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Abstract 

 The objectives of this research are to study and extract the success of 12 protection of helpless 
person institutes, protection of helpless person centers, and protection of helpless person local 
communities. The findings will ultimately be used to formulate a synthetic approach to the pattern, 
mechanism and process of the protection of helpless person for well-being promotion as well as 
formulate a policy recommendation and implementation recommendation on a local and government 
agency level. This research is a qualitative research. 
 The studies have found out that the protection of helpless person in Thailand has various 
patterns, mechanisms and processes both on government agency level and community level, all of which 
promotes participation and cooperation. Studies have also found that good regulations for the protection 
of helpless person include 1) promote proactive social welfare process in the community in order to 
protect helpless people; 2) empower helpless people in helpless person centers and institutes; 3) 
develop a 4-dimension support system (physical, mental, social and spiritual) for the protection of 
helpless person; and 4) protection of helpless person based on sustainable principles with the aim to “be 
supported, be self-dependable, helpful to others”. 
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บทคัดย่อ 

 รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดบทเรียน
ความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน 
จ านวน 12 แห่ง เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้มีสุขภาวะท่ีดี และจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับองค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษา พบว่า การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในประเทศไทยมีรูปแบบ กลไก และกระบวนการท่ีหลากหลาย ท้ังในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐและในส่วนของชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการสร้าง
ความร่วมมือ จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติท่ีดี ส าหรับการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่ 1) การส่งเสริมกระบวนการสวัสดิการ
สังคมเชิงรุกในชุมชนเพื่อคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 2) การเสริมพลังอ านาจให้แก่คนไร้ท่ีพึ่งในสถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ ง 3) การ
พัฒนาระบบสนับสนุนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 4 มิติด้วยกัน คือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และ 4) การ
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คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามหลักความย่ังยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “มีท่ีพึ่ง พึ่งตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืน” ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทุกระดับควรพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ี
พึ่งในชุมชน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด และสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อป้องกันและคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้มีสุขภาวะท่ีดีใน
ทุกมิติ  
ค าส าคัญ: คนไร้ท่ีพึ่ง, การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง, สุขภาวะ 
 

บทน า 
 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ โดยกลุ่มมาตรการและกลไกได้รายงานสถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่ง จากข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจ าเดือน 
เมษายน พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้รับบริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังส้ิน 11 แห่ง รวมท้ังส้ินจ านวน 4,474 คน สามารถ
จ าแนกผู้รับบริการออกเป็น คนไร้ท่ีพึ่ง คนขอทาน เป็นเพศชาย 2,657 คน เพศหญิง 1,802 คน ในจ านวนดังกล่าวเป็นคนไร้ท่ี
พึ่ง (ไม่มีอาการทางจิต) จ านวน 1,375 คน เป็นคนไร้ท่ีพึ่ง (มีอาการทางจิต) จ านวน 2,144 คน คนไร้ท่ีพึ่ง (รับตาม พ.ร.บ.
สุขภาพจิตฯ) จ านวน 836 คน และเป็นผู้ท าการขอทานจ านวน 119 คน โดยหน่วยงานดังกล่าว ได้ด าเนินโครงการ “ธัญบุรี
โมเดล” ท่ีมีการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม และด้านปศุสัตว์ ให้กับคนไร้ท่ีพึ่งท่ีพักอาศัยสถานคุ้มครองคนไร้ท่ี
พึ่งชายธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 673 คน ต่อมามีแนวทางในการขยายผลการด าเนินการ “ธัญบุรีโมเดล” สู่สถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งอ่ืนๆ ความส าเร็จของ “ธัญบุรีโมเดล” ถือเป็นโปรแกรมรูปแบบหน่ึงของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแบบ
ครบวงจรส าหรับผู้กระท าการขอทาน คนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการพื้นท่ี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารจัดการงบประมาณและการระดมทุน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง
ทางจิตใจ สังคม สุขภาพและอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศในการปรับเปล่ียนทัศนคติ 
โดยการเสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าของตัวเอง และพัฒนาทักษะตามความสนใจเพื่อฝึกอาชีพ (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2560)  
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวทางการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 ได้
ระบุให้คนไร้ท่ีพึ่งมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง โดยก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีพบ
เห็นหรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่งมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ และจัดส่งไปยังสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่ง และให้ด าเนินการคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ งแต่ละราย โดยให้สถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งพิจารณาตามความ
เหมาะสม และสภาพปัญหาของคนไร้ท่ีพึ่งแต่ละราย และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดให้มีการคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง มีการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งกรณีเป็นบุคคล ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครอง มีการก าหนดให้คนไร้ท่ีพึ่งท่ีจะเข้าอยู่
อาศัยในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งต้องจัดท า ข้อตกลงในการเข้าร่วมฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ การประกอบอาชีพและท างาน
ระหว่างการฝึกอาชีพหรือเริ่มต้นประกอบอาชีพ คนไร้ท่ีพึ่งอาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด นอกจากน้ันสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคนไร้ท่ีพึ่งกรณีคนไร้ท่ีพึ่งไม่ได้รับการ
คุ้มครอง หรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมจากสถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 การขับเคล่ือนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจ านวน 11 แห่งท่ัวประเทศ และศูนย์คุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่ง 77 แห่งท่ัวประเทศ และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน (ต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดท้ิงกัน) ยังมีปัญหาท่ีส าคัญคือ คน
ไร้ท่ีพึ่งท่ีพักอาศัยในสถานคุ้มครองและศูนย์คุ้มครองน้ันส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิต และการมีสุขภาวะท่ีดีท่ีเอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตและส่งคืนกลับสู่สังคมและชุมชนได้ นอกจากน้ันยังพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของสถานฯและศูนย์ฯต่างๆ ยังมี
แนวทางในการขับเคล่ือนงานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และทรัพยากรการด าเนินงานท่ี
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แตกต่างกัน จากสถานการณ์คนไร้ท่ีพึ่งและการขับเคล่ือนของสถานคุ้มครองและศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีผ่านมา การพัฒนา
รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสังคมไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีเครือข่ายในทุกระดับจึงมีความส าคัญมาก เพื่อน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพกลไกส าคัญในการด าเนินงานของสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี อาทิ องค์กรราชการ องค์การการศึกษา 
องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และองค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง  
 กล่าวได้ว่า การศึกษา รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสังคมไทยในครั้งน้ี ให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับปัจจัยต่างๆ มากมาย ท้ังด้านปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพ โดยส่วนของ
ปัจเจกบุคคลและสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันและส่งผลถึงสุขภาพของคนไร้ท่ีพึ่ง ดังน้ัน ระบบสุขภาวะท่ีดีจึงมีบทบาทใน
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้ด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมีสุขภาพดีหรือมีสุข
ภาวะ (Well-being) เพื่อก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) ท้ังน้ีการเป็นผู้มีสุขภาพดีได้น้ันย่อมเกิดจากการดูแล
แบบองค์รวม (Holistic care) และไม่กลับไปสู่การเป็นคนไร้ท่ีพึ่งอีก ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน โดย
การศึกษา รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีเป็นการน าเสนอบทเรียนรู้ในพื้นท่ีน า
ร่อง 12 แห่ง เพื่อจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ส าหรับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน ตลอดจนการน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับ
องค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีเพื่อพัฒนารูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสังคมไทยเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายในทุกระดับ 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 ศึกษาและถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้มีสุขภาวะท่ีดี และจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับองค์กรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัยท่ีส าคัญได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร รายงานการประชุม และ
รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 2) จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ในพื้นท่ีน าร่องท้ัง 12 แห่ง กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีด าเนินการ ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีด าเนินการ อาทิ 
องค์กรราชการ องค์การการศึกษา องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน 
และองค์กรชุมชน เป็นต้น และอาสาสมัครด้านสังคมในพื้นท่ีด าเนินการ และ 3) การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์
บทเรียนและถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ด าเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา โดยการคัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการท้ังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
และ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนได้แก่พื้นท่ีด าเนินงานโครงการต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดท้ิงกัน จ านวนอย่างละ 4 แห่ง 
โดยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ 4 ภูมิภาค ท้ังน้ีการคัดเลือกสถานฯ ศูนย์ฯ และศูนย์ในชุมชน ในแต่ละภูมิภาคพิจารณาจากการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานท่ีดูงานขององค์กรและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังน้ีการคัดเลือกพื้นท่ีน าร่องดังกล่าวผ่านการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
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นักวิจัยกับ ผู้บริหารของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 
 พื้นท่ีน าร่อง 12 แห่ง ประกอบด้วย สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งบ้านเมตตา จังหวัด
นครราชสีมา สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จังหวัดชลบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน พื้นท่ีด าเนินงานโครงการต าบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดท้ิง
กัน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสมอโคน ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตากจังหวัดตาก ชุมชนเทศบาลค่ายเนินวงศ์ ต าบลบางกะ
จะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ชุมชนนาหว้า ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และชุมชนไม้ขาว ต าบลไม้ขาว 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
 

ผลการศึกษา 
 แนวคิดในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง จ าเป็นจะต้องมีรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับบริบททางสังคมและการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมของแต่ละรัฐ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยข้ันพื้นฐานต่างๆ ท่ีมนุษย์
ทุกคนควรได้รับตามปฏิญญาสากลขององค์กรสหประชาชาติ และไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า
เท่าน้ัน แต่ยังเน้นไปท่ีมิติของการป้องกันและพัฒนาคนในสังคมไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (well-being) ดังท่ีได้มีการน าเสนอ
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมท่ัวโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 รูปแบบ “เก็บตก” (Residual model of welfare) เป็นรูปแบบของสวัสดิการสังคมท่ีเกิดจากความช่วยเหลือใน
ปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า หมายถึงรอให้ปัญหาเกิดข้ึนก่อนแล้วจึงจัดบริการในลักษณะตามแก้ไขปัญหามากกว่าจะเป็น
การป้องกันปัญหา หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง (Titmuss ,1974 อ้างใน วันทนีย์ วาสิกะสิน, 
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) กล่าวได้ว่า เป็นการท างานเชิงต้ังรับช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งเท่าท่ีจะ
มีปัญหาเข้ามามิได้มุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้ท่ีพึ่งจริง สภาพปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง 
 รูปแบบ “สัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม” (Industrial achievement performance หรือ handmaiden model) 
เป็นรูปแบบของสวัสดิการท่ีจัดให้โดยข้ึนอยู่กับความสามารถในการท างาน สถานภาพหรือบทบาทการท างาน ผลิตภาพและ
ผลิตผลของงานเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่าการได้รับสวัสดิการมาจากการกระตุ้นและขยันท างาน กระตุ้นให้คนไร้ท่ีพึ่งเกิดความ
ตระหนักในศักยภาพและความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่กลไกการผลิต ระบบการตลาดและระบบสังคมได้
ปกติ แต่ในขณะเดียวกัน คนไร้ท่ีพึ่งท่ีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เอ้ืออ านวยให้สามารถฝึกอาชีพและกลับเข้าสู่กลไกการตลาด
และระบบสังคมได้ ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบน้ี คนกลุ่มน้ีก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรม (Titmuss, 1974 อ้างใน วันทนีย์ 
วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2553) 
 รูปแบบ “สถาบัน” (Institution redistributive model) เป็นรูปแบบสวัสดิการสังคมท่ีมองว่าสวัสดิการสังคมเป็น
สถาบันทางสังคมรูปแบบหน่ึง เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าหน้าท่ีให้ระบบสังคมด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรม เป็น
การจัดสวัสดิการตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนทุกคนในรัฐจะต้องได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันและทุกคนได้รับการ
ยอมรับในฐานะมนุษย์ (Titmuss, 1974 อ้างใน วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2553) 
 จากรูปแบบของสวัสดิการท้ังสามรูปแบบในการท างานกับคนไร้ท่ีพึ่ง กล่าวได้ว่ามิอาจปฏิเสธระบบใดระบบหน่ึง
ออกไปได้ นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านคนไร้ท่ีพึ่งจะต้องเป็นผู้เรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยการ
มองจากระดับนโยบายลงมาถึงแผนการปฏิบัติงานท่ีมีความใกล้ชิดกับคนไร้ ท่ีพึ่งม ากท่ีสุด บางครั้งจ าเป็นต้องมีการใช้



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

 66  

งบประมาณในการช่วยเหลือ เพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่งพ้นวิกฤตท่ีก าลังเผชิญอยู่ และในขณะเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์ต้องกระตุ้นให้
คนไร้ท่ีพึ่งมองเห็นศักยภาพและความสามารถของตนเอง จนน าไปสู่การฝึกอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพื่อท่ีจะสามารถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติอีกครั้ง ประการสุดท้ายอาจจะเป็นหน้าท่ีของนักสวัสดิการสังคมและนักสังคมสงเคราะห์ในการ
ร่วมกันผลักดันให้เกิดสถาบันสวัสดิการทางสังคมท่ีจะเข้ามาช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
 ข้อค้นพบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า ในประเทศไทย มีรูปแบบ กลไก และกระบวนการท่ีหลากหลาย กล่าวคือ 
 1. รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สามารถแบ่งลักษณะได้ ดังน้ี 1) รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พิจารณาตาม
โครงสร้างองค์กร พบว่า มีโครงสร้างหน่วยงานในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ สถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน ท้ังน้ีสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่งในรูปแบบคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.  2557 ส่วนศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่งในชุมชน การรูปแบบท่ีพัฒนาโดยนโยบายของผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อด าเนินงานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
ในชุมชน 2) รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พิจารณาตามภารกิจหน้าท่ี พบว่า การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เม่ือพิจารณาตามภารกิจ
หน้าท่ีสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การช่วยเหลือเบ้ืองต้น การฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเสริมระบบการ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ตัวอย่างรูปธรรมคือโครงการ “ธัญบุรีโมเดล” ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี มีรูปแบบการคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ท่ีพึ่งและผู้ท าการขอทานในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งผ่านกิจกรรมอาชีวบ าบัด (Occupation 
Therapy) ท่ีน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรเชิงนิเวศมาใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยข้ันตอนของโครงการเริ่ม
จากการคัดเลือกคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีความสนใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกทักษะอาชีพและ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. กลไกการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 มาตรา 15 ก าหนดให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรสาธารณประโยชน์ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอ่ืน สถาบันศาสนาหรือกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง จัดให้มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับ
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหรือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ในขณะท่ี ยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ.  2560-
2564 ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนากลไกและกระบวนการท างาน (คณะท างาน/กลไกจังหวัด) ตลอดจนระบบการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน (การรับ-ส่งต่อ) จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีน าร่อง 12 แห่ง ก าหนดกลไกการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบรรลุผลส าเร็จ กล่าวคือ 
 2.1 กลไกหน่วยงานและความร่วมมือภายในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า มีการพัฒนา
ความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสถาน
คุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ง ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลาย ท้ัง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครและประชาสังคม โดยเฉพาะ เครือข่าย One Home ท่ีเป็น
เครือข่าย พม. ในการท างานภายใต้หลัก “บ้านเดียวกัน” เข้าใจทิศทางการท างานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 
ขับเคล่ือนงานร่วมกัน โดยการลงเย่ียมบ้านผู้ใช้บริการ สืบเสาะข้อเท็จจริง ประเมินครอบครัว โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ท่ีพึ่งและส่งต่อเข้าโครงการบ้านน้อยในนิคมในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และการส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
 2.2 กลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน บริษัทเอกชนและผู้ประกอบการท่ีเข้ามาให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการสุขภาพอนามัยเป็นหลัก โดยความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจากสองลักษณะ ได้แก่ (1) การเข้ามาท า
กิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ด้วยการบริจาคส่ิงของหรือการท ากิจกรรมกับคนไร้ท่ีพึ่ง และมีโอกาสได้พบเห็นและ
การส่ือสารบอกเล่าของเจ้าหน้าท่ี สถานคุ้มครองฯ เกี่ยวกับสาเหตุ สภาพปัญหาความต้องการ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
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ไร้ท่ีพึ่ง จนเกิดเป็นความเข้าใจ ยอมรับและพัฒนามาสู่ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในหลายลักษณะ (2) เกิดจาก
การด าเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในการ “แสวงหา-สร้าง-กระชับ” เครือข่าย กับภาคธุรกิจเอกชนอยู่เสมอ ผ่านการ
ท าโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้ท่ีพึ่งร่วมกัน  
 2.3 กลไกความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี ในลักษณะ “กลไกลความ
ร่วมมือสนับสนุนบริการ” ท่ีสนับสนุนให้การจัดบริการสามารถด าเนินไป ได้อย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น ด้านสุขภาพอนามัย 
เช่น กลุ่มจิตอาสา SARA ท่ีให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมกลุ่มบ าบัดให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (อพม.) ท่ีให้การสนับสนุนในการจัดยาจิตเวชให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง และมูลนิธิคณะนักบุญคา
มิโลแห่งประเทศไทย เข้ามาท ากิจกรรมตัดผมท าความสะอาดร่างกายให้แก่คนไร้ท่ีพึ่งทุกเดือน ด้านนันทนาการโดยภาคประชา
สังคมเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการนันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมเล่นดนตรีร่วมกับ
คนไร้ท่ีพึ่ง เป็นต้น 
 2.4 กลไกความร่วมมือจากสถาบันทางวิชาการของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี เป็นความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ในลักษณะ “กลไกความร่วมมือในการพัฒนาบริการ” ในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับ
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งโดยมีบทบาทสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพอนามัยเป็นหลัก 
ยกตัวอย่างเช่น ด้านเศรษฐกิจ สถาบันทางวิชาการมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการและการด าเนินงานท่ีจะ
เอ้ือให้การมีงานท าและการมีรายได้ของคนไร้ท่ีพึ่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอแนวคิดในการ
จัดต้ังร้าน “Hope” เพื่อขายสินค้าของโครงการธัญบุรีโมเดลโดยตรง และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการธัญบุรีโมเดลเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
 นอกจากน้ีแล้ว ยังพบว่าในระดับชุมชนยังมีกลไกการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน อยู่ในรูปของคณะท างานท่ีช่ือว่า 
“คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน” ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนหลัก ร่วมกับแกนน า ผู้น า
ชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และหน่วยงานในท้องถ่ิน กลไกการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนจะท าหน้าท่ีก าหนดกระบวนการ
ในการคุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการด าเนินงานบูรณาการ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทานในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น กลไกคณะกรรมการศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่งในชุมชน เทศบาลต าบลค่ายเนินวง ประกอบไปด้วย ตัวแทนกลไกรัฐ ท้ังในระดับท้องท่ี ท้องถ่ิน  ตัวแทนจากองค์กร
ชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน โครงสร้างคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน ประธานสภาเทศบาลต าบล ผู้น าท้องท่ี ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประธานอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประธานกลุ่มสตรี ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตัวแทนกลุ่ม สร้างเสริมอาชีพ ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 3. กระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จากการศึกษา กระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีน าร่อง 12 แห่ง พบว่า 
การเข้าอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เช่น ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทุกจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวท่ีต้ังในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาล อบต. ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เอกสาร
หลักฐานประกอบด้วย ประวัติการรักษาทางจิตเวช ใบรับรองแพทย์ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) เอกสารสิทธิ์ (บัตรทอง) บัตร
คนพิการ (ถ้ามี) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ถ้ามี) น ามาย่ืนค าร้องขอเข้ารับการคุ้มครอง 
ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนของเอกสาร เสนอขออนุมัติรับเข้าสถานคุ้มครองฯ รอผลการอนุมัติและเข้ารับการคุ้มครอง
ตามก าหนดเวลานัดหมาย โดยกระบวนการด าเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังน้ี 
 1. กระบวนการแรกรับ คัดกรอง ด าเนินการคัดกรอง ตรวจเอกสาร ได้แก่ หนังสือน าส่ง บัตรประชาชน หนังสือ
ยินยอมเข้ารับบริการ เอกสารประวัติ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตรวจร่างกาย ท าบัญชีทรัพย์สิน ถ่ายภาพ และท าทะเบียนประวัติ 
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 2. กระบวนการประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือ ประเมินศักยภาพผู้ใช้บริการ ท าแผนพัฒนารายบุคคล (IRP) โดย
ทีมสหวิชาชีพ น าส่งตรวจสุขภาพกายและจิต สืบเสาะข้อมูลเชิงลึก ประเมินด้านกาย จิต สังคม 
 3. กระบวนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือด้ านปัจจัยส่ี พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟู  พัฒนาตาม
โครงการธัญบุรีโมเดล การพัฒนากาย จิต สังคม การศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต 
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย สถานะทางทะเบียน พิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
 4. กระบวนการประสานส่งต่อ ด าเนินการเย่ียมบ้านและประเมินครอบครัว การติดตามครอบครัว และการเตรียม
ความพร้อมก่อนส่งต่อ ส่งกลับครอบครัว ส่งต่อสถานประกอบการ ส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเข้า
โครงการบ้านน้อยในนิคม 
 5. กระบวนการติดตามและประเมินผล การติดตามผลภายหลังการประสานส่งต่อ โดยติดตามผลรายเดือน รายไตร
มาส และรายปี พร้อมท้ังด าเนินการเชิงเฝ้าระวังป้องกัน 
 นอกจากน้ัน ยังพบว่า การจัดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนไร้ท่ีพึ่ง พบว่า การจัดเก็บข้อมูลของศูนย์คุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่ง คือ การจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้ามาใช้บริการท่ีเป็นคนไร้ท่ีพึ่ง คนขอทาน หรือกลุ่มแรงงานเพื่อนบ้าน ด้วยการเก็บ ประวัติ 
การสอบถาม พูดคุย และการรวบรวมข้อมูลเพื่อจ าแนกทางสถิติของผู้เข้ารับบริการ วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าประวัติ จะ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี ด้วยวิธีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการสอบถาม การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลเพื่อ
จัดท า ทะเบียนประวัติ การให้ค าปรึกษาแนะน าข้อคิดเห็นผ่านประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ี ด าเนินการให้ความช่วยเหลือสู่การ
วางแผนพัฒนาของผู้เข้ามาใช้บริการแต่ละราย โดยจะมีแบบส ารวจส าหรับการจัดเก็บข้อมูลในเบ้ืองต้น การสแกนลายน้ิวมือ
เพื่อเก็บหลักฐาน สร้างข้ึนเป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของคนไร้บ้านได้ท่ัวประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกัน
การใช้สิทธิซ้ าซ้อน ดังน้ันการมีฐานข้อมูลคนไร้ท่ีพึ่ง จะท าให้การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน และการ
สร้างระบบฐานข้อมูลคนไร้ท่ีพึ่งยังสามารถท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของคนไร้ท่ีพึ่งได้อย่างรวดเร็ว  
 ในส่วนกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน พบว่ามีความหลากหลายข้ึนอยู่กับบริบทของชุมชน และการก่อร่าง
ของคณะท างาน อย่างไรก็ตาม มีกระบวนการหลัก ดังน้ี การเฝ้าระวังคนไร้ท่ีพึ่ งในชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน การระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก การติดตามเพื่อตัดวงจรการเกิดคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน และการติดตามผลการคุ้มครอง
ช่วยเหลือกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่ง การเสริมสร้างศักยภาพผู้น าชุมชน เครือข่ายและเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
คนไร้ท่ีพึ่ง 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส าหรับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
 1. การส่งเสริมกระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุก แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง มองว่าระบบสวัสดิการท่ี
หลากหลายต้องเข้ามามีส่วนในมาตรการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมากข้ึนเพื่อส่งเสริมกระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุก กล่าวคือ 
ลดการท างานเชิงสงเคราะห์ลงแต่เน้นการท างานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ท่ีมีอยู่ของรัฐให้มากข้ึน สวัสดิการสังคมเชิง
รุกพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวทางการท างานสวัสดิการสังคมให้เป็นในรูปแบบของการมุ่งป้องกันและเข้าหาผู้ใช้บริการมากข้ึน 
เพื่อลดอคติของการมองผู้ใช้บริการในแง่ลบท่ีเหมือนขยะสังคมลงไป แน่นอนท่ีสุดว่า กระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุกน้ัน 
จ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของท้ังนักสังคมสงเคราะห์และวิชาชีพต่างๆ ท่ีอยู่ในแวดวงการท างานคนไร้ท่ีพึ่งให้หันมา
สร้างกระบวนการเข้าใจ แลกเปล่ียนกันท างาน ระดมองค์ความรู้จากท้ังภาควิชาการและภาคสนามมาช่วยกันต่อยอด แสดงให้
เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้ท่ีท างานด้านคนไร้ท่ีพึ่ง ซึ่งจะสะท้อนวิธีการแก้ไขปัญหา สภาพปัญหา ความส าคัญของงานคนไร้ท่ี
พึ่ง ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่แวดวงราชการ จากน้ันจึงจะเน้นไปท่ีการกระจ่ายข่าวสู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าในในวงกว้าง
ต่อไป 
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 2. การเสริมพลังอ านาจให้แก่คนไร้ที่พึ่ง การท างานกับคนไร้ท่ีพึ่ง นอกเหนือจากการช่วยให้คนไร้ท่ีพึ่งผ่านพ้น
ปัญหาและวิกฤตในเบ้ืองต้นแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดประการต่อมาก็คือการเสริมพลังอ านาจให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังในระดับบุคคลคือ
ตัวคนไร้ท่ีพึ่งเอง ระดับกลุ่มคือกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่งและการเสริมพลังระดับชุมชน เพื่อท่ีจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือคนไร้ท่ีพึ่ง โดยจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การเสริมพลังอ านาจเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองของคนไร้ท่ีพึ่งให้สามารถกลับไป
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและปกติสุข การท่ีจะท างานกับคนไร้ท่ีพึ่งและสามารถท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงให้
เกิดข้ึนได้น้ัน การดึงเอาศักยภาพและความเข้มแข็งจากภายในท่ีซ่อนอยู่ของคนไร้ท่ีพึ่งให้ออกมาน้ัน เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก และแน่นอนท่ีสุดว่าการท่ีจะดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้น้ัน ผู้ท่ีปฏิบัติงานจะต้องให้การเคารพและย่อมรับใน
ความเป็นมนุษย์ของคนไร้ท่ีพึ่ง กระตุ้นให้คนไร้ท่ีพึ่งรู้สึกถึงความมีคุณค่าและความสามารถของตนเองด้วยวิธีการร่วมมือกัน ให้
ผู้ใช้บริการเป็นผู้คิดและตัดสินใจ จนน าไปสู่พฤติกรรมและความเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืน นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ท่ี
ปฏิบัติงานกับคนไร้ท่ีพึ่ง ต้องมีหน้าท่ีสร้างความม่ันใจให้กับคนไร้ท่ีพึ่งว่า คนไร้ท่ีพึ่งทุกคนมีสิทธิและโอกาสท่ีจะเข้าถึงบริการ
ข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่ชีวิต (อภิญญา เวชยชัย, 2555) กระบวนการสร้างพลังอ านาจจะน าไปสู่เป้าหมายหลักของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจคือการท่ีคนไร้ท่ีพึ่งมองเห็นศักยภาพของตนเองได้ ตัวอย่างของการเสริมพลังอ านาจให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง เช่น การเปิด
โอกาสให้คนไร้ท่ีพึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนการ การรับงานมาท าในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง การเตรียมความพร้อมคนไร้ท่ีพึ่ง
กลับสู่สังคม 
 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้แก่ (1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาฐาน
คิดของคนท างาน ทัศนคติของบุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (2) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง (3) การสร้างความร่วมมือในระดับนโยบาย (4) มีระบบ
อาสาสมัครสนับสนุนการด าเนินงาน (5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีแล้ว การพัฒนาระบบสนับสนุน
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งตามหลักสุขภาวะท่ีดี กล่าวคือ สุขภาวะท่ีดีของคนไร้ท่ีพึ่ง หมายถึงสภาวะท่ีเป็นสุขท้ังร่างกายแข็งแรง 
จิตใจ สังคมและสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงทัศนคติในทางบวกต่อการมีชีวิตและสัมพันธภาพรอบกับทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัวอย่าง
เป็นองค์รวม สุขภาวะ คือ ความสุขและคุณค่าของชีวิต ได้แก่ การมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ไม่พิการ สติปัญญา
ดี เบิกบาน ร่าเริงแจ่มใส ซึ่งก็คือ ภาวะของการอยู่เย็นเป็นสุขตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, 1986) ให้กล่าวว่า สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 มิติด้วยกัน คือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ ระบบสุขภาวะท่ีดี จึงมีบทบาทในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้ด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขมีสุขภาพดีหรือมีสุขภาวะ (Well-being) สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) และการเป็นผู้มี
สุขภาพดีได้น้ันเกิดจากกระบวนการดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) และไม่กลับไปสู่การเป็นคนไร้ท่ีพึ่งอีกต่อไป ซึ่งถือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน โดยจะพบว่า กระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในพื้นท่ีต้นแบบสามารถแบ่งกระบวนการคุ้มครองออกเป็น 6 ด้าน ครอบคลุมท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
และทางจิตวิญญาณ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านจิตปัญญาสังคม ด้านนันทนาการ และด้าน
สภาพแวดล้อม 
 3. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามหลักความยั่งยืน (Sustainability) จากการศึกษาพบว่า มาตรฐานการท างานด้าน
การคุ้มครอง ดูแล คนไร้ท่ีพึ่งอย่างย่ังยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “มีท่ีพึ่ง พึ่งตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืน” น้ัน ชุมชนเป็นหัวใจ
ขับเคล่ือนงานท่ีส าคัญ กล่าวคือ เพื่อให้การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีความย่ังยืน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะรากฐานของระบบสวัสดิการสังคมท่ีคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมร่วมกับภาคส่วน
อ่ืนๆ อาทิ เช่น บ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้ไร้ท่ีพึ่งหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนต าบลป่าแดด ภายใต้โครงการต าบล
ต้นแบบห่วงใย ไม่ทอดท้ิงกัน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนและ เป็นพี่เล้ียงดูแลให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้คนไร้ท่ีพึ่งเข้าสู่สังคมแต่สามารถจัดการและให้ความช่วยเหลือในระดับชุมชนได้ 
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การอภปิรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษากระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท าให้เห็นท้ังศักยภาพ และอุปสรรคปัญหาในกระบวนการคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง กล่าวคือ 
 1. ศักยภาพของการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งผ่านนวัตกรรมในสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น รูปแบบการท างานของทีมสหวิชาชีพ การดูแลผู้ใช้บริการแบบระยะยาว 
(Long Term Care) การเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วในการลงพื้นท่ีเพื่อรับเรื่อง กระบวนการท างานท่ีให้ความส าคัญกับความ
แตกต่างเฉพาะราย (2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เช่น 
โครงการอุทยานรีไซเคิลเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน การรับงานมาท าในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง การส่งคน
ไร้ท่ีพึ่งไปท างานกับสถานประกอบการ ความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างองค์กรกับภาคประชาสังคม 
(3) ศักยภาพของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน 
เช่น การเฝ้าระวังของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน การท างานเชิงรุกกับครอบครัวและชุมชนเพื่อป้องกันการเป็นคนไร้ท่ีพึ่ง 
(Prevention) การสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเส่ียงสามารถพึ่งตนเองได้ การจัดสวัสดิการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน 
กระบวนการติดตามของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน 
 2. ข้อจ ากัดของการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ในการด าเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งยังพบข้อจ ากัด หรือปัญหาและ
อุปสรรคในการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ได้แก่ การไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร : ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสของคนไร้ท่ี
พึ่ง บุคลากรในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งยังขาดความรู้และทักษะเบ้ืองต้นในการดูแลคนไร้ท่ีพึ่งท่ี
เป็นผู้ป่วยจิตเวช นอกจากน้ันยังขาดแคลนนักวิชาชีพท่ีมีความจ าเป็น กล่าวคือ ผู้ใช้บริการมีลักษณะจิตเวชและมีสภาพปัญหา
ท่ีซับซ้อน เช่น เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้านการดูแลผู้พิการซ้ าซ้อน นักจัดกิจกรรม และพยาบาล เป็นต้น และปัญหาการส่งต่อคน
ไร้ท่ีพึ่งตามกฎหมายเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนคนไร้ท่ีพึ่งท่ีมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง กับคนไร้ท่ีพึ่งในสถาน
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรีในปัจจุบัน (มีนาคม 2561) พบว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 25.53 มีกลุ่มผู้พิการคิดเป็นร้อย
ละ 51.40 เป็นต้น ซึ่งสาเหตุส าคัญท่ีไม่สามารถส่งต่อได้ เน่ืองจาก ความแตกต่างด้านคุณสมบัติในการเข้ารับบริการของแต่ละ
หน่วยงาน และจ านวนของผู้ใช้บริการในสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายเฉพาะในปัจจุบันมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีสถาน
สงเคราะห์จะสามารถรองรับได้ 
 ในขณะท่ี ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน ได้แก่ ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณในการจัดการกับปัญหาคนไร้ท่ีพึ่ง เน่ืองจากงบประมาณโดยส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของการเงินสงเคราะห์แบบให้เปล่า 
มิได้ก่อให้เกิดความย่ังยืนและการพึ่งตนเองได้ของคนไร้ท่ีพึ่ง อีกท้ังงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีข้อจ ากัดท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือได้ทุกราย จึงใช้วิธีการส่งต่อเพื่อขอรับการสงเคราะห์ท่ีต้องใช้ข้ันตอนท่ีซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ท าให้
ไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประสบปัญหา และข้อจ ากัดด้านกระบวนการท างานด้านคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขณะท่ี การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากไร้ผู้ปฏิบัติงานต้องประสานงานกับกรมกิจก าร
ผู้สูงอายุหรือสถาน สงเคราะห์คนชรา เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ีต่างมีระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน
ออกไปท าให้เกิดความยุ่งยากในระดับปฏิบัติ เป็นต้น 
 3. แนวปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน  การส่งเสริมกระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุก 
มูลนิธิอิสระชน เสนอว่า หน่วยงานท่ีท างานกับกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่งมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 8 ปี อย่างบ้านมิตรไมตรีท้ัง 10 แห่ง 
ท่ีเป็นหน่ึงในนวัตกรรมท่ีก้าวหน้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ีมองแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพึ่งไปข้างหน้าอย่าง
เป็นระบบต้องได้รับการส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบการท างานอย่างต่อเน่ืองเพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมส าคัญในการท างานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ท่ีจะสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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องค์กรภาคศาสนา และองค์กรภาคประชาสังคม ท่ีสนใจเข้ามาใช้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการโดยเน้นการท างานเชิงรุก อย่างไรก็ดี กระบวนการสวัสดิการสังคมเชิงรุกจ าเป็นต้องขับเคล่ือนไปพร้อมกับฐานการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection Floor: SPF) ซึ่งเป็นชุดนโยบายทางสังคมเพื่อบูรณาการการสร้างหลักประกันรายได้
และการเข้าถึงบริการทางสังคมส าหรับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพของคนใน
วงจรชีวิต ส าหรับแนวปฏิบัติเรื่องการเสริมพลังอ านาจให้แก่คนไร้ท่ีพึ่ง (อภิญญา เวชยชัย, 2555) การท่ีจะท างานกับคนไร้ท่ีพึ่ง
และสามารถท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้น้ัน การดึงเอาศักยภาพและความเข้มแข็งจากภายในท่ีซ่อนอยู่ของคนไร้ท่ี
พึ่งให้ออกมาน้ัน เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และแน่นอนท่ีสุดว่าการท่ีจะดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้น้ัน ผู้ท่ี
ปฏิบัติงานจะต้องให้การเคารพและย่อมรับในความเป็นมนุษย์ของคนไร้ท่ีพึ่ง กระตุ้นให้คนไร้ท่ีพึ่งรู้สึกถึงความมีคุณค่าและ
ความสามารถของตนเองด้วยวิธีการร่วมมือกัน ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้คิดและตัดสินใจ จนน าไปสู่พฤติกรรมและความเปล่ียนแปลง
อย่างย่ังยืน นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ท่ีปฏิบัติงานกับคนไร้ท่ีพึ่ ง ต้องมีหน้าท่ีสร้างความม่ันใจให้กับคนไร้ท่ีพึ่งว่า คนไร้ท่ีพึ่งทุก
คนมีสิทธิและโอกาสท่ีจะเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่ชีวิต ในขณะท่ี แนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง มีระบบอาสาสมัคร การสร้างความร่วมมือในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทิศทางของหน่วยงาน 
 นอกจากน้ีแล้ว แนวทางคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งของประเทศไทยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน น้ันมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการปัญหาคนไร้บ้านของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Interagency Council 
on Homelessness, 2015) กล่าวคือ การจัดให้มีการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะสภาภายใต้ช่ือ The Council of the 
United Stated Interagency Council on Homelessness ซึ่งมีสมาชิก 19 กลุ่ม (the Council) ประกอบด้วยสมาชิก
ท้องถ่ินและรัฐท้ังหน่วยงานราชการและเอกชน โดยสภาดังกล่าวได้มีการก าหนดกรอบการท างานและจัดสรรทรัพยากร พร้อม
ท้ังก าหนดโครงการเพื่อป้องกันและยุติการเป็นคนไร้บ้านในอเมริกา โดยจะน าเสนอโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้จริงและยัง
ด าเนินการอยู่ พร้อมท้ัง Best Practices ในระดับท้องถ่ิน เพื่อจะได้ลงทุนด้านทรัพยากรในส่ิงท่ีสามารถด าเนินการได้ผลจริง 
และน ามาด าเนินการอย่างต่อเน่ืองกับสมาชิกท่ัวประเทศ 
 

บทสรปุ 
 รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ให้ความส าคัญกับมิติท่ีหลากหลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ท้ังด้านปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อมและระบบสุขภาพ โดยในส่วนของปัจเจกบุคคลและ
สภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันและส่งผลถึงสุขภาพของคนไร้ท่ีพึ่ง ดังน้ันระบบสุขภาวะท่ีดีจึงมีบทบาทในการคุ้มครองคนไร้
ท่ีพึ่งให้ด ารงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีสุขภาพดี หรือมีสุขภาวะ (Well-
being) เพื่อก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) ท้ังน้ีการเป็นผู้มีสุขภาพดีได้น้ันย่อมเกิดจากการดูแลแบบองค์รวม 
(Holistic care) และไม่กลับไปสู่การเป็นคนไร้ท่ีพึ่งอีกซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน การสังเคราะห์
รูปแบบ กลไก และกระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ พบว่าการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในประเทศไทยมี
รูปแบบ กลไก และกระบวนการท่ีหลากหลาย ท้ังในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและในส่วนของชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
กระบวนการท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือ กล่าวคือ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะพบว่าการ
ด าเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งมีรูปแบบ กลไก และกระบวนการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจาก
เครือข่ายท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน และภาควิชาการเข้าร่ วมในการด าเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ ในขณะท่ี ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนก็ให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงการท างานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
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เกิดการคุ้มครอง ดูแล คนไร้ท่ีพึ่งอย่างย่ังยืน ภายใต้เจตนารมณ์ “มีท่ีพึ่ง พึ่งตนเองได้ เป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืน” ตลอดจนพัฒนาและ
ฟื้นฟูคนไร้ท่ีพึ่งให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรพัฒนาหรือสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมและสร้างโอกาสให้กับคนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ท่ีพึ่ง ผู้กระท าการขอทาน และกลุ่มผู้เปราะบาง ท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชน 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด และสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งเพื่อป้องกันและคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งให้มีสุขภาวะท่ีดีในทุกมิติ 
กล่าวคือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในชุมชนด าเนินการในพื้นท่ีโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีในการ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดกลุ่มเส่ียงข้ึนในชุมชน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดด าเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และคุ้มครองไม่ให้เกิ ด
กลุ่มเส่ียงข้ึนในระดับจังหวัด ส าหรับสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งด าเนินการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้ท่ีพึ่งใน
สถานฯ ให้ได้รับการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถกลับคืนสู่ชุมชนสังคมได้ 
 2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองทางสังคมต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชน
ทุกคน และเช่ือมโยงระหว่างการคุ้มครองประเภทต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย และน ามาใช้ในการออกแบบช่องทางการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
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