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การจัดระเบียบสังคมกับปญหาการขอทานในประเทศไทย

๑. ปญหาการขอทานในประเทศไทย
คําวา “ขอทาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
ใหนิยามความหมายไววา “ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต หากินทางขอสิ่งของที่ผูอื่นให
เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยางนั้นวาขอทาน” ซึ่งในขอเท็จจริงในปจจุบันเรามักจะพบ
บุคคลที่ดํารงชีวิตโดยการขอเศษเงินของผูที่สัญจรไปมาในสถานที่ที่มีผูคนสัญจร
พลุกพลาน เชน ตลาด สะพานลอย หรือขางถนน ลักษณะทัว่ ไปของขอทานมักจะแตงตัว
ลักษณะโทรม ๆ ดวยเสื้อผาเกา ๆ ขาดวิ่น ดูเปนที่นาสงสาร และมีขันหรือภาชนะ
อื่น ๆ สําหรับใสเงิน ขอทานมีทั้งเด็ก คนพิการ หรือผูยากไรอื่น ๆ ซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไป
ในสังคมปจจุบัน ขอทานโดยสวนใหญจะเปนผูยากไร ไมมีที่อยู
อาศัย ไรญาติและไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ ไดจงึ ตองหาเลีย้ งชีพ
ดวยการขอทาน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการคา
มนุษย กลาวคือ มีการลักพาตัวเด็กมาเปนขอทาน บางกรณีถึงกับ
ทํารายรางกายถึงขั้นตัดอวัยวะในรางกาย เชน แขน ขา มือ เทา
นิ้ว เปนตน เพื่อใหรางกายมีความพิการดูเปนที่นาเวทนาสงสาร
โดยมีการทําอยางเปนระบบดวยการใหเด็กไปขอทานและนําเงิน
ที่ไดมามอบใหผูควบคุมดูแล ซึ่งนอกจากจะเปนการผิดกฎหมาย
แลวยังสงผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และทําใหสงั คมไทยเสือ่ มโทรม ภาพลักษณ
อันดีงามของประเทศเสียหาย
ขอทานนั้นมีทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพือ่ นบาน เชน กัมพูชา ลาว และพมา ทีเ่ ขามา
ขอทานตามแหลงชุมชนสาธารณะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหาเด็กขอทานนั้น
จะพบวาในประเทศไทยมีเด็กขอทานเปนจํานวนมาก โดยปจจัยที่ทําใหมีการนําเด็ก
มาขอทานนั้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
๑) ปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําเด็กมาเปนเครื่องมือในการ
ขอทาน โดยเด็กที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยรอยละ ๘๐ ยังคงเปนเด็กที่มา
จากประเทศกัมพูชาเปนหลัก ซึ่งนายหนาคามนุษยยังคงใชวิธีการซื้อขาย หรือเชาเด็ก
จากครอบครัวยากจนที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีคาใชจาย
ในการซื้อขายหรือเชาเด็กประมาณ ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ตอคน เพื่อนํามาแสวงหา
ผลประโยชนในรูปแบบเด็กขอทานหรือแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ เชน
การนํา เด็กมาถือกลองรับบริจาค โดยให เด็ กตระเวนถือกลองรับบริจ าคไปตาม
หางสรรพสินคาตาง ๆ ซึง่ เด็กจะมีรายไดเฉลีย่ ประมาณ วันละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ตอคน
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗, สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑
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โดยนายหนาจะเก็บผลประโยชนจากเด็กวันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาเชาหอง และ
คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใหเด็กใชสําหรับเดินทางกลับ
ประเทศกัมพูชา
๒) ปญหาการถูกแสวงหาผลประโยชนจากคนในครอบครัวของเด็กเอง
โดยจะพบวามีเด็กขอทานจํานวนไมนอ ยที่ตกเปนเหยื่อจากการถูกแสวงหาผลประโยชน
จากคนในครอบครัวของเด็กเอง หรือบางครอบครัวก็อา งวาเพราะความยากจนจึงทําให
ตองนําบุตรหลานของตนมาทําการขอทาน หรือขายดอกไม พวงมาลัย ปากกา หรือ
ลูกอม เปนตน ซึ่งเด็กบางคนมีลักษณะของการถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
เพราะตองทําการขายของในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม รวมถึงสถานที่ท่ีมคี วามเสี่ยงทีเ่ ด็ก
จะไดรับอันตราย เชน ตามสถานบันเทิงในชวงกลางคืน หรือบนทองถนน เปนตน
นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีทัศนคติวาการนําเด็กมาขอทานหรือขายสินคาตาง ๆ
ในชวงเวลาหรือสถานที่ทไี่ มเหมาะสมนั้น เปนอาชีพอยางหนึ่งที่สามารถสรางรายได
ใหแกครอบครัวของตนเองไดมาก
๓) ปญหาเด็กที่อพยพมากับแรงงานขามชาติ ถือเปนเด็กอีกกลุมที่มี
ความเสี่ยงที่จะตองกลายมาเปนเด็กขอทาน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง
ที่มีการนําเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมาก ทั้งกลุม แรงงานที่มาจาก
ประเทศพมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งแรงงานขามชาติบางกลุม ใชวธิ กี ารลักลอบ
เขาสูป ระเทศไทยอยางผิดกฎหมาย เพือ่ มาประกอบอาชีพตาง ๆ เชน แรงงานกอสราง
ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กลุมแรงงานที่อพยพเขาเมืองมาอยางผิด
กฎหมายนัน้ ยอมไมไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิทีล่ ูกจางพึงมีสิทธิจะไดรับตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย ดังนั้น กลุมแรงงานเหลานี้จึงถูกนายจาง
ใหคาตอบแทนอยางไมเปนธรรม และทําใหเกิดความยากลําบากในการใชชีวิตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได สงผลกระทบมาจนถึงบุตรหลานของแรงงานอพยพที่ไมสามารถเขาถึง
ระบบการศึกษาในประเทศไทยได

๒. สาเหตุของการขอทาน
ดังที่กลาวแลว คนขอทานเปนกลุมผูดอยโอกาสในสังคมไทยอีกลุมหนึ่ง
ที่พยายามดิ้นรนใหมีชวี ติ อยูร อดไดภายใตสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจที่แรนแคน โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลงของทุกประหวางเดือนมกราคม - เมษายน จะพบวาสถิติคนขอทาน
มีสูงมากกวาเดือนอื่น ๆ เนื่องจากคนชนบทมักจะชักชวนกันไปตามเมืองใหญ ๆ หรือ
แหลงทองเทีย่ วเพื่อทําการขอทาน ซึ่งมักจะพบเห็นคนขอทานไดท่ัวไปตามแหลงชุมชน
ใหญ ๆ ที่มีผคู นสัญจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชน ศูนยการคา แหลงทองเที่ยว สถานี
ขนสง ปายรถโดยสารประจําทาง หรือเดินขอตามบานเรือน เปนตน โดยปจจัยที่ผลักดัน
ใหคนตองหันมาทําการขอทาน มีดังนี้
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๑) ปญหาดานเศรษฐกิจ คือ ความยากจน และความลมเหลวในการ
ประกอบอาชีพในชนบทเปนแรงผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวอพยพเขามาหารายได
ในเมือง ซึ่งหัวหนาครอบครัวมักไปรับจางทํางาน สวนแมบานที่วางงาน เด็ก คนพิการ
และคนชราจะออกไปขอทาน
๒) การศึกษาตํ่า ขาดความรูที่จะไปประกอบอาชีพอยางอื่นที่มั่นคง
ทัง้ นี้ คนขอทานบางกลุม เคยมีอาชีพรับจางทัว่ ไป ซึง่ มีรายไดไมแนนอน และใชแรงงาน
หนัก จึงเกิดความคิดที่จะขอทาน เพราะรายไดดี ไมตองลงทุน
๓) สภาพรางกายและจิตใจ เนื่องจากความพิการของรางกายและ
จิตใจ ประกอบกับการไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย อันเปนอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการทํางาน ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว ทําใหตอ งออกไปเรรอนขอทานตามสถานที่ตาง ๆ
๔) ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กลาวคือ คนพิการ
คนชรา และเด็กในครอบครัวที่ยากจน และความสัมพันธใน
ครอบครัวไมราบรื่น มักจะถูกครอบครัวทอดทิ้ง
๕) คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจที่ขอทานมี
รายไดดี เนือ่ งจากการขอทานทํารายไดดี โดยไมตอ งลงทุนลงแรง
เพียงแตใชความอดทนเทานัน้ เชน ในชนบทบางพืน้ ทีเ่ มือ่ ถึงฤดูแลง
จะชักชวนกันเดินทางไปขอทานในเมืองใหญเปนจํานวนมาก และ
จะเดินทางกลับในชวงฤดูฝนเพื่อทําการเกษตรตามปกติ
๖) อิ ท ธิ พ ลของกลุ  ม ขอทาน ป จ จุ บั น รู ป แบบการขอทานได มี
วิวัฒนาการจากการขอทานโดยอาชีพมาเปนขบวนการขอทานโดยมีผูจัดการอํานวย
ความสะดวกอยูเ บือ้ งหลังการขอทาน ซึง่ จะทํากันในรูปธุรกิจ โดยจะมีนายหนาออกไป
ตามชนบทหรือตามแหลงเสือ่ มโทรมทีม่ สี ภาพความเปนอยูย ากจน ขัดสน เพือ่ โนมนาว
ชักชวนคนพิการ คนชรา หรือหญิงทีม่ ลี กู ออนเขาสูต ลาดขอทาน โดยวิธกี ารออกทํางาน
คือ ในตอนเชาผูประกอบการจะนําแรงงานขอทานไปสงตามสถานที่ตาง ๆ โดยผู
ควบคุมจะคอยเฝาดูอยูหาง ๆ และอาจจะนําอาหารและนํ้าไปใหบาง แลวเก็บเงินใน
กระปองหรือภาชนะทีข่ อไดไปรวบรวมไว พอถึงชวงเวลาเย็นก็จะมารับกลับไปยังทีพ่ กั
โดยในแตละวันสามารถขอทานไดประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ตอคน แตไดรับสวนแบง
ผลประโยชนประมาณ ๒๐๐ บาท ตอวัน
จากสาเหตุการขอทานดังกลาว สรุปไดวา มีปจ จัยหลายประการที่
เปนแรงผลักดันใหคนหันมาสูธุรกิจขอทาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สุขภาพไมดี
เปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน ความลมเหลว
ในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษาตํ่า คานิยมของชุมชน
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ที่สนับสนุนใหคนหันมาขอทาน ปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว สงผลใหคนพิการ
คนชราถูกทอดทิ้ง และปจจัยอื่น ๆ ไดแก การถูกหลอกลวง ลอลวง หรือบังคับจาก
อิทธิพลกลุมขอทาน เปนตน

๓. แนวทางในการแกไขปญหาคนขอทาน
จากปจจัยตาง ๆ ทีผ่ ลักดันใหคนเขาสูขบวนการขอทาน ไมวาจะเปน
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยสวนบุคคล เปนตน ดังนั้น ในการแกไข
ปญหาจึงตองประกอบดวยแนวทางที่หลากหลายทั้งดานการแกไขตัวบุคคลที่เปน
ขอทานใหสามารถกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติดังเดิม ประกอบกับใหคนในชุมชน
หรือสังคมเขามามีสวนรวมในการดูแลคนขอทานเพื่อใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนไดอยางปกติสุข การปองกันมิใหบุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยงตองเขาสูวงจรการ
ขอทาน ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวมใหเจริญกาวหนาขึ้น เพื่อใหคนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน
ดวยเหตุท่ีคนขอทานเปนผูด อ ยโอกาสทางสังคมที่มีศกั ยภาพในการทํางาน
ตํ่า เพราะเปนผูมีรางกายพิการ เจ็บปวย การศึกษาตํ่า เปนตน จึงตองหันมายึดอาชีพ
ขอทาน ดังนั้น รัฐบาลควรเรงเสริมสรางสมรรถภาพของคนขอทานทั้งดานรางกายจิตใจ
สังคม และทางดานเศรษฐกิจใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระตอ
ผูอืน่ หรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขโดยการฟนฟู
สมรรถภาพ ดังนี้
๑) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย โดยมุงเนนใหคนขอทานที่พิการ
ไดรบั การบําบัด รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพอันเนื่องมาจากความพิการ เชน การจัดหา
อุปกรณให การบริหารสวนของรางกายที่ไมพกิ ารใหมคี วามแข็งแรงคลองแคลวสามารถ
ทําหนาที่ทดแทนสวนพิการได
๒) การฟน ฟูสมรรถภาพทางการศึกษา โดยใหการศึกษาเพื่อพัฒนาความ
สามารถ บุคลิกภาพ และเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสยั ที่ถกู ตองและจําเปนใหดว ยวิธกี าร
จัดการศึกษาพิเศษ
๓) การฟน ฟูสมรรถภาพทางสังคม โดยการแกไขปญหาทางอารมณ จิตใจ
และการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได
๔) การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย และความสามารถที่คนขอทานมีอยู เพื่อชวยให
เขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม
โดยวิธีการประเมินความสามารถในดานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวกอน
การฝกอาชีพ การฝกอบรมดานอาชีพ การจัดหางานใหทํา การติดตามและประเมินผล
การใหความชวยเหลือ เปนตน
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ทั้งนี้ การฟนฟูสมรรถภาพในดานตาง ๆ นั้น จะทําใหคนขอทานตระหนัก
ถึงคุณคา และศักยภาพของตนเอง รวมทัง้ มีความเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จในตนเอง ตลอดจน
สามารถชวยตนเองไดอยางเต็มความสามารถและพึ่งตนเองไดไมเปนภาระแกสังคม
และสามารถสรางคุณประโยชนใหแกสังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง อาศัยความรวมมือจากนักวิชาชีพหลายฝาย
เชน แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด เปนตน ตลอดจน
ครอบครัวและสังคมเขามารวมวางแผนการฟน ฟูสมรรถภาพคนขอทานตามสภาพความ
เหมาะสมแตละรายไป เพื่อประโยชนสูงสุดแกคนขอทาน

๔. การจัดระเบียบสังคมและมาตรการควบคุม
การขอทาน
จากการทีป่ ระเทศไทยตองเผชิญปญหาคนขอทานเปน
จํานวนมากทําใหสงั คมไทยเสือ่ มโทรมลงและสงผลตอภาพลักษณ
อันดีงามของประเทศทําใหประเทศเกิดความเสียหาย ดังนัน้ รัฐบาล
ชุดปจจุบนั โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี
จึงไดมนี โยบายในการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเรือ่ งเกีย่ วกับ
ปญหาคนขอทานในประเทศไทยเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ
ทีด่ ขี องประเทศไทย และเปนการใหความชวยเหลือและสงเคราะหคนขอทานใหไดรบั
การจั ดสวัสดิภ าพที่ดีขึ้น โดยรัฐ บาลได มอบหมายให กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผูรับผิดชอบในการจัดระเบียบเกี่ยวกับคนขอทาน
ใหเปนรูปธรรม แตการจัดระเบียบดังกลาวจะตองอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อแกไขปญหาการขอทานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยไดมอบหมาย
ให ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ดํ า เนิ น การจั ด ระเบี ย บคนขอทานในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเปนพืน้ ทีน่ าํ รองกอน จากนัน้ จึงขยายผลไปยังจังหวัดตาง ๆ ทีม่ แี หลง
ทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ซึง่ การจัดระเบียบสังคมนัน้ จะเปนการใหความชวยเหลือและควบคุม
การขอทานเพื่อใหภาพลักษณของประเทศไทยดีขึ้น
นอกจากรัฐบาลจะไดกาํ หนดนโยบายในการควบคุมปญหาการขอทานแลว
รัฐบาลยังไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ขึน้ ใชบงั คับ ทัง้ นีเ้ พือ่ กําหนดมาตรการในการควบคุมการขอทานเปนอีกมาตรการดวย
โดยพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไดกาํ หนดหลักเกณฑในการควบคุมการขอทานโดยการกําหนด
ใหมี “คณะกรรมการควบคุมการขอทาน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการ
ผูสูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ อธิบดีกรมสงเสริม
วัฒนธรรม อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน ๘ คน
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการเสนอนโยบายและมาตรการตาง ๆ
เกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน การคุม ครอง และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูท ําการขอทาน
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน รวมทั้งการดําเนินการกับผูแสวงหา
ประโยชนจากการขอทานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา การเสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหมกี ารปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการขอทานและการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการควบคุมการขอทานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตดิ งั กลาว ยังไดกาํ หนดหลักเกณฑในการควบคุม
การขอทาน โดยกําหนดวาหามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการขอทาน
(๑) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอนื่ เพื่อเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด
(๒) การกระทําดวยวิธกี ารใดใหผอู ่นื เกิดความสงสารและสงมอบเงินหรือ
ทรัพยสินให
แตการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เปนการแสดงความสามารถ ไมวาจะ
เปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากผูชมหรือ
ผูฟ ง การขอเงินหรือทรัพยสนิ กันฐานญาติมติ ร หรือการเรีย่ ไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร ไมถือวาเปนการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหผูใดที่
ประสงคจะเปนผูแสดงความสามารถ ไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด
ให ผ ู น นั ้ แจ ง เพื ่อ เป น ผู  แ สดงความสามารถตามระเบี ย บที ่ค ณะกรรมการกํ า หนด
และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นทีใ่ ด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นที่
นั้น เมือ่ เจาพนักงานทองถิน่ ในเขตพืน้ ทีน่ ัน้ ไดรับแจงแลว ใหออกใบรับแจงไว
เปนหลักฐาน และใหเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นทีน่ ั้น ประกาศเปนการทั่วไปเพื่อ
กําหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเปนที่สาธารณะสําหรับใชในการแสดง กําหนดวันเวลา
การใชอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใหใชในการแสดงความสามารถนั้น
นอกจากมาตรการในการควบคุมการขอทานแลว พระราชบัญญัตดิ งั กลาว
ยังไดกําหนดในเรื่องการใหความคุมครองและชวยเหลือคนขอทานดวย กลาวคือ
ในกรณีท่ปี รากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา มีผใู ดกระทําการขอทาน โดยฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่สง ตัวผูซ ่งึ ฝาฝนนั้นไปยังสถานคุม ครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อทําการคัดกรอง และหากการคัดกรองพบวาผูทําการขอทานนั้นเปน
เด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเฉพาะแลว ใหพนักงานเจาหนาทีป่ ระสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการชวยเหลือบุคคลดังกลาวตอไป
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แต ใ นกรณี ที่ ป รากฏจากการคั ด กรองว า ผู  ทํ า การขอทานไม ใ ช เ ด็ ก
หญิงมีครรภ ผูส งู อายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ แตเปนบุคคลซึง่ ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได ไมมีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น หรืออยู
ในสภาวะยากลําบาก ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการคุมครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด

บทสรุป
จากทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมดจะเห็นไดวา ปญหาการขอทานในประเทศไทยเปน
ปญหาทีม่ คี วามเรือ้ รังและสะสมมาอยางชานานแลวและนับวันจะยิง่ มีจาํ นวนคนขอทาน
เพิม่ มากขึน้ โดยลําดับอันสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ
และสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมิอาจ
หลีกเลี่ยงได ดังนั้นการที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็เปนมาตรการ
ทางกฎหมายประการหนึง่ ทีจ่ ะแกไขและปองกันปญหาการขอทานได
ซึ่ ง การจั ด ระเบี ย บสั ง คมเกี่ ย วกั บ การขอทานด ว ยวิ ธี ต  า ง ๆ
ดังกลาวมาขางตนนี้ จึงเปนวิธที จี่ ะชวยเสริมสรางภาพลักษณของ
ประเทศใหดูดขี ึ้น รวมทั้งยังเปนการแกปญหาสังคมและคุมครอง
สวัสดิภาพของบุคคลที่ทําการเปนขอทานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การใหความชวยเหลือและฟน ฟูสมรรถภาพคนขอทานใหสามารถชวยเหลือและพึง่ พา
ตนเองได ใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข โดยการฝกอาชีพ และให
การสงเคราะหในเรื่องที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการขอทานให
ลดนอยลง สรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่นาอยู
แตอยางไรก็ดีในการจัดระเบียบคนขอทานดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในสังคมโดยทั่วไปเพื่อใหการแกไข
ปญหาการขอทานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

เอกสารอางอิง
• ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ, “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๗, สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย
• รายงานสถานการณปญหาเด็กขอทานรอบป ๒๕๕๘, โครงการรณรงคยุติธุรกิจเด็กขอทาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการคามนุษย มูลนิธิกระจกเงา สืบคนจากเว็บไซต http://www.notforsale.in.th/
autopagev4/show_page.php?topic_id=1775&auto_id=7&TopicPk เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• ดวงพร จอมเกตุ, “ขอทานอาชญากรรมบนความเวทนา” สืบคนจากเว็บไซต http://sd-group1.
blogspot.com/2013/01/53241912_13.html เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• สราวุธ ไพฑูรยพงษ, “การจัดระเบียบขอทาน” สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี ารไอ)
สืบคนจากเว็บไซต http://tdri.or.th/tdri-insight/beggars-act/ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
• พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
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