ชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่พึงปรารถนา (Self Determination) สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
สังคม มีสถานภาพ มีความสามารถเชนเดียวกับคนปกติ ซึ่งคนในสังคมจะตองยอมรับและใหโอกาส
สําหรับคนกลุมน้ี 

แนวทางการปฏิบัติตามแนวคิด Normalization จะตองมีการเปลี่ยนแปลงการตีคา
บทบาททางสังคม ใหการยอมรับในความหลากหลายของคานิยม (Pluralism Value) เพื่อใหคน
เหลาน้ีเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกับคนอื่น ๆ  ในสังคม และมีการรณรงคปรับเปลี่ยนทัศนคติใหสงัคม
เกิดการยอมรับคานิยมดังกลาวดวยวิธีตาง ๆ เชน สื่อตาง ๆ การเผชิญหนาตัวตอตัว การใหบุคคลที่
สังคมใหความเช่ือถือเปนการสวนตัวไปถายทอดใหสมาชิกสังคมไดรับทราบ ตัวอยางเชน อาสาสมัครที่
ทํางานกับคนไรความสามารถจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครอบครัวและเพื่อนไดเปน
อยางดี นอกจากน้ีจะตองมีการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ในดานอารมณ การตัดสินใจ 
การใหคําแนะนําขอมูลขาวสาร ตลอดจนบริการข้ันพื้นฐานภายนอกสถาบันแบบผสมผสานรวมกับ 
คนปกติ (Integrated Services) ตามความตองการของปจเจกบุคคล เชน การศึกษา อาชีพ การเปด
โอกาสใหเขาไดมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมตาง ๆ ตลอดจนการรวมตัวเปนองคกรที่พิทักษสิทธิของ
ตนเอง (Self Advocacy) จะทําใหเขาเกิดความรูสึกวาเขาเปนคนที่มีคา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง 
การยอมรับทางสังคม 

กลาวโดยสรุป แนวคิด Normalization เปนแนวทางสงเสริมการอยูรวมกันของคน
ในสังคมที่คํานึงถึงปฏิสัมพันธของประชาชนทุกกลุมและพื้นฐานแหงความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 
เคารพในความเปนเพื่อนมนุษย แทนที่จะพิพากษาลดคุณคาความเปนมนุษยจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 
ดวยการใหสิทธิและโอกาสในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาในสังคมไดตามปกติ สรางทัศนคติที่ดีและ
ขจัดอคติทางลบที่เปนเหตุใหตัดสิทธิของคนขอทานจากการทํางาน การมีรายได การดําเนินชีวิต  
การไดรับความมั่นคงทางสังคมตาง ๆ เปนตน 

ทั้งน้ี ภายหลังการปรับพฤติกรรมและฟนฟูสมรรถภาพคนขอทานแลว เขาควรกลับ
ไปสูระบบของสังคมดังเดิมอันเปนความตองการของเขาดวยเชนกัน เขาไมสามารถแยกตัวออกจาก
สังคมได ดวยเหตุผลน้ีจึงควรตองมีการเตรียมความพรอมทั้งคนขอทาน ครอบครัว และชุมชนเพื่อรวม
ดูแลชวยเหลือคนขอทานใหสามารถพึ่งตนเองได และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ละเลิก
พฤติกรรมขอทาน และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด คนขอทานควรตองไดมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ สภาพดินฟาอากาศ กับสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก 
กฎเกณฑระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม และในสังคมดวยกัน เพื่อใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ซึ่งทฤษฎีการปรับตัวของ นิภา นิธยายน (2523:27–28) ไดอธิบายถึงแบบแผนในการ



11 

ปรับตัวของแตละบุคคลในการเขาสังคมเปรียบเทียบกับที่ทํางานวามีความแตกตางกัน โดยแบง 
การปรับตัวของมนุษยใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

1)  การปรับตัวในการปฏิบัติงาน (Conformity) เปนการปรับตัวที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคมที่ตนอาศัยอยู และสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูไดในสิ่งแวดลอมน้ัน 
และบุคคลที่ปรับตัวในลักษณะน้ีเช่ือวา ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑของสังคมที่เปนอยูน้ันมีความ
เหมาะสมดีแลว 

2)  การปรับตัวแบบแหวกแนว (Innovation) เพื่อใหไดมาซึ่งจุดประสงคที่ตน
ตองการโดยไมคํานึงถึงวิธีการวาจะถูกตองตามระเบียบแบบแผนหรือเปนที่ยอมรับของคนในสังคมน้ัน
หรือไม เชน การทุจริตตอหนาที่เพื่อรับสินบน หรือการกระทําการขอทานเพื่อตองการเงิน เปนตน 

3)  การปรับตัวโดยการยึดถือพิธีการด้ังเดิม (Ritualism) ซึ่งบางครั้งกอใหเกิด
ปญหาในเรื่องความลาชา เน่ืองจากขาดการยืดหยุน ซึ่งอาจทําใหบุคคลที่ปรับตัวในลักษณะน้ีรูสึก 
อึดอัดใจ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป แตบุคคลยังคงเครงครัดในแบบแผนด้ังเดิมบางประการ 

4)  การปรับตัวโดยการหนีโลก (Ret realism) เปนการปรับตัวของบุคคลที่ยอมแพ
หรือทอถอยตอสิ่งแวดลอมและพยายามหลบหนีจากสภาพแวดลอมที่ตองเผชิญปญหาสิ่งแวดลอมใหม 
เชน บุคคลที่ติดยาเสพติด เปนตน 

5)  การปรับตัวโดยการขัดขืนหรือตอตานความตองการของสังคม (Rebellion) 
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การปรับตัวในทางบวก คือ ปรับเขาหาสิ่งแวดลอม เชน 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม ซึ่งไมกอใหเกิดปญหาสังคม กับการปรับตัวทางลบ คือ ปรับตัวออก
จากกฎเกณฑที่เปนอยู เชน การหนีโลก การแหวกแนว การตอตานความตองการของสังคม เปนตน  

ซึ่งการดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุขน้ัน หลังการฟนฟูสมรรถภาพคนขอทาน 
สังคมตองเกิดการยอมรับความสามารถ ความบกพรองของบุคคลในฐานะความเปนมนุษยที่เทาเทียม
กับคนอื่น และสามารถใชชีวิตอยูสังคมไดตามปกติ มีโอกาสในการดําเนินชีวิตของตนเองไปในทิศทาง
ที่พึงปรารถนา และคนขอทานตองเกิดการปรับตัวในทางบวกซึ่งนําไปสูผลดีในดานตาง ๆ  ทั้งชวยสราง
สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบขาง ชวยสงเสริมสุขภาพจิต และชวยอํานวยคุณประโยชนแกสังคม  
ไมกอใหเกิดปญหาสังคม ในขณะเดียวกันก็ชวยปรับตัวใหสามารถประสบผลสําเร็จตามความตองการ
ของตนดวย อยางไรก็ตาม มนุษยแตละคนมีแบบแผนการปรับตัวที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับบุคลิกภาพ 
ประสบการณและสถานการณ แบบแผนการปรับพฤติกรรมและการใชชีวิตในสังคมก็ตองมี 
ความยืดหยุนและเหมาะสมกับแตละบุคคลเชนกัน 
 
2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศุภชัย  ศรีหลา (2534: ก–ช) ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหวางบุคคลที่ยายถ่ิน
เพื่อขอทานและบุคคลที่ไมไดยายถ่ินเพื่อขอทาน เรื่อง “สาเหตุ รูปแบบ และผลสืบเน่ืองของการยายถ่ิน
เพื่อขอทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบานมวง อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด” พบวา สาเหตุการยายถ่ินเพื่อไป
ขอทานและเปนลูกจางในพื้นที่เกษตรกรรม เพราะการวางงาน การเปนหน้ี และวัฒนธรรมชุมชนที่มี
ความสัมพันธกับระบบอุปถัมภ สวนสาเหตุเฉพาะที่ยายถ่ินเพื่อขอทาน แบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี ดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การไมมีที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินทํากินขนาดเล็ก การมีหน้ีสินจํานวนมาก ในดานสังคม 
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ไดแก ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครัวเรือนในทองถ่ินเพื่อขอทานเปนไปในระดับตํ่า และดาน
วัฒนธรรม ไดแก บุคคลที่ยายถ่ินเพื่อขอทานเปนบุคคลที่มีประสบการณในการขอทาน สําหรับ
รูปแบบการยายถ่ินเพื่อขอทาน สามารถสรุปไดวา กลุมบุคคลที่ยายถ่ินเพื่อขอทานเปนเพศหญิงสูงอายุ
และเพศชายพิการ มีทิศทางในการยายถ่ินเพื่อขอทานไปยังกรุงเทพฯ มีการจัดองคกรที่กรุงเทพฯ 
อยางเปนระบบ ทั้งในเรื่องอาหารและการเดินทาง รวมทั้งคําสั่งสอนแนะนําในเรื่องการขอทาน อน่ึง 
ผลสืบเน่ืองจากการยายถ่ินเพื่อขอทาน มีดังน้ี 1. ตอบุคคลที่ยายถ่ิน พบวา บุคคลที่ยายถ่ินเพื่อขอทาน
ในครั้งแรกเมื่อกลับไป ยังมีความวิตกกังวลในเรื่องการเขาสงัคมมาก อยางไรก็ตาม ความกังวลใจไดลดลง
เมื่อมีประสบการณในการยายถ่ินเพื่อขอทานมากข้ึน 2. ตอครัวเรือนของผูยายถ่ิน พบวา สมาชิกที่
เปนหญิงใหการยอมรับตอพฤติกรรมการยายถ่ินเพื่อขอทานของสมาชิกในครัวเรือนเร็วกวาผูชาย 3. 
ตอชุมชน พบวา ทัศนคติของประชากรในชุมชนพิจารณาวา การยายถ่ินเพื่อขอทานของบุคคลที่มี
ความยากจนเปนแนวทางในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของบุคคลน้ัน ๆ เพื่อความอยูรอดของ
ครัวเรือน 

กองวิชาการและแผนงาน กรมประชาสงเคราะห (2538: ข–ค) ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจ
เรื่อง “สาเหตุ ปญหา และความตองการของคนเรรอนขอทาน” จากคนเรรอนขอทานที่ถูกนําสงเขา
รับการสงเคราะหในสถานแรกรับคนไรที่พึ่งนนทบุรี ระหวางวัน่ี 1 สิงหาคม–15 กันยายน พ.ศ. 2537 
จํานวน 116 คน พบวา คนเรรอนขอทานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.4 ป ลักษณะภายนอก
รางกาย รอยละ 79.3 มีรางกายสมบูรณ นอกจากน้ันรางกายไมสมประกอบ ผูที่ขอทานจะเปนผูที่ 
ไมสมประกอบ สวนใหญจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ข้ึนไป รองลงมาคือ ไมไดเรียนหนังสือ  
มีภูมิลําเนาอยูภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ อาชีพเดิมคือ รับจาง รองลงมา
คือ เกษตรกรรม ปญหาที่ประสบขณะอยูที่ภูมิลําเนาเดิมคือ ฐานะยากจน อดอยากขาดแคลน ความ
ขัดแยงในครอบครัว และปญหาในการประกอบอาชีพ วัตถุประสงคที่ออกจากบานเพราะตองการมา
หางานทํา รองลงมา คือ ตองการขอทาน สําหรับอาชีพในปจจุบันพบวา ทําการขอทานสูงสุด 
รองลงมา คือ ไมไดทํางาน และรับจาง ตามลําดับ ขณะเรรอนขอทานมักพบปญหาไมมีเงินใช ไมมีที่อยู 
อดอยาก สุขภาพไมแข็งแรง และถูกบังคับขูดรีด มีความตองการใหชวยเหลือดานที่อยูอาศัย  
คาครองชีพ เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล สงกลับภูมิลําเนา ทุนประกอบอาชีพ หางานทํา และ
ชวยเหลือความเปนอยูของครอบครัว สวนแผนการดําเนินการใชชีวิตในอนาคตน้ัน คนเรรอนขอทานมี
ความต้ังใจที่จะประกอบอาชีพที่ภูมิลําเนาเดิม รองลงมาคือ หางานประจําทําเพื่อเก็บรวบรวมเงิน
กลับไปอยูที่บานดังเดิม และเปนขอทานตอไปตามลําดับ 

เกรียงศักด์ิ  ดารานนท (2539: 10–11) ไดทําการสํารวจ “ปจจัยแวดลอมซึ่งเอื้อตอที่มา
ของรายไดของคนขอทานในสถานสงเคราะหชายและหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” จํานวน 120 คน 
พบวา คนขอทานสวนใหญชราภาพ มีความพิการทางรางกายและจิต ซึ่งเปนอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพมากกวารางกายปกติไมมากนัก และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใตนอยที่สุด มีระดับการศึกษาตํ่า กลาวคือ มีคนขอทานไมได
รับการศึกษาเลยมากที่สุด รองลงมาคือ ประถมศึกษา และจบสูงสุดช้ันมัธยมศึกษาซึ่งมีจํานวนนอย
ที่สุด สงผลใหขาดความรูในการประกอบอาชีพ สําหรับอาชีพเดิมน้ัน สวนใหญไมเคยประกอบอาชีพ
ใด ๆ นอกจากขอทาน รองลงมาคือ เกษตรกรรม คาขาย และรับจางตามลําดับ สําหรับรายไดจากการ
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ขอทาน พบวา คนขอทานสวนใหญมีรายไดคอนขางดี กลาวคือ อยูในชวง 0–150 บาทตอวัน เพียง
รอยละ 37.50 เทาน้ัน นอกน้ัน มีรายไดต้ังแต 151 บาทตอวันข้ึนไป ซึ่งเปนแรงจูงใจใหคนขอทานยึด
เปนอาชีพตอไป 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ไดทําการสํารวจความเห็นของคนขอทานในกรุงเทพฯ และจังหวัด
ใกลเคียง จํานวน 225 คน พบวา มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด สวนสาเหตุ 
การขอทาน คือ พิการ รองลงมาคือ ฐานะยากจน ไมมีงานทํา และถูกบังคับตามลําดับ สําหรับรายได
จากการขอทานตอวัน ชวง 100–300 บาท มีจํานวนรอยละ 68.05 ปญหาและอุปสรรคจากการ
ขอทาน ไดแก ไมคอยมีคนใหทานหรือรายไดลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ เดินทางลําบาก และปญหา
ถูกตํารวจควบคุมตัวหรือขับไลหรือคนดูถูกนอยที่สุด สําหรับสิ่งที่คนขอทานตองการใหรัฐชวยเหลือ  
มีดังน้ี จัดหาที่พักมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหางานใหทําและฝกอาชีพ และจัดสวัสดิการสําหรับคน
พิการอยางจริงจังนอยที่สุด (มติชนรายวัน, 2541: 9) 

จากผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถสรุปประเด็นสาระสําคัญไดวา คนขอทาน
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สมัครใจที่จะเปนขอทาน กับความจําเปนหรือถูกบังคับใหเปน
ขอทาน สวนสาเหตุหลักของการมาเปนขอทานมีหลายปจจัย ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ฐานะยากจน 
ไมมีที่ดินทํากิน หรือมีไมเพียงพอตอความจําเปน มีหน้ีสินมาก และไมมีทุนประกอบอาชีพ เปนตน 
ปจจัยทางสังคม การศึกษาตํ่าไมเกินช้ันประถมศึกษา ประสบปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว 
คานิยมของชุมชนที่ยอมรับและสงเสริมการทําอาชีพขอทาน เปนตน ปจจัยสวนบุคคล สุขภาพไมดี ไม
มีผูอุปการะเลี้ยงดู มีความเกียจคราน เปนตน ปจจัยอื่น ๆ การวางงานตามฤดูกาล ถูกบังคับ ลอลวง 
เปนตน คนขอทานสวนใหญอ ยู ใน วัยแรงงาน รองลงมาคือชราภาพ มี ภูมิลํ า เนาอยู ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด โดยจะเดินทางเขามาหางานทําแตไมไดงานจึงหันมาขอทานยังชีพ
แทนจนติดเปนนิสัย โดยเฉพาะคนขอทานพิการสามารถหารายไดจากการขอทานไดมาก  
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

แนวคิด / ทฤษฎี  การดําเนินการปจจบุัน  ขอเสนอแนะแนวทาง 
ประเภท 

1. ขอทานช่ัวคราว  
2. ขอทานอาชีพ  
3. ขอทานโดยอิทธิพลแกงขอทาน 

สาเหตุ 
1. ปญหาเศรษฐกจิ  
2. การศึกษาตํ่า  
3. สภาพรางกาย จิตใจ 
4. ขาดผูอุปการะ 
5. คานิยมของชุมชน 
6. การลอลวงของแกงขอทาน 

การแกไข 
1. แกไขพฤติกรรม  
2. การใชชีวิตในสังคม 

 การรับรูของสังคม 
1. มุมมองประชาชน  
2. มุมมองผูทําการขอทาน

กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
1. พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน 
2. พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

การคามนุษย 
3. พ.ร.บ. คนเขาเมือง 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผลจัดระเบียบขอทาน 
2. จากการสัมภาษณขอทานและ

ผูมสีวนไดสวนเสีย 
3. แนวทางการดําเนินงานกับ

องคกร Friend International 

  
 
 
 
 
Policy 
Protection 
Prevention 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาแนวทางความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชาครั้งน้ี 
ผูทําการศึกษาได รวบรวมขอมูลและอภิปรายขอมูล 3 สวน ตามกรอบแนวคิดการศึกษา ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมการใหทาน และผูทําการขอทานตอกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการขอทาน 

2. กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวของกับการควบคุมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูทําการ
ขอทาน 

3. การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดานการควบคุมและการสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน 
 
3.1  ความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมการใหทาน และผูทําการขอทานตอกฎหมายวาดวย
การควบคุมการขอทาน 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 605 คน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหทานและการจัดระเบียบ
ขอทาน พบวามีพฤติกรรมการใหทานแบบนาน ๆ ครั้ง รอยละ 55.4 และทราบวามีขบวนการคามนุษย
หรือการแสวงหาประโยชนกับคนขอทาน รอยละ 71.2 ซึ่งสวนใหญ รอยละ 51.7 จะหยุดการใหทาน
เพื่อใหการขอทานหมดสิ้นไป ทั้งน้ีประชาชนรอยละ 57 คิดวาการจัดระเบียบขอทานสามารถแกไข
ปญหาการขอทานได โดยสวนใหญ รอยละ 74.2 เห็นดวยวาการแกไขปญหาการขอทานตองรณรงค
ใหคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการใหทาน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหทานและการจัด

ระเบียบขอทาน 
N= 605 

ลําดับ คําถาม จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
1. ทานใหทานกบัคนขอทานอยางไร 

บอย 
นาน ๆ ครั้ง 
ไมเคย 
รวม 

 
163 
335 
107 
605 

 
29.9 
55.4 
17.7 
100 
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ลําดับ คําถาม จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
2. ที่ผานมาทานเคยทราบเรื่องขบวนการคามนุษย 

ขบวนการแสวงหาประโยชนกับคนขอทาน
หรือไม 

ทราบ 
ไมทราบ 
รวม 

 
 
 

431 
174 
605 

 
 
 

71.2 
28.8 
100 

 

3. ทานจะหยุดการใหทานเพื่อใหปญหาการ
ขอทานหมดสิ้นไป 

หยุด 
ไมแนใจ 
ไมหยุด 
รวม 

 
 

313 
239 
53 

605 

 
 

51.7 
39.5 
8.8 

100 

 

4. ทานคิดวาการจัดระเบียบขอทานสามารถแกไข
ปญหาการขอทานได 

ได 
ไมแนใจ 
ไมได 
รวม 

 
 

345 
218 
42 

605 

 
 

57.0 
36.0 
7.0 

100 

 

5. การแกไขปญหาขอทานตองรณรงคใหคนไทย
เปลี่ยนพฤติกรรมการใหทาน 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย 
รวม 

 
 

449 
134 
22 

605 

 
 

74.2 
22.1 
3.7 

100 

 

 
และกรมฯ ยังไดสํารวจความคิดเห็นของผูทําการขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 

23 คน เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน พบวารอยละ 52.2 ทราบวามีกฎหมายควบคุมการ
ขอทาน และจะเลิกประกอบอาชีพน้ีเมื่อกฎหมายกําหนดใหการขอทานมีความผิด รอยละ 95.7 ซึ่ง
กลุมตัวอยางคิดวากฎหมายจะทําใหคนเลิกประกอบอาชีพขอทาน รอยละ 82.6 โดยสวนใหญ รอยละ 
52.2 ไมตองการใหหนวยงานใหความชวยเหลือ แตรอยละ 47.8 ตองการความชวยเหลือดาน หางานใหทาํ 
ชวยเรื่องทุนประกอบอาชีพ และชวยเรื่องการรักษาพยาบาล ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผูทําการขอทานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน 
N= 23 

ลําดับ คําถาม จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
1. ทานเคยทราบเรื่องการมีกฎหมายควบคุมการ

ขอทานหรือไม 
ทราบ 
ไมทราบ 
รวม 

 
 

12 
11 
23 

 
 

52.2 
47.8 
100 

 

2. เมื่อกฎหมายกําหนดวาการขอทานมีความผิด 
ทานจะเลิกประกอบอาชีพน้ีหรือไม 

เลิก 
ไมเลิก 
รวม 

 
 

22 
1 

23 

 
 

95.7 
4.3 

100 

 

3. ทานคิดวากฎหมายควบคุมการขอทานจะทํา
ใหคนขอทานเลิกประกอบอาชีพน้ีหรือไม 

เลิก 
ไมเลิก 
รวม 

 
 

19 
4 

23 

 
 

82.6 
17.4 
100 

 

4. ทานตองการใหหนวยงานชวยเหลือหรือไม  
ตองการ 
ไมตองการ 
รวม 

 
11 
12 
23 

 
47.8 
52.2 
100 

 

5.  หากทานตองการใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ 
ทานตองการความชวยเหลือดานใด 

การรกัษาพยาบาล 
การจัดหางาน 
เงินทุนประกอบอาชีพ 
รวม 

 
 

2 
5 
4 

11 

 
 

18.2 
45.5 
36.3 
100 

 

 
3.2  กฎหมาย/นโยบายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนขอทาน 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559 คือหามมิใหบุคคลใดทําการ
ขอทาน โดยไมนับการขอกันฐานญาติมิตรหรือเรี่ยไรวาดวยกฎหมายควบคุมการเรี่ยไร และไมรวมถึง
การปฏิบัติอันเปนกิจวัตรทางศาสนา สวนการเลนดนตรีหรือการแสดงความสามารถอื่นใดในที่
สาธารณะ เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากผูชมหรือผูฟงไมถือเปนการขอทาน แตตองมีบัตร
ประจําตัวผูแสดงความสามารถและตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินในเขตพื้นที่น้ัน เพื่อใหออกใบรับ
แจงไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่ผูทําการขอทานเปนเด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการ
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หรือทุพพลภาพ ที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ในมาตรา 5 กลาวถึง การคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายความวา การชวยเหลือ 
บําบัดรักษา การฟนฟู สภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนการฝกอาชีพใหแกผูทําการขอทาน อยางไรกต็าม 
พ.ร.บ. น้ี เพิ่งมีการประกาศใช อาจยังทําใหไมสามารถเห็นกระบวนการบําบัดฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจมากนัก หากในอดีตที่ผานมาอาจเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนในสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง สังกัด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยคนขอทานจะถูกสงเขารับบริการยังสถานคุมครองคนไรที่พึ่ง  
ทั้ง 11 แหง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและฟนฟูศักยภาพในโครงการธัญบุรีโมเดล เปนกระบวนการอาชีวะ
บําบัดโดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชผานการทําการเกษตร ปศุสัตว หัตถกรรม  
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอาชีพ ทั้งน้ียังมีโครงการบานนอยในนิคม ที่เปนการรองรับผูที่ผาน
กระบวนการฟนฟูตามโครงการธัญบุรีโมเดล ผานการบําบัดฟนฟู ปรับทัศนคติ ฝกฝนทักษะอาชีพ 
พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตที่ผานการประเมินจากทีมสหวิชาชีพ เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 
ใหสามารถไปทดลองดํารงชีวิตและประกอบอาชีพในนิคมสรางตนเองทั้ง 24 แหง ทั่วประเทศ ซึ่งเปน
หนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเชนกัน เปนการสรางโอกาสเพื่อเริ่มชีวิตใหม เปนโอกาส
หน่ึงที่จะสรางคุณคา และการตระหนักรูในตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมกลับคืนสูสังคม 

สําหรับมาตรา 15 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วามีผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา 13 (1) 
(มาตรา 13 หามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ีใหถือวาเปนการขอทาน 
(1) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไมวาจะเปนการขอดวยวาจา ขอความ หรือการ
แสดงกิริยาอาการใด) ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวผูซึ่งฝาฝนน้ันไปยังสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งกรมฯ มีคําสั่งใหสถานคุมครองคนไรที่พึ่งทุกแหงเปนสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวย เพื่อทําการคัดกรอง และหากพบวาผูทําการขอทานเปนเด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต 
คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป กลาวคือผูกระทํา
การขอทานจะตองถูกคัดกรองจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจําแนกตามสภาพปญหาเพื่อเขารับการ
บําบัดฟนฟูตรงตามสภาพปญหาของบุคคล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
ตัวอยางเชน หากผูทําการขอทานเปนเด็กหรือเยาวชน เมื่อผานการคัดกรองแลวจะตองไดรับการ
คุมครองตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อรับการคุมครองและพัฒนาตามชวงวัยที่เหมาะสม 
เปนตน 

จากการศึกษาของผูศึกษาพบวา ประเทศกัมพูชา ไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอทาน หรือ
นโยบายในการปองกันหรือแกไขปญหาขอทานแตอยางใด 

สําหรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดระเบียบขอทาน เพื่อคัดกรอง
และใหการคุมครองที่เหมาะสม โดยดําเนินการเชิงแกไขและปองกันปญหาการขอทาน ทั่วประเทศ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดดําเนินการ ภายใตหลักการ 3P ไดแก 

Policy นโยบาย อันประกอบดวยการดําเนินงานตามกฎหมาย การปรับปรุงระเบียบ 
ประกาศตาง ๆ การจัดทําทะเบียนขอมูล พัฒนาฐานขอมูล ตลอดจนขยายผลเพื่อดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิดที่เขาขายคามนุษย 
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Protection การคุมครอง เชน การจัดทําบันทึกความรวมมือเพื่อความมั่นคงทางอาชีพและ
รายได การคัดแยกเหย่ือจากการคามนุษย และการคุมครองสวัสดิภาพ ฟนฟูพัฒนาศักยภาพในสถาน
คุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Prevention การปองกัน เชน ใหศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการคุมครอง ทางสังคม รณรงค
ประชาสัมพันธตอสาธารณะใหคนในสังคมไดรับรู ใหความรูทางกฎหมาย สิทธิ การเขาถึงบริการดาน
กฎหมาย สิทธิในการเขาถึงบริการข้ันพื้นฐาน สงเสริมเครือขายของกระทรวงฯ เพื่อใหการคุมครอง
กลุมเปาหมายรวมกันรวมถึงเปนแกนนําในการเฝาระวัง  

นอกจากน้ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดทําบันทึกความเขาใจ MOU กับองคกร 
Friends International ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสํานักงานต้ังอยูในประเทศกัมพูชา และ
ประเทศไทย ในการแกไขปญหาขอทานตางดาวและครอบครัวโดยมีการวางระบบฐานขอมูลของ
ผูรับบริการรวมกันระหวางประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อนําไปสูการวางแผนการใหความ
ชวยเหลือ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานองคการภาคีเครือขายของทั้งประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา 

ทายที่สุดแมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการขอทานมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ต้ังแต พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 และเพิ่งมีการปรับแกเพื่อใหเกิดความกาวหนา พยายาม
ใหมีการแกไขปญหาแบบบูรณาการมากข้ึน ซึ่งการออกกฎหมายก็ตองดําเนินไปพรอมกับ ผูปฏิบัติที่มี
ความเขาใจ ไมละเลยถึงปญหาหรือตนตอที่แทจริงของการขอทานที่เปนผลพวงมาจากความเหลือ่มล้าํ
ทางสังคม ไมวาจะดานโอกาสการเขาถึงสิทธ์ิสวัสดิการตาง ๆ ทายที่สุด พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน 
พ.ศ. 2559 อาจตองการเพียงระบบคุมครองทางสังคมที่จะชวยรับรองสิทธิและสวัสดิการข้ันพื้นฐาน
อยางครบถวน เติมเต็มความตองการจําเปนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติเฉกเชนเดียวกับคน
ทั่วไป ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่จะปองกันมิใหบุคคลตองออกมาทําการขอทาน โดยอาศัยกระบวนการ
ดําเนินการใหความชวยเหลือ ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน (กิติยา รัตนากร, 2531) ไดแก ดาน
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation) ดวยการประสานสถานพยาบาลเพื่อเขา
รับการวินิจฉัย รักษา พรอมทั้งฟนฟูสมรรถภาพทางกาย จิต ตามความตองการรายกรณี ดานฟนฟู
สมรรถภาพทางการศึกษา (Education Rehabilitation) โดยมีการจัดการเรียนรูดานการประกอบ
อาชีพ การฝกทักษะการใชชีวิตประจําวัน ดานฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) 
โดยการใหคําปรึกษา รวมกับทํากิจกรรมบําบัดเพื่อใหมีการรวมกลุมและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
สงเสริมความสามารถในการเขาสังคม และดานฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational 
Rehabilitation) หลังจากมีการเรียนรูและฝกอาชีพแบบตาง ๆ ผูใชบริการจะไดรับการประเมิน
ความสามารถทางดานอาชีพ เพื่อสงเสริมใหสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังจากกลับคืน
สูชุมชน รวมทั้งจัดหางานที่เหมาะสมกับความถนัดของผูใชบริการแตละราย  
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3.3  การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดานการควบคุมและการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนขอทาน 

การศึกษาครั้งน้ี ผูทําการศึกษาไดนําเสนอขอมูลการดําเนินการดานการควบคุมและการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนขอทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในประเด็นตาง ๆ ทั้งผลการ
ดําเนินการจัดระเบียบขอทาน ขอมูลจากการสัมภาษณผูทําการขอทานและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
แนวทางการดําเนินงานรวมกับกัมพูชาในการแกไขปญหาขอทานกัมพูชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1  ผลการดําเนินงานดานการจัดระเบียบขอทาน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ไดดําเนินงานดานการควบคุมและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนขอทานรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของมาอยาง
ตอเน่ือง โดยใชแนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใตกระบวนงาน 3P ไดแก การบังคับใช
กฎหมาย (Policy) การคุมครองชวยเหลือ (Protection) และการปองกัน (Prevention) ซึ่งมีแนวทางการ
ดําเนินงาน คือ ผูทําการขอทานจะเขาสูกระบวนการคัดกรอง โดยมีข้ันตอน คือ การคัดกรอง/ตรวจ
เอกสาร/ตรวจรางกาย/ทําบัญชีทรัพยสิน/ถายภาพ/ทําทะเบียนประวัติ ทําใหสามารถแยกผูทําการ
ขอทานออกไดเปน 3 กรณี คือ 

3.3.1.1 กรณีผูทําการขอทานที่มีครอบครัวและเปนการกระทําครั้งแรก จะไปทํา
ความตกลงกับครอบครัวตอไป  

3.3.1.2 กรณีผูทําการขอทานที่ไมสามารถประกอบอาชีพได ไมมีครอบครัวเลี้ยงดู 
และอยูในภาวะยากลําบาก ใหเขารับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมาตรา 16 เปน
ระยะเวลา 3 เดือน มีกระบวนการ ดังน้ี 

1)  กระบวนการแรกรับ: ทําการตรวจเอกสาร เชน ใบแจงความ 
ภาพถายขณะกระทําความผิดตามมาตรา 13 หลักฐานสําคัญอื่น/ตรวจรางกาย/ทําบัญชีทรัพยสิน/
ถายภาพ/ทําทะเบียนประวัติ  

2)  กระบวนการประเมินวางแผนใหความชวยเหลือ ประเมินศักยภาพ/
ทําแผนการฟนฟูและพัฒนารายบุคคล (Individual Rehabilitation plan: IRP) โดยทีมสหวิชาชีพ  

3)  กระบวนการดําเนินการใหความชวยเหลือ ไดแก   การฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ดวยการประสานสถานพยาบาลเพื่อเขารับการวินิจฉัย รักษา พรอมทั้ง
ฟนฟูสมรรถภาพทางกาย จิต การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา การจัดการเรียนรูดานการประกอบ
อาชีพ การฝกทักษะการใชชีวิตประจําวัน การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม โดยการใหคําปรึกษา 
รวมกับทํากิจกรรมบําบัดเพื่อใหมีการรวมกลุมและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น สงเสริมความสามารถใน
การเขาสังคม การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ หลังจากมีการเรียนรูและฝกอาชีพแบบตาง ๆ 
ผูใชบริการจะไดรับการประเมินความสามารถทางดานอาชีพ เพื่อสงเสริมใหสามารถนําไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองหลังจากกลับคืนสูชุมชน รวมทั้งจัดหางานที่เหมาะสมกับความถนัดของผูใชบริการ
แตละราย  

4)  กระบวนการประสานสงตอ การเย่ียมบาน/การติดตามครอบครัว/
การเตรียมความพรอมกอนสงตอไปยังศูนยสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต  
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5)  กระบวนการติดตามและประเมินผล ติดตามราย 3 เดือน/6 เดือน/
รายป เมื่อผานกระบวนการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพเรียบรอย สามารถสงคืนครอบครัว ชุมชนได  
จะมีการติดตามผลอยางตอเน่ืองเพื่อปองกันการกลับมากระทําความผิดซ้ํา 

3.3.1.3.  กรณีมาเปนคูกับเด็ก ใหตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน
ความสัมพันธเสยีกอน ระหวางดําเนินการใหสงไปยังสถานที่พักพิงช่ัวคราวตามประกาศของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อพิสูจนความสัมพันธเรียบรอยแลว จะดําเนินการตอดังน้ี 

1)  หากไมมีความสัมพันธกันทางสายโลหิต และสงสัยวาเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยใหสงกองบังคับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อพิสูจนการคามนุษย
ตอไป 

2)  คนตางดาวเมื่อพิสูจนแลววามีความสัมพันธกันทางสายโลหิต ใหสงตัว
ไปยังกองบังคับการตํารวจตรวจคนเขาเมือง เพื่อสงกลับประเทศตนทาง 

3)  กรณีที่เปนกลุมเปาหมายที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะให
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรา 15 เชน เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน 

โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการจัดระเบียบขอทาน เพื่อคัดกรองและใหการคุมครองที่เหมาะสม โดยดําเนินการเชิงแกไข
และปองกันปญหาการขอทานทั่วประเทศ ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557–ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2560) มีจํานวนขอทานที่เขาสูการจัดระเบียบทั้งสิ้น 5,573 ราย สวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 60 โดยเปนขอทานไทย 3,548 ราย คิดเปนรอยละ 64 และเปนขอทานตางดาว 2,025 ราย 
คิดเปนรอยละ 36 ในจํานวนน้ีสวนใหญเปนชาวกัมพูชา รอยละ 88 รองลงมา คือ พมาและลาว 
ตามลําดับ สวนใหญไดดําเนินการสงคืนครอบครัว ซึ่งกอนการสงคืนครอบครัวจะมีการลงบันทึกจับกมุ
และเปรียบเทียบปรับตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 กําหนด รอยละ 37.25 รองลงมา
คือ สงตํารวจตรวจคนเขาเมืองเพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 คือ การสงกลับ
ประเทศตนทาง รอยละ 29.90 และเขารับการคุมครองในสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ฟนฟูพัฒนาศักยภาพ รอยละ 25.60 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการดําเนินงานดานการจัดระเบียบขอทาน 

N = 5,573 
ลําดับ ผลการดําเนินงาน จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1. จําแนกตามทีม่าของผูทําการขอทาน 
ขอทานไทย 
ขอทานตางดาว 
รวม 

 
3,548 
2,025 
5,573 

 
64.0 
36.0 
100 

 

2. จําแนกตามเพศของผูทําการขอทาน 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
3,367 
2,206 
5,573 

 
60.0 
40.0 
100 

 



22 

 

ลําดับ ผลการดําเนินงาน จํานวน รอยละ หมายเหตุ 
3. 
 
 
 
 

 

จําแนกตามประเทศที่มา (ขอทานตางดาว) 
กัมพูชา 
พมา 
ลาว 
เวียดนาม 
อื่น ๆ  

 
1,782 
123 
10 
4 
44 

 
88.0 
6.0 
0.5 
0.2 
2.2 

n = 2,025 
 
 
 
 

 
 พิสูจนสัญชาติไมได (สง ตม.) 

รวม 
62 

2,025 
3.1 
100 

 

4. แนวทางการดําเนินการใหความชวยเหลือ 
สงคืนครอบครัว (บันทึกจบักุม/ปรับ) 
สง ตม. สงกลับประเทศ 
เขารับการคุมครองตามมาตรา 16 
สงตรวจ DNA พิสูจนความสัมพันธ 
สงโรงพยาบาล 
รวม 

 
2,076 
1,671 
1,427 
354 
45 

5,573 

 
37.25 
29.90 
25.60 
6.35 
0.90 
100 

 

 
นอกจากน้ียังมีการเสนอขอมูลสาเหตุที่มาของการมาทําการขอทาน คือ ความ

ยากจนหรือมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ไมมีงานทํา พิการหรือสูงอายุ และความเช่ือวาเปนการ
หาเงินงายตามลําดับ ซึ่งสถานที่ที่พบผูทําการขอทานมากที่สุดคือ ตลาด รองลงมาคือ แหลงชุมชน 
และจุดเช่ือมตอการขนสง สวนจังหวัดที่พบผูทําการขอทานมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ และชลบุรี ตามลําดับ ทั้งน้ีรายงานผลการดําเนินการของกรมฯ ยังไดเสนอขอสังเกต
กรณีขอทานตางดาวไววา ขอทานชาวกัมพูชามักใชเด็กเล็กเพื่อเรียกรองความสงสารและมักกลับมา
กระทําการซ้ํา แตในจํานวนน้ีไมพบกรณีการขโมยเด็กหรือลักพาตัวเด็กมาเพื่อทําการขอทาน และสวน
ใหญเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย แตเขามาขอทานซึ่งผิดวัตถุประสงคการขออนุญาตเขาเมือง 

3.3.2  ผลจากการสัมภาษณผูทําการขอทานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.3.2.1  ผลการสัมภาษณผูทําการขอทาน 

ผูศึกษาเก็บขอมูลจากผูทําการขอทานที่อยูระหวางรับการคุมครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน 4 คน เปนผูทําการ
ขอทานไทย และผูทําการขอทานตางดาว เพศหญิง 3 คน เพศชาย 1 คน อายุระหวาง 30 ถึง 55 ป 
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญสมรสแลว สวนสาเหตุที่ทําใหตองมาขอทานพบวาสวนใหญไมมี
งานทําหรือรายไดจากอาชีพอื่นไมเพียงพอตอการครองชีพ ซึ่งทั้งหมดขาดความรูเพื่อการประกอบ
อาชีพอื่น ๆ ที่มีรายไดสูงกวา ดานสุขภาพรางกายน้ันทุกคนแข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคติดตอ
ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและการดํารงชีวิต สวนใหญครอบครัวมีภาระตองอุปการะผูประสบ
ปญหาการดํารงชีพอื่น เชน เด็ก คนชรา เปนตน ทั้งน้ียังมีปญหาครอบครัวแตกแยก ประสบความ
ลมเหลวในชีวิตคู และความรุนแรงในครอบครัว ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่องการเรรอน ไมมี
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ที่อยูเปนหลักแหลง และที่นาสนใจคือ คานิยมที่ไดรับการบอกตอกันวาการขอทานน้ันมีรายไดสูง ได
เงินงาย ไมตองมีความรู และไมตองเหน่ือยมาก เปนเหตุจูงใจใหทําการขอทาน ทั้งเปนอาชีพและ
ช่ัวคราว 

จากการสัมภาษณครั้งน้ี ผูศึกษาพบวา มีความแตกตางของสาเหตุที่
กระทําการขอทาน ระหวางผูทําการขอทานชาวไทยและผูทําการขอทานตางดาว กลาวคือ ผูทําการ
ขอทานชาวไทยปญหาความขัดสนขาดแคลน ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา ขาดผูอุปการะ จึงทําใหตอง
มาทําการขอทาน เชน ผูทําการขอทานไทยรายหน่ึงใหขอมูลวาสาเหตุที่ตองมาทําการขอทานเพราะ
ครอบครัวมีบุตรตองเลี้ยงดู ซึ่งกอนมีบุตรน้ันประกอบอาชีพรับจางเปนคนงานกอสรางกับสามี แม
รายไดไมสูงมากนักแตกเ็พียงพอที่จะดํารงชีพ แตเมื่อตนเองต้ังทองทํางานไมได ทําใหสูญเสียรายได
ประกอบกับเมื่อคลอดบุตรมีคาใชจายมากข้ึนกวาเดิม ตนจึงตองการหารายไดจุนเจือครอบครัวอีกทาง 
แตเพราะมีภาระที่ตองเลี้ยงดูบุตร และสภาพรางกายที่ไมแข็งแรงทําใหไมสามารถไปประกอบอาชีพ
คนงานกอสรางได ประกอบไมมีความรูเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น จึงทําใหตองมาทําการขอทาน สวน
ผูทําการขอทานชาวไทยอีกรายหน่ึงน้ันใหขอมูลวา ตนเองประสบปญหาครอบครัวแตกแยกทําใหตอง
ไปอาศัยอยูกับญาติ แตตนเองไดหนีออกมาเรรอนใชชีวิตในที่สาธารณะและไมไดกลับไปบาน กวา 10 ป
แลว ดังน้ันจึงไมไดรับการศึกษา ไมมีความรูดานการประกอบอาชีพ ทําใหตองมาทําการขอทาน แต
จากขอมูลการสัมภาษณผูทําการขอทานชาวตางดาว พบวาทุกคนมีการกระทําซ้ํา โดยเขารับบริการ
จากสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 ถึง 8 ครั้ง และ
สาเหตุของการเขามาทําการขอทานคือปญหาความขัดสน ขาดการศึกษา และคานิยมความเช่ือของ
ชุมชนที่ไดรับการบอกตอวาการทําการขอทานในประเทศไทยไดเงินมากและทํางาย ประกอบกับเห็น
วาครอบครัวของผูที่เขามาทําการขอทานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจึงทําใหตัดสินใจเดิน
ทางเขามาในประเทศไทยผูทําการขอทานตางดาวรายหน่ึงใหขอมูลวา ตนเขามาในราชอาณาจักรไทย
เพื่อมาหาบุตรสาวที่เขามาประกอบอาชีพรับจางในรานอาหารยานสุขุมวิท ดวยบุตรสาวเพิ่งคลอดบตุร
แลวกลับไปทํางานตามปกติ ตนจึงเลี้ยงหลานอยูหองพัก ซึ่งตนเคยไดรับการบอกตอมาวาการขอทาน
ในประเทศไทยมีรายไดสูงจึงได นําหลานสาวออกมาทําการขอทานในยานเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับขอมูลของผูทําการขอทานชาวตางดาวรายหน่ึงที่ใหขอมูลวาตนเอง
และบุตรเขามาทําการขอทานเน่ืองจากบานเกิดของตนเปนครอบครัวขยายมีผูพักอาศัยเปนจํานวนมาก 
ทําใหตนยายออกมาอยูกับสามีแตเพิ่งเลิกรากันเน่ืองจากสามีติดยาเสพติด และมีพฤติกรรมใชความ
รุนแรงทําใหตัดสินใจเดินทางเขามาประกอบอาชีพขอทานในประเทศไทยซึ่งเช่ือวาจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตของตนและบุตรดีข้ึน โดยผูทําการขอทานชาวตางดาวทั้งหมดขออนุญาตเดินทางเขาประเทศ
อยางถูกตอง ผานจุดตรวจคนเขาเมืองและไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดไมเกิน 7 วัน แตการ
เขามาทําการขอทานถือเปนการกระทําผิดวัตถุประสงคการอนุญาตเขาเมือง อีกทั้งอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดจึงทําใหผิดกฎหมายในฐานะบุคคลลักลอบเขาเมือง และ
กระทําผิดกฎหมายควบคุมการขอทานจึงเขารับการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกอนสงตัวกลับ
ประเทศตนทางตอไป 
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3.3.2.2  ผลการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูศึกษาเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ พนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนผูมี
สวนไดสวนเสียในการดําเนินงานควบคุม คุมครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน ใน
ประเด็นตาง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  หนาที่ หรือสวนเกี่ยวของกับการควบคุม คุมครอง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน 

สําหรับหนวยงานภายใตสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใน
สวนกลางน้ันมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนงานเชิงกฎหมาย และสนับสนุนเน้ือหาทาง
วิชาการใหแกหนวยงานที่กระทําในภาคปฏิบัติ และศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งในแตละพื้นที่จังหวัด จะ
เปนหนวยงานหลักที่ไดรับภารกิจตามกฎหมาย ต้ังแตข้ันตอนแรกรับ การคัดกรอง การจัดสวัสดิการ
ใหเขาถึงผูทําการขอทาน รวมถึงใหความคุมครองระยะสั้น (ไมเกิน 7 วัน) ภายในศูนยฯ น้ันดวย สวน
สถานคุมครองคนไร ที่พึ่งที่ทําหนาที่เปนสถานคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ัน มีหนาที่ให 
การสงเสริม อาชีพ และการสงตอไปยังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในกรณีผูทําการขอทานตางดาว 
และขอทานแมและเด็ก นอกจากน้ียังมหีนาที่ในการคุมครองระยะยาว (ไมเกิน 90 วัน)ใหแก ผูทําการ
ขอทาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคณุภาพชีวิต ทักษะการสรางอาชีพใหไมกลับมากระทําการขอทานซ้ํา 

สวนหนวยงานอื่น ๆ น้ัน จะมีสวนเกี่ยวของตามภารกิจหนาที่หลัก
ของแตละองคกรไป ข้ึนอยูกับมิติใดที่เขามามีบทบาทในการบังคับใชกฎหมายและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูทําการขอทาน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีหนาที่ในการควบคุมการขอทานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และบังคับใชเทศบัญญัติวาดวยการใชที่สาธารณะและความสะอาดเรียบรอย สําหรับ
หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มหีนาที่ในการจับควบคุมตัว เปรียบเทียบปรับ และนําสงให
แกหนวยงานที่ไดรับผิดชอบโดยตรง สวนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม เชน ศูนยตอตาน
การคามนุษย กรมสอบสวนคดี พิเศษ(DSI) จะมีหนาที่ในการสืบสวน สอบสวน ติดตามกรณีขอทานที่
มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการคามนุษยและสําหรับหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิ
กระจกเงา และองคกร Friends Internationalจะทําหนาที่ในการประสานงานใหความชวยเหลือกับ
ผูทําการขอทาน เชน การชวยเหลือเรื่องการสื่อสารผานลามกรณีเปนผูทําการขอทานตางดาว  
การจัดหาที่พักใหในกรณีที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง ไมมีญาติพี่นอง เปนตน 

2)  ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ 
สวนใหญประสบปญหาการประสานงานกับหนวยงานที่ยังไมไดรับ

ความรวมมือในการปฏิบัติงานเทาที่ควรเน่ืองจากบางหนวยงานยังไมไดมีความตระหนักวาปญหาการ
ขอทานเปนเรื่องที่สําคัญหรือไมไดเปนภารกิจหลักของหนวยงานน้ัน ๆ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของ 
ผูปฏิบัติงานกับกลุ มเปาหมายยังขาดความเอาจริงเอาจัง เเละยังไม เปนมาตรฐานเดียวกัน เชน  
การดําเนินการเปรียบเทียบปรับที่ข้ึนอยู กับ "ดุลยพินิจ" ของผูปฏิบัติหนาที่บุคคลน้ัน ๆ อีกทั้ง  
การดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะยังไมไดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการอยางชัดเจน ผูปฏิบัติ
หนาที่จึงปฏิบัติงานยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงขาดระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน กับ
กลุมเปาหมายที่ยังไมเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และขอมูลยังไมเปนปจจุบัน 
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โดยผูมีสวนไดสวนเสียยังคิดเห็นวา มุมมองเเละทัศนคติของคนใน
สังคมเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือกลุมผูทําการขอทานดวยการใหเงิน ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจาก
สังคม ยังไมทราบเเนวทางการใหความชวยเหลือที่ถูกตอง ประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ชอบ
ทําบุญ ทําทาน จึงทําใหมีการใหเงินกับกลุมผูทําการขอทานประกอบกับคนในสังคมยังไมเขาใจวาการ
ขอทานเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เเละยังไม ทราบรายละเอียดในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดําเนินการจับกุมผูทําการขอทาน จึงทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความลําบากใจ
และยอทอ ตอกระแสสังคมเมื่อตองดําเนินการตามกฎหมายกับกลุมบุคคลเหลาน้ี อีกทั้งมุมมองของ
ผูทําการขอทานตางดาวที่มองวาการขอทานคือการประกอบอาชีพอยางหน่ึงของเขา รวมทั้งรายได
จากการขอทานสามารถสรางรายไดสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ  จึงทําใหเกิดวัฏจักรการขอและใหทาน
ที่ไมจบสิ้น 

และอุปสรรคอยางหน่ึงของการจัดการปญหาน้ีคือ ประเทศไทยยัง
ขาดมาตรการในการตรวจสอบเเละการสกัดกั้นกลุมคนเหลาน้ีอยางจริงจัง อีกทั้งบทลงโทษยังไม
รุนแรงเพียงพอที่จะสรางความตระหนักหรือความรูสึกกลัวตอกฎหมายได โดยเฉพาะกลุมผูทําการ
ขอทานตางดาว จึงทําใหมีการกลับมากระทําความผิดซ้ําในราชอาณาจักร 

3)  ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินการควบคุม คุมครอง 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทานไทย และตางดาว 

ผูมีสวนไดสวนเสียตองการใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ใหสามารถเช่ือมตอขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานใหสะดวก รวดเร็ว 
และเปน ปจจุบันมากย่ิงข้ึน พรอมกับพัฒนาบุคลากรดวยการจัดอบรมเจาหนาที่เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน อาทิ กฎหมาย ฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกับกลุมผูทําการ
ขอทานและเพื่อใหทันตอรูปแบบการขอทานที่เปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา และมีการเป ดเวที
แลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณปญหาการปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวาง ทองถ่ิน ประเทศ และระหวางประเทศ และเปนการสรางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อีกดวย 

ประชาสัมพันธสรางความตระหนักตอประเด็นปญหาการขอทานมาก
ย่ิงข้ึน อาทิ การใชสื่อโทรทัศนในการประชาสัมพันธผานรายการตาง ๆ หากพบเห็นขอทานสามารถ
แจงไดที่ไหน การใหทานเปนสิ่งที่ผิด และการใหทานอยางถูกวิธีผานชองทางการบริจาคที่ไมซับซอน 
เปนตนและอาจมีการจัดทําเอกสารใหกับนักทองเที่ยวตางชาติหลาย ๆ ภาษา สําหรับช้ีเเจงเรื่องการ
ใหเงินแกผูทําการขอทานซึ่งเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

สุดทายตองใหความสําคัญในการแกไขปญหาที่ต นทางในการลด
จํานวนคนขอทาน เพื่อปองกันการเกิดคนขอทานรายใหม เชน ครอบครัว ชุมชน เปนตน รวมทั้งมี
มาตรการการสกัดกั้นกรณีทําการขอทานซ้ํา 

3.3.3  แนวทางการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาขอทานรวมกับกัมพูชา 
ผลจากการทําขอตกลงรวมกันของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและองคการ 

Friends International เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชาเปนไปอยางเหมาะสม มี
ระบบการชวยเหลือในการกลับคืนสูประเทศตนทาง มีระบบการเฝาระวังดูแล มิใหกลับมาขอทานซ้ํา 
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เพื่อใหแนวทางดังกลาวเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในความรวมมือในอนาคต 
จึงไดเชิญหนวยงานรัฐ คือ กรมพัฒนาสังคมกิจ ของประเทศกัมพูชาที่มีหนาที่ในการดูแลกลุมผู
ประสบปญหาทางสังคมของกัมพูชา รวมประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาขอทานตางดาวและ
ครอบครัว เมื่อวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 

โดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมกิจ ประเทศกัมพูชา (Mr.Toch Channy) ไดให
ขอคิดเห็นวา ปจจุบันปญหาการขอทานเปนปญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชามีความสัมพันธกันแบบบานพี่เมืองนอง จึงตองการเรียนรูกระบวนการใหการคุมครองผูกระทํา
การขอทาน และหารือแนวทางการดําเนินงานเพื่อการสงกลับอยางย่ังยืนตอไป โดยที่ผานมาได
ดําเนินการสํารวจถึงสาเหตุที่นําไปสูการขอทานคือ มีความสมัครใจ มีนายหนานํามาขอทาน และผูที่มี
ความยากจน อีกประเด็นที่สําคัญ คือ เรื่องของวัฒนธรรมความเช่ือในเรื่องของการใหทาน ฉะน้ันการ
ที่มีผูใหทานนําไปสูผูขอทานเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับประเทศกัมพูชาไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมการขอทานแบบประเทศไทย ซึ่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดช้ีแจงถึงแนว
ทางการแกไขปญหาการขอทาน ดวยการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนควบคูไป
กับการใหความคุมครองอยางตอเน่ือง ภายใตโครงการ “ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” 

ที่ประชุมจึงเห็นรวมกันถึงแนวทางในการทํางานรวมกัน ไดเสนอใหมีการจัดประชุม
หรือลงนามความรวมมือเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน การติดตามการสงกลับของผูกระทําการ
ขอทานเพื่อไมใหกลับมาขอทานซ้ํา ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา และจากผลการดําเนินงาน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการใหความคุมครอง และพัฒนา
ศักยภาพ จึงอยากใหเจาหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมกิจ กัมพูชา ไดมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
กระบวนการดําเนินงาน และหวังวาจะเกิดความรวมมือในรูปแบบทวิภาคีระหวางไทยและกัมพูชา อัน
จะนําไปสูแผนบูรณาการรวมกันตอไป 

  
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ประเภทการขอทาน (กองสวัสดิการสงเคราะห, ฝายสวัสดิการคนไรท่ีพ่ึง) 
ผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพบวา ผูทําการขอทานสวน

ใหญเปนขอทานอาชีพที่ขาดการศึกษา ไมมีความรูในการประกอบอาชีพ ไมมีรายไดเพียงพอตอการ
ครองชีพ รองลงมาเปนผูทําการขอทานประเภทช่ัวคราว เน่ืองจากประสบปญหาความขัดสนขาด
แคลนเฉพาะหนา เชน มีบุคคลในครอบครัวลมปวย บาดเจ็บ หรือเพิ่งคลอดบุตรทําใหไมสามารถ
ประกอบอาชีพตามปกติได 

4.1.2  สาเหตุของการขอทาน (ภิรมย เจริญผล) 
จากขอมูลพบวา สวนใหญผูทําการขอทานประสบปญหาเศรษฐกิจ ความยากจน มี

รายไดไมพียงพอตอการดํารงชีพ และไมมีความรูในการประกอบอาชีพอื่น ประกอบกับครอบครัวตอง
ใหการอุปการะผูประสบปญหาทางสังคมดานอื่น เชน ความไมพรอมในการมีบุตร การเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บเปนเหตุใหครอบครัวไมสามารถประกอบอาชีพและครอบครัวขาดรายได สวนผูทําการขอทาน
ตางดาวพบวามีสาเหตุเพิ่มเติมคือ คานิยมและความเช่ือวาการเขามาทําการขอทานในประเทศไทยจะ
สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได 

4.1.3  การแกไขปญหาคนขอทาน 
จากการศึกษาขอมูลพบวา การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน หรือองคกรอิสระ ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาทั้งในเชิงการแกไขพฤติกรรมที่
ตัวบุคคลเอง และการปองกันแกไขที่ระบบใหเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข ดังน้ี 

1)  แนวการแกไขพฤติกรรม (กิติยา รัตนากร, 2531) ดวยการฟนฟู สงเสริม
สมรรถภาพของคนขอทาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจใหสูงข้ึนจนสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระของผูอื่นหรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
(Medical Rehabilitation)2) การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Education Rehabilitation) 3) 
การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) 4) การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
(Vocational Rehabilitation) 

2)  แนวคิดการดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข (Sumam Femando อางถึงใน 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุรินทร) ดําเนินงานเชิงระบบรวมกันในสังคม
เพื่อใหสังคมตระหนักรูถึงปญหาการขอทานที่อาจนําไปสูปญหาการคามนุษย การบังคับใชแรงงาน 
รวมถึงการสรางคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ภายใตแนวคิด “ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการ
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ขอทาน” ตลอดจนสรางการสนับสนุนจากสังคมและชุมชน เพื่อปองกันกลุมเสี่ยงและเฝาระวัง 
ผูประสบปญหาทางสังคม ไมใหตองมาทําการขอทาน หรือตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย  

3)  ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยและกัมพูชาเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ขอทาน 

จากการผลการประชุมบูรณาการเพื่อแกไขปญหาขอทานกัมพูชา ระหวางกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมกิจ ประเทศกัมพูชา พบวาประเทศกัมพูชา ไมมีกฎหมาย
ที่ควบคุมการขอทาน หรือความไมพรอมในการจัดสวัสดิการเบื้องตนใหแกประชากร ที่ประสบปญหา
ทางสังคม สังเกตไดจากการที่ทางการกัมพูชามีศูนยพักพิงผูประสบปญหาทางสังคม (Shelter 
Home) เพียงแคแหงเดียวที่ฝงตําบลปอยเปตติดกับอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ซึ่งประเทศ
ไทยเปนผูสนับสนุนการกอสรางภายใตความรวมมือการปองกันปญหาการคามนุษย จึงไดเสนอใหมี
การจัดประชุมระดับรัฐบาล หรือการลงนามความรวมมือเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงาน  
การติดตามการสงกลับของผูกระทําการขอทานเพื่อไมใหกลับมาขอทานซ้ํา ระหวางประเทศไทย และ
ประเทศกัมพูชา พรอมทั้งการสงเจาหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมกิจ กัมพูชา ไดมาศึกษาดูงาน  
เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
จากผลการศึกษา พบวา สาเหตุหลักของขอทานกัมพูชา คือ ปญหาความขัดสน ขาด

การศึกษา และคานิยมความเช่ือของชุมชนที่ไดรับการบอกตอวาการขอทานในประเทศไทยไดเงินมาก
และงาย ซึ่งสังคมไทยยังมีทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือกลุม ผูทําการขอทาน
ดวยการใหเงิน อีกทั้งประเทศไทยยังขาดมาตรการในการตรวจสอบ เเละการสกัดกั้นกลุมคนเหลาน้ี
อยางจริงจัง หากตองการแกไขปญหาที่ตนเหตุ ทั้งสองประเทศควรเพิ่มมาตรการการปองกันปญหาที่
ตนเหตุมากกวาการแกไขที่ปลายเหตุ เพื่อใหการแกไขปญหาขอทานเกิดความย่ังยืน ผูศึกษาจึงมี
ขอเสนอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชา ในประเด็นดังน้ี 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  จัดการประชุมระหวางประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อสรางความรูความเขาใจ 

เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของประเทศไทย 
รวมถึงการกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน และสรางการรับรูในการเปลี่ยน
ทัศนคติสาธารณชนทั้งสองประเทศในเรื่องการใหทานแกขอทาน 

2)  การทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางรัฐบาลไทย กัมพูชาในการปองกันและ
แกไขปญหาขอทานอยางย่ังยืน เนน 3 ดานสําคัญ คือ การปองกันเฝาระวังและเขมงวดในการจัดทํา
และตรวจลงตราหนังสือเดินทางและบัตรผานแดนในการเดินทางเขาออกของทั้งสองประเทศ ดานการ
สงกลับ เนนการประสานความรวมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงกลับ และดานการคืนสูสังคม
อยางย่ังยืน ดวยการฟนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ดาน รางกายจิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ 
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4.2.2  ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาขอทานกัมพูชา 
1)  การพัฒนาองคความรูแกบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีขอมูลสถานการณการ

ขอทานของกลุมเปาหมายที่เปนปจจุบัน และจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสรางเครือขายของกลุมผูปฏิบัติงานของทั้งสองประเทศ 

2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงานระดับเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ 
และหนวยงานเครือขายของทั้งสองประเทศ ดานการคืนสูสังคมอยางย่ังยืน ดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
ทั้ง 4 ดาน รางกายจิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ 

3) การจัดต้ังศูนยประสานงานรวมไทย–กัมพูชา โดยภาครัฐและภาคเอกชน ใน
จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา เพื่อเปนศูนยกลางในการใหความชวยเหลือในขอกฎหมาย
ขอทาน กฎหมายการเขาเมือง กฎหมายแรงงาน รวมถึงการชวยเหลืออํานวยความสะดวกเรื่องอื่น ๆ 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาขอทาน 

4)  การสนับสนุนใหเกิดเครือขายอาสาสมัครไทย–กัมพูชา ในการเฝาระวัง และ
ติดตามกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการเขาสูกระบวนการขอทาน และเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลคนขอทาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบติดตามการกระทําขอทาน เพื่อควบคุมมิใหมีการขอทานซ้ํา 

แตสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจเปนเพียงระบบคุมครองทางสังคมที่จะชวยรับรองสิทธิและ
สวัสดิการข้ันพื้นฐานอยางครบถวน เติมเต็มความตองการจําเปนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต ไดอยาง
ปกติเฉกเชนเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งเปนแนวทางที่จะปองกันมิใหบุคคลตองออกมาทําการขอทานที่ทั้ง
สองประเทศจะตองดําเนินการกับประชาชนของตนเอง 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณผูทําการขอทาน 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือ.......................................................... สกลุ.................................................... อายุ....................... ป 

เพศ................. เช้ือชาติ.................. สญัชาติ................... ศาสนา.................... สถานภาพ.................... 

สวนท่ี 2: สาเหตุของการมาขอทาน 

ดานเศรษฐกิจ/รายได 
 ไมมีทุนประกอบอาชีพ  รายไดไมเพียงพอแกการครองชีพ  ไมมีงานทํา  
 มีหน้ีสิน    ถูกเลิกจาง   ถูกนายจางเอารัดเอาเปรียบ 
 ไมมีที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน  ที่อยูอาศัยไมมั่นคง 
อาชีพเดิม....................................................... รายไดเฉลี่ย.............................. 

ดานการศึกษา 
 ไมมีทุนการศึกษา  ขาดโอกาสทางการศึกษา  ขาดความรูดานการประกอบอาชีพ 

ดานสุขภาพ/รางกาย/จิตใจ 
 ชวยเหลือตนเองไมได   เปนโรครายแรง/เรื้อรัง  ติดเช้ือ/ปวยดวย HIV 
 หลงลมื    จิตเวช    แข็งแรง   
 มีโรคประจําตัว ระบุ........................................... 
 มีโรคติดตอ ระบ.ุ................................................ 
 พิการทางรางกาย ระบุ....................................... 

ดานครอบครัว 
 ครอบครัวแตกแยก   ความรุนแรงในครอบครัว  คนในครอบครัวตองโทษ 
 ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูได  ไมมีผูทีส่ามารถอปุการะได  ผูดูแลมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
 ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูผูประสบปญหา (เด็ก/คนพิการ/ผูติดเช้ือเอดส/ผูติดตาเสพติด) 

อ่ืน ๆ  
 เรรอน/ไมมทีี่อยูเปนหลักแหลง  ตกเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน  คานิยมของชุมชน 
 เคยตองโทษ/ประสบปญหาการใชชีวิตในสังคม  ไดรับผลกระทบจากภัยสงครามภายในประเทศ 
 ประสบปญหาภัยธรรมชาติ  
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................................. 
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สวนท่ี 3: ความชวยเหลือที่ตองการ (รวมถึงการชวยเหลือจากรัฐตนทาง) 
 สงกลบัภูมิลําเนา   ที่พักช่ัวคราว   เครื่องอุปโภคบริโภค  
 รักษาพยาบาล   เงินสงเคราะห  ทุนประกอบอาชีพ  
 จัดหางาน    ทําบัตรประชาชน 
 เขารับการสงเคราะห   ฝกทักษะอาชีพ 
 อื่น ๆ .............................................................................................. 
สวนท่ี 4: ขอมูลเพิ่มเติม 
1. การวินิจฉัยเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
2. แนวทางการชวยเหลือ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ขอมูลเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ผูบันทกึขอมลู 
ช่ือ–สกุล : ……………………………………………………………….. 

หนวยงาน : ......................................................................... 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานควบคุมการขอทาน 

 
1. ทานมีหนาที่ หรือสวนเกี่ยวของกบัการควบคุม ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทาน
อยางไร 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2. ทานประสบปญหาหรือมีอปุสรรคในการปฏิบัติหนาทีอ่ยางไรบาง 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

3. ทานมีขอเสนอแนะเพือ่พัฒนารูปแบบการดําเนินการควบคุม ชวยเหลือ และพฒันาคุณภาพชีวิตคน
ขอทานไทย และตางดาว อยางไร 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
ผูใหขอมลู 

ช่ือ–สกุล : ……………………………………………………………….. 
หนวยงาน : ......................................................................... 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวฉัตรสุดา  รอบคอบ 
 
ประวัติการศึกษา – สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 – สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  

(บรหิารนโยบายและสวัสดิการสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2537 นักสังคมสงเคราะห 3 สถานสงเคราะหหญิงบานเกร็ดตระการ 
กรมประชาสงเคราะห 

พ.ศ. 2538 นักสังคมสงเคราะห 3–6  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ  
กรมประชาสงเคราะห 

พ.ศ. 2547 นักสังคมสงเคราะห 7  
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 

พ.ศ. 2553 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
ชวยราชการสํานักงานรัฐมนตร ี

พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการศูนยพฒันาสงัคมหนวยที่ 23 จังหวัดนนทบรุ ี
พ.ศ. 2557 ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 
พ.ศ. 2559–ปจจบุัน  ผูอํานวยการกองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต  

กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 
 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการกองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 
 
 


