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    ๑ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการจัดระเบียบคนขอทาน” วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗, สํานักบริการ

สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑. ปญหาการขอทานในประเทศไทย
  คําวา “ขอทาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได

ใหนิยามความหมายไววา “ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต หากินทางขอสิ่งของที่ผูอื่นให 
เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยางนั้นวาขอทาน” ซึ่งในขอเท็จจริงในปจจุบันเรามักจะพบ
บุคคลที่ดํารงชีวิตโดยการขอเศษเงินของผูที่สัญจรไปมาในสถานที่ที่มีผู คนสัญจร
พลกุพลาน เชน ตลาด สะพานลอย หรือขางถนน ลกัษณะทัว่ไปของขอทานมักจะแตงตวั
ลักษณะโทรม ๆ ดวยเสื้อผาเกา ๆ ขาดวิ่น ดูเปนที่นาสงสาร และมีขันหรือภาชนะ
อื่น ๆ  สําหรับใสเงิน ขอทานมีทั้งเด็ก คนพิการ หรือผูยากไรอื่น ๆ  ซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไป
ในสังคมปจจุบัน ขอทานโดยสวนใหญจะเปนผูยากไร ไมมีที่อยู
อาศัย ไรญาติและไมสามารถประกอบอาชีพอืน่ไดจงึตองหาเล้ียงชีพ
ดวยการขอทาน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการคา
มนุษย กลาวคือ มีการลักพาตัวเด็กมาเปนขอทาน บางกรณีถึงกับ
ทํารายรางกายถึงขั้นตัดอวัยวะในรางกาย เชน แขน ขา มือ เทา 
นิ้ว เปนตน เพื่อใหรางกายมีความพิการดูเปนที่นาเวทนาสงสาร 
โดยมีการทําอยางเปนระบบดวยการใหเด็กไปขอทานและนําเงิน
ที่ไดมามอบใหผูควบคุมดูแล ซึ่งนอกจากจะเปนการผิดกฎหมาย
แลวยงัสงผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และทาํใหสงัคมไทยเสือ่มโทรม ภาพลกัษณ
อันดีงามของประเทศเสียหาย 

  ขอทานน้ันมีทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติที่หลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดนติดกบัประเทศเพ่ือนบาน เชน กมัพชูา ลาว และพมา ทีเ่ขามา
ขอทานตามแหลงชุมชนสาธารณะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะปญหาเด็กขอทานน้ัน
จะพบวาในประเทศไทยมีเด็กขอทานเปนจํานวนมาก โดยปจจัยที่ทําใหมีการนําเด็ก
มาขอทานนั้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

  ๑) ปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําเด็กมาเปนเคร่ืองมือในการ
ขอทาน โดยเด็กที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยรอยละ ๘๐ ยังคงเปนเด็กที่มา
จากประเทศกัมพูชาเปนหลัก ซึ่งนายหนาคามนุษยยังคงใชวิธีการซื้อขาย หรือเชาเด็ก
จากครอบครัวยากจนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีคาใชจาย
ในการซื้อขายหรือเชาเด็กประมาณ ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ตอคน เพื่อนํามาแสวงหา
ผลประโยชนในรูปแบบเด็กขอทานหรือแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน 
การนําเด็กมาถือกลองรับบริจาค โดยใหเด็กตระเวนถือกลองรับบริจาคไปตาม
หางสรรพสนิคาตาง ๆ  ซึง่เดก็จะมีรายไดเฉลีย่ประมาณ วนัละ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ตอคน 
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โดยนายหนาจะเก็บผลประโยชนจากเด็กวันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเปนคาเชาหอง และ
คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใหเด็กใชสําหรับเดินทางกลับ
ประเทศกัมพูชา  

  ๒) ปญหาการถกูแสวงหาผลประโยชนจากคนในครอบครวัของเดก็เอง 
โดยจะพบวามีเดก็ขอทานจาํนวนไมนอยที่ตกเปนเหยื่อจากการถกูแสวงหาผลประโยชน
จากคนในครอบครัวของเด็กเอง หรอืบางครอบครวัก็อางวาเพราะความยากจนจึงทาํให
ตองนําบุตรหลานของตนมาทําการขอทาน หรือขายดอกไม พวงมาลัย ปากกา หรือ
ลูกอม เปนตน ซึ่งเด็กบางคนมีลักษณะของการถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
เพราะตองทาํการขายของในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม รวมถงึสถานที่ท่ีมคีวามเสี่ยงทีเ่ดก็
จะไดรับอันตราย เชน ตามสถานบันเทิงในชวงกลางคืน หรือบนทองถนน เปนตน 
นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีทัศนคติวาการนําเด็กมาขอทานหรือขายสินคาตาง ๆ 
ในชวงเวลาหรือสถานที่ทีไ่มเหมาะสมนั้น เปนอาชีพอยางหนึ่งที่สามารถสรางรายได
ใหแกครอบครัวของตนเองไดมาก

  ๓) ปญหาเด็กที่อพยพมากับแรงงานขามชาติ ถือเปนเด็กอีกกลุมที่มี
ความเสี่ยงที่จะตองกลายมาเปนเด็กขอทาน เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ง
ท่ีมีการนาํเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเปนจาํนวนมาก ท้ังกลุมแรงงานที่มาจาก
ประเทศพมา เวียดนาม ลาว และกัมพชูา ซ่ึงแรงงานขามชาตบิางกลุมใชวธิกีารลกัลอบ
เขาสูประเทศไทยอยางผดิกฎหมาย เพือ่มาประกอบอาชพีตาง ๆ  เชน แรงงานกอสราง 
ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กลุมแรงงานที่อพยพเขาเมืองมาอยางผิด
กฎหมายนัน้ ยอมไมไดรับความคุมครองในเรื่องสิทธิทีลู่กจางพึงมีสิทธิจะไดรับตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานในประเทศไทย ดังนั้น กลุมแรงงานเหลานี้จึงถูกนายจาง
ใหคาตอบแทนอยางไมเปนธรรม และทําใหเกิดความยากลําบากในการใชชีวิตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได สงผลกระทบมาจนถงึบตุรหลานของแรงงานอพยพที่ไมสามารถเขาถงึ
ระบบการศึกษาในประเทศไทยได

๒.  สาเหตุของการขอทาน
   ดังที่กลาวแลว คนขอทานเปนกลุมผูดอยโอกาสในสังคมไทยอีกลุมหนึ่ง

ท่ีพยายามด้ินรนใหมีชวีติอยูรอดไดภายใตสภาพวกิฤตทิางเศรษฐกิจท่ีแรนแคน โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลงของทกุประหวางเดือนมกราคม - เมษายน จะพบวาสถิติคนขอทาน
มีสูงมากกวาเดือนอื่น ๆ เนื่องจากคนชนบทมักจะชักชวนกันไปตามเมืองใหญ ๆ หรือ
แหลงทองเทีย่วเพื่อทําการขอทาน ซ่ึงมักจะพบเหน็คนขอทานไดท่ัวไปตามแหลงชุมชน
ใหญ ๆ  ท่ีมีผูคนสญัจรผานไปมาเปนจํานวนมาก เชน ศนูยการคา แหลงทองเที่ยว สถานี
ขนสง ปายรถโดยสารประจาํทาง หรอืเดนิขอตามบานเรอืน เปนตน โดยปจจยัท่ีผลกัดนั
ใหคนตองหันมาทําการขอทาน มีดังนี้ 
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    ๑) ปญหาดานเศรษฐกิจ คือ ความยากจน และความลมเหลวในการ
ประกอบอาชพีในชนบทเปนแรงผลักดนัใหสมาชกิในครอบครวัอพยพเขามาหารายได
ในเมือง ซึ่งหัวหนาครอบครัวมักไปรับจางทํางาน สวนแมบานที่วางงาน เด็ก คนพิการ 
และคนชราจะออกไปขอทาน

    ๒) การศึกษาตํ่า ขาดความรูที่จะไปประกอบอาชีพอยางอ่ืนที่มั่นคง 
ทัง้นี ้คนขอทานบางกลุมเคยมีอาชีพรบัจางท่ัวไป ซึง่มรีายไดไมแนนอน และใชแรงงาน
หนัก จึงเกิดความคิดที่จะขอทาน เพราะรายไดดี ไมตองลงทุน 

    ๓) สภาพรางกายและจิตใจ เน่ืองจากความพิการของรางกายและ
จิตใจ ประกอบกับการไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย อันเปนอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ขาดโอกาสในการทํางาน ตลอดจนขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัว ทําใหตองออกไปเรรอนขอทานตามสถานที่ตาง ๆ

    ๔) ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กลาวคือ คนพิการ 
คนชรา และเด็กในครอบครัวที่ยากจน และความสัมพันธใน
ครอบครัวไมราบรื่น มักจะถูกครอบครัวทอดทิ้ง

    ๕) คานิยมของชุมชนและแรงจูงใจที่ขอทานมี
รายไดด ีเนือ่งจากการขอทานทาํรายไดด ีโดยไมตองลงทนุลงแรง 
เพยีงแตใชความอดทนเทานัน้ เชน ในชนบทบางพืน้ทีเ่มือ่ถงึฤดแูลง
จะชักชวนกันเดินทางไปขอทานในเมืองใหญเปนจาํนวนมาก และ
จะเดินทางกลับในชวงฤดูฝนเพื่อทําการเกษตรตามปกติ 

    ๖) อิทธิพลของกลุ มขอทาน ปจจุบันรูปแบบการขอทานไดมี
วิวัฒนาการจากการขอทานโดยอาชีพมาเปนขบวนการขอทานโดยมีผูจัดการอํานวย
ความสะดวกอยูเบือ้งหลังการขอทาน ซึง่จะทาํกันในรูปธรุกิจ โดยจะมีนายหนาออกไป
ตามชนบทหรือตามแหลงเสือ่มโทรมท่ีมสีภาพความเปนอยูยากจน ขดัสน เพือ่โนมนาว
ชกัชวนคนพกิาร คนชรา หรอืหญงิทีม่ลีกูออนเขาสูตลาดขอทาน โดยวธิกีารออกทาํงาน
คือ ในตอนเชาผูประกอบการจะนําแรงงานขอทานไปสงตามสถานท่ีตาง ๆ โดยผู
ควบคุมจะคอยเฝาดูอยูหาง ๆ และอาจจะนําอาหารและนํ้าไปใหบาง แลวเก็บเงินใน
กระปองหรอืภาชนะทีข่อไดไปรวบรวมไว พอถงึชวงเวลาเยน็กจ็ะมารบักลบัไปยงัทีพ่กั 
โดยในแตละวันสามารถขอทานไดประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ตอคน แตไดรับสวนแบง
ผลประโยชนประมาณ ๒๐๐ บาท ตอวัน

      จากสาเหตกุารขอทานดงักลาว สรปุไดวา มปีจจยัหลายประการที่
เปนแรงผลักดันใหคนหันมาสูธุรกิจขอทาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สุขภาพไมดี 
เปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ปจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแก ความยากจน ความลมเหลว
ในการประกอบอาชีพ ปจจัยทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษาตํ่า คานิยมของชุมชน



ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๑๕๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ท่ีสนับสนนุใหคนหนัมาขอทาน ปญหาความขดัแยงภายในครอบครัว สงผลใหคนพกิาร 
คนชราถูกทอดทิ้ง และปจจัยอื่น ๆ ไดแก การถูกหลอกลวง ลอลวง หรือบังคับจาก
อิทธิพลกลุมขอทาน เปนตน 

๓.  แนวทางในการแกไขปญหาคนขอทาน
   จากปจจัยตาง ๆ ทีผ่ลักดันใหคนเขาสูขบวนการขอทาน ไมวาจะเปน

ปจจยัทางเศรษฐกจิ ปจจัยทางสงัคม และปจจัยสวนบคุคล เปนตน ดงัน้ัน ในการแกไข
ปญหาจึงตองประกอบดวยแนวทางที่หลากหลายทั้งดานการแกไขตัวบุคคลที่เปน
ขอทานใหสามารถกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติดังเดิม ประกอบกับใหคนในชุมชน
หรือสังคมเขามามีสวนรวมในการดูแลคนขอทานเพื่อใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยูใน
ชุมชนไดอยางปกติสุข การปองกันมิใหบุคคลที่อยูในกลุมเสี่ยงตองเขาสูวงจรการ
ขอทาน ตลอดจนการพัฒนาสังคมโดยรวมใหเจริญกาวหนาขึ้น เพื่อใหคนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหนากัน

  ดวยเหตท่ีุคนขอทานเปนผูดอยโอกาสทางสงัคมที่มีศกัยภาพในการทาํงาน
ตํ่า เพราะเปนผูมีรางกายพิการ เจ็บปวย การศึกษาตํ่า เปนตน จึงตองหันมายึดอาชีพ
ขอทาน ดงัน้ัน รฐับาลควรเรงเสรมิสรางสมรรถภาพของคนขอทานทั้งดานรางกายจติใจ 
สังคม และทางดานเศรษฐกจิใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ไมเปนภาระตอ
ผูอืน่หรือสังคม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขโดยการฟนฟู
สมรรถภาพ ดังนี้

  ๑) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย โดยมุงเนนใหคนขอทานที่พิการ
ไดรบัการบําบัด รกัษา และฟนฟสูมรรถภาพอันเน่ืองมาจากความพกิาร เชน การจดัหา
อุปกรณให การบริหารสวนของรางกายท่ีไมพกิารใหมคีวามแขง็แรงคลองแคลวสามารถ
ทําหนาที่ทดแทนสวนพิการได

  ๒) การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา โดยใหการศกึษาเพื่อพฒันาความ
สามารถ บุคลิกภาพ และเพื่อสรางเสรมิลกัษณะนิสยัท่ีถกูตองและจําเปนใหดวยวธิกีาร
จัดการศึกษาพิเศษ

  ๓) การฟนฟูสมรรถภาพทางสงัคม โดยการแกไขปญหาทางอารมณ จติใจ 
และการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได

  ๔) การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ โดยการใหบริการฝกอบรมวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย และความสามารถที่คนขอทานมีอยู เพื่อชวยให
เขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคม 
โดยวิธีการประเมินความสามารถในดานอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การเตรียมตัวกอน
การฝกอาชีพ การฝกอบรมดานอาชพี การจัดหางานใหทํา การตดิตามและประเมินผล
การใหความชวยเหลือ เปนตน

creo
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  ทั้งนี้ การฟนฟูสมรรถภาพในดานตาง ๆ นั้น จะทําใหคนขอทานตระหนัก
ถงึคณุคา และศกัยภาพของตนเอง รวมทัง้มคีวามเชือ่มัน่และภาคภูมใิจในตนเอง ตลอดจน
สามารถชวยตนเองไดอยางเต็มความสามารถและพึ่งตนเองไดไมเปนภาระแกสังคม 
และสามารถสรางคุณประโยชนใหแกสังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง อาศัยความรวมมือจากนักวิชาชีพหลายฝาย 
เชน แพทย พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา นกักจิกรรมบาํบดั เปนตน ตลอดจน
ครอบครวัและสงัคมเขามารวมวางแผนการฟนฟสูมรรถภาพคนขอทานตามสภาพความ
เหมาะสมแตละรายไป เพื่อประโยชนสูงสุดแกคนขอทาน

๔. การจัดระเบียบสังคมและมาตรการควบคุม
การขอทาน

  จากการทีป่ระเทศไทยตองเผชญิปญหาคนขอทานเปน
จาํนวนมากทําใหสงัคมไทยเส่ือมโทรมลงและสงผลตอภาพลกัษณ
อนัดีงามของประเทศทาํใหประเทศเกดิความเสยีหาย ดงัน้ัน รฐับาล
ชดุปจจบุนั โดยมพีลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา เปนนายกรฐัมนตรี 
จงึไดมนีโยบายในการจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับ
ปญหาคนขอทานในประเทศไทยเพ่ือเปนการสรางภาพลักษณ
ทีด่ขีองประเทศไทย และเปนการใหความชวยเหลอืและสงเคราะหคนขอทานใหไดรบั
การจัดสวัสดิภาพที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผูรับผิดชอบในการจัดระเบียบเกี่ยวกับคนขอทาน
ใหเปนรปูธรรม แตการจัดระเบียบดังกลาวจะตองอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อแกไขปญหาการขอทานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยไดมอบหมาย
ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดําเนินการจัดระเบียบคนขอทานในพ้ืนที่
กรงุเทพมหานครเปนพืน้ทีน่าํรองกอน จากนัน้จงึขยายผลไปยังจงัหวดัตาง ๆ  ทีม่แีหลง
ทองเทีย่วทีส่าํคญั ซึง่การจดัระเบยีบสงัคมน้ันจะเปนการใหความชวยเหลอืและควบคุม
การขอทานเพื่อใหภาพลักษณของประเทศไทยดีขึ้น

  นอกจากรัฐบาลจะไดกาํหนดนโยบายในการควบคุมปญหาการขอทานแลว 
รัฐบาลยังไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขึน้ใชบงัคบั ทัง้นีเ้พือ่กาํหนดมาตรการในการควบคมุการขอทานเปนอกีมาตรการดวย 
โดยพระราชบัญญตัดิงักลาวไดกาํหนดหลักเกณฑในการควบคุมการขอทานโดยการกําหนด
ใหมี “คณะกรรมการควบคุมการขอทาน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธบิดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการ
ผูสูงอายุ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสงเสริมการ
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ปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร อธิบดีกรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน ๘ คน 
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ

  โดยคณะกรรมการฯ มีอาํนาจหนาทีใ่นการเสนอนโยบายและมาตรการตาง ๆ
 เกี่ยวกบัการควบคมุการขอทาน การคุมครอง และพฒันาคณุภาพชวิีตผูทําการขอทาน 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการขอทาน รวมทั้งการดําเนินการกับผูแสวงหา
ประโยชนจากการขอทานตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณา การเสนอความเห็นตอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อใหมกีารปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ และมาตรการเกี่ยวกบัการ
ควบคุมการขอทานและการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูทําการขอทาน รวมทั้ง
การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลในการควบคุมการขอทานเสนอตอคณะรฐัมนตรี

  นอกจากน้ี พระราชบญัญตัดิงักลาว ยังไดกําหนดหลกัเกณฑในการควบคุม
การขอทาน โดยกําหนดวาหามบุคคลใดทําการขอทาน การกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการขอทาน

  (๑) การขอเงินหรือทรัพยสินจากผูอืน่เพื่อเลี้ยงชีวิต ไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด

  (๒)  การกระทาํดวยวธิกีารใดใหผูอ่ืนเกดิความสงสารและสงมอบเงนิหรอื
ทรัพยสินให

  แตการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เปนการแสดงความสามารถ ไมวาจะ
เปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากผูชมหรือ
ผูฟง การขอเงนิหรอืทรพัยสนิกันฐานญาตมิิตร หรอืการเรีย่ไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร ไมถือวาเปนการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหผูใดที่
ประสงคจะเปนผูแสดงความสามารถ ไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด 
ใหผูนัน้แจงเพื ่อเปนผู แสดงความสามารถตามระเบียบที ่คณะกรรมการกําหนด 
และเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นทีใ่ด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นที่
นั้น เมือ่เจาพนกังานทองถิน่ในเขตพืน้ทีนั่น้ไดรับแจงแลว ใหออกใบรับแจงไว
เปนหลักฐาน และใหเจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นทีน่ั้น ประกาศเปนการทั่วไปเพื่อ
กาํหนดเขตพื้นที่หรอืสถานที่ใดอนัเปนที่สาธารณะสาํหรบัใชในการแสดง กาํหนดวนัเวลา 
การใชอุปกรณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใหใชในการแสดงความสามารถนั้น 

  นอกจากมาตรการในการควบคุมการขอทานแลว พระราชบญัญตัดิงักลาว
ยังไดกําหนดในเรื่องการใหความคุมครองและชวยเหลือคนขอทานดวย กลาวคือ
ในกรณท่ีีปรากฏตอพนกังานเจาหนาท่ีวามีผูใดกระทาํการขอทาน โดยฝาฝนตอบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีสงตวัผูซึ่งฝาฝนน้ันไปยังสถานคุมครองและพฒันา
คุณภาพชีวิตเพื่อทําการคัดกรอง และหากการคัดกรองพบวาผูทําการขอทานนั้นเปน
เด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่จะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเฉพาะแลว ใหพนักงานเจาหนาทีป่ระสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการชวยเหลือบุคคลดังกลาวตอไป
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  แตในกรณีที่ปรากฏจากการคัดกรองวาผู ทําการขอทานไมใช เด็ก 
หญงิมคีรรภ ผูสงูอายุ คนวกิลจรติ คนพกิารหรอืทพุพลภาพ แตเปนบคุคลซึง่ไมสามารถ
ประกอบอาชีพได ไมมีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น หรืออยู
ในสภาวะยากลําบาก ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหบุคคลดังกลาวเขารับการคุมครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด  

  บทสรุป  
  จากทีไ่ดกลาวมาทัง้หมดจะเหน็ไดวาปญหาการขอทานในประเทศไทยเปน

ปญหาทีม่คีวามเรือ้รงัและสะสมมาอยางชานานแลวและนบัวนัจะยิง่มจีาํนวนคนขอทาน
เพิม่มากข้ึนโดยลําดบัอนัสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ 
และสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมิอาจ
หลีกเล่ียงได ดังนั้นการท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็เปนมาตรการ
ทางกฎหมายประการหนึง่ทีจ่ะแกไขและปองกนัปญหาการขอทานได 
ซึ่งการจัดระเบียบสังคมเก่ียวกับการขอทานดวยวิธีต าง ๆ 
ดงักลาวมาขางตนนี ้จงึเปนวิธทีีจ่ะชวยเสรมิสรางภาพลกัษณของ
ประเทศใหดูดขีึ้น รวมทั้งยังเปนการแกปญหาสังคมและคุมครอง
สวัสดิภาพของบุคคลที่ทําการเปนขอทานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การใหความชวยเหลือและฟนฟสูมรรถภาพคนขอทานใหสามารถชวยเหลือและพ่ึงพา
ตนเองได ใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข โดยการฝกอาชีพ และให
การสงเคราะหในเรื่องที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการขอทานให
ลดนอยลง สรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่นาอยู
แตอยางไรก็ดีในการจัดระเบียบคนขอทานดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในสังคมโดยทั่วไปเพื่อใหการแกไข
ปญหาการขอทานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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