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ในปลายปี 2557 ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช
2557 ซึ่งเป็นการแสดงออกสาคัญของรัฐบาล ถึงการยอมรับความมีตัวตนของคนไร้ที่พึ่งในสังคมไทย ทั้งเป็น
การแสดงออกว่ารัฐบาลเล็งเห็ นถึงความจาเป็นในการตระหนักต่อความสาคัญของสถานการณ์และปัญ หา
คนไร้ที่พึ่ง เนื่องจากในอดีตนั้นการดารงตนในสังคมของคนไร้ที่พึ่งเป็นไปในลักษณะที่ชวนให้สังคมเข้าใจว่า
คนไร้ที่พึ่ง คือ ใคร คนไร้ที่พึ่ง คือ คนเร่ร่อนใช่หรือไม่ คาถามเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดประเด็นสร้างความสับสนและ
ความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งความเข้าใจไม่ตรงกันดังกล่าว ได้ส่งผลไปถึงการเข้าถึงสิทธิและรับบริการใดๆ จากรัฐ
ตามสิทธิของคนไร้ที่พึ่งในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ดังนั้น การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช 2557 ก็ด้วยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไร้ที่พึ่งเป็นที่ตั้ง
จากการศึกษา พบว่า คนไร้ที่พึ่ง เป็นคาที่มีความหมายในตนเอง แต่สามารถตีความได้กว้างและ
หลากหลาย ว่ า คนไร้ ที่ พึ่ งคื อใคร ซึ่ งตามกฎหมายก าหนดไว้ ดั งนี้ คนไร้ที่ พึ่ ง หมายความว่า “บุ ค คลซึ่ ง
ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลาบากและไม่อาจ
พึ่งพาบุคคลอื่นได้” (พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557, น.1) จากนิยามพบว่า คนไร้ที่พึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
ข้ อ จ ากั ด ในประเด็ น อายุ เพศ ซึ่ ง หมายความว่ า ผู้ ที่ มี ส ภาพการด ารงชี วิ ต ตามความหมายข้ า งต้ น คื อ
คนไร้ที่พึ่ง ส่งผลให้จานวนของคนไร้ที่พึ่งไม่สามารถกาหนดได้อย่างชัดเจน
แม้มีข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่งต่างๆ ที่เป็นกลไกของรัฐบาลในการจัดบริการสังคม
ขั้นพื้นฐาน (Basic need) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่โดยความเป็นจริงรัฐบาลไม่
สามารถดูแลประชาชนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง เนื่องมาจากข้อจากัดเบื้องต้น คือ งบประมาณ ซึ่งการดูแล
คนไร้ ที่ พึ่ งก็ ป ระสบภาวะขาดแคลนงบประมาณเช่ น เดี ย วกั น รั ฐ บาลจึ งได้ ด าเนิ น การเพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของคนไร้ที่ พึ่งที่ป ระสบภาวะวิกฤติด้วยกระบวนการการจัดสวัส ดิการแบบเก็บตก ซึ่ง “การจัด
สวัสดิการแบบบรรเทาทุกข์ ชั่วครั้งคราว หรือแบบเก็บตก (Residual model of social welfare)” (กิติพัฒน์
นนท์ปัทมะดุลย์, 2553, น. 2) เป็นการจัดบริการทางสังคมลักษณะการให้เปล่าจะจัดให้กับประชาชนที่มีความ
จาเป็นและไม่สามารถช่วยตนเองได้โดยจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบลักษณะบริการที่ให้โดยจะจัดให้ใน
รูปแบบของเงินเช่น การให้ทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพ ทั้งการให้เปล่าและการกู้ยืมเป็นต้นรูปแบบของ
บริการเช่นการบริการรักษาพยาบาลฟรีการรับเข้าไว้ในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น (Titmuss, 1974 , P 31-33
อ้างถึงในจงจิตต์ โสภณคณาภรณ์ , 2522,5) การจัดบริการสั งคมขั้นพื้นฐานของรัฐบาลไทยดาเนินการโดย
หน่ ว ยงานราชการ ซึ่ ง ในส่ ว นของการจั ด บริ ก ารสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานให้ ค นไร้ ที่ พึ่ ง ซึ่ ง ด าเนิ น การภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช 2557 ได้กาหนดให้หน่วยงานราชการ คือ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ โดยกรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการเป็นหน่ว ยงานที่ ดาเนิ นการซึ่งให้ ตั้ ง
หน่วยงานเพื่อจัดบริการขั้นพื้นฐานให้คนไร้ที่พึ่ ง คือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ปัจจุบันมีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 แห่ง
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สถานการณ์ปัจจุบันมีคนไร้ที่พึ่งเข้าใช้บริการสวัสดิการสังคมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้บ ริการ (Client) ที่อยู่นอกสถาบัน คือ คนไร้ที่พึ่งที่ดาเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมตามปกติ แต่เมื่อประสบสภาวะความยากลาบากบางประการจึงมาใช้บริการสวัสดิการสังคม อาทิ การใช้
บริการเงินสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพฯลฯ 2) กลุ่มผู้ใช้บริการอยู่ในสถาบัน คือ ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ
สวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ในปี 2559 กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการได้ดาเนินการโดยศูนย์การเรียนรู้และพัฒ นาทักษะ
ผู้รับบริการห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการจังหวัดสระบุรี
โครงการธัญบุรีโมเดลในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี และโครงการบ้านน้อยในนิคมในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
จานวน 5 แห่ง เป็นพื้นที่นาร่องซึ่งประกอบด้วย นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเอง
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นิคมสร้างตนเองลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัด
อุดรธานี และนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเริ่มดาเนินการโครงการบ้านน้อยใน
นิคมในปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558-เดือนกันยายน 2559) เพื่อส่งเสริมผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้
พัฒ นาศักยภาพเพื่อความสามารถในการพึ่ งตนเองได้เมื่อกลับสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นา
ประเทศของรัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มีนโยบายที่เน้นไปยัง
การให้ความสาคัญกับการลดความเหลื่อมล้าของประชาชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชน
ในส่วนของโครงการบ้านน้อยในนิคม ได้ดาเนินการโดยเน้นกระบวนการส่งเสริมการพึ่งตนเองให้กับสมาชิก
โครงการบ้านน้อยในนิคมด้วยวิธีการจัดสวัสดิการและดาเนินการพัฒนาศักยภาพจัดให้ใช้ชีวิตอิสระในบ้านพัก
(แบบเดี่ยว/มีพื้นที่เป็นสัดส่วน) พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (เกษตร/ปศุสัตว์/ช่างฝีมือ) พัฒนาศักยภาพด้าน
สังคม (ฝึกกิจวัตรประจาวัน /การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/กฎ กติกา มารยาทในสังคม/กิจกรรมตามประเพณี) พัฒนา
ศักยภาพด้านการแพทย์ (การดูแ ลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต /การส่ งเสริม สุ ขอนามัย ) พั ฒ นาศั กยภาพด้าน
การเรียนรู้ (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ) โดยสมาชิกโครงการบ้านน้อยในนิคมแต่ละรายมีการจัดทาแผนพัฒนา
ศั ก ยภาพเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ส มาชิ ก สามารถกลั บ คื น ไปใช้ ชี วิ ต อย่ างปกติ ในสั งคม ซึ่ งการส่ งเสริ ม
ผู้ใช้บริการให้พัฒนาศักยภาพ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความพร้อมใน
การประกอบสัมมาอาชีพ โดยการเตรียมความพร้อมในด้านการประกอบสัมมาอาชีพ ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้
เท่าทันกระแสของสังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงตลาดแรงงานที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
ซึง่ ต้องมีการส่งเสริมผู้ใช้บริการให้พัฒนาศักยภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองได้
จากการดาเนิ นงานโครงการบ้านน้อยในนิคมที่เริ่มดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็น
การดาเนินงานในพื้นที่นาร่องทั้ง 5 พื้นที่นั้น ปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบในการสร้างองค์
ความรู้ ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยาย
ผลการดาเนิ นงานให้กับหน่วยงาน ท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ ได้นาไปปรับ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการร่วมกัน
พัฒนาสังคมในวงกว้าง ต่อไป

