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บทความนี้อภิปรายถึงสถานการณ์ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ประเด็นการคุ้มครองสิทธิ
และการเข้าถึงความยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษากฎหมาย หลักการ
แนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ สภาพปัญหา สาเหตุ อุ ปสรรค ผลกระทบและการเยียวยา
ต่างๆ อันเกิดจากการละเมิดสิทธิและการเข้าไม่ถึงความยุติธรรม วิธีปฏิบัติของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้าการถูกละเมิดสิทธิและ
การเข้าไม่ถึงความยุ ติธรรมของคนไร้ที่พึ่ง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางวิ ธีการปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครอง
คนไร้ ที่พึ่ ง การวิ จั ย นี้ เ น้ น การศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ( Documentary
research) โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ย วข้อ ง
กับการคุ้มครองสิ ทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมทั้งในมิติด้านสังคมสงเคราะห์และสิ ทธิ
การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 และ
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แนวคิดการคุ้มครองสิทธิแ ละการคุ้ ม ครองสิ ทธิต ามกระบวนการยุติธรรม แนวคิดการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อคุ้ม ครอง
สิทธิ ผลการศึกษาพบว่ า คนไร้ ที่พึ่ ง ยั ง ถู ก ละเมิด สิ ทธิ ใ นขั้ น ตอนการแรกรั บ คัด กรอง
คุณสมบัติ
เนื่องจากอุปสรรคอันเกิดบุคลากร จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การมีอคติ
เลื อ กปฏิ บั ติ ขาดความรู้ ใ นบทบาท หน้ า ที่ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ คู่มือการปฏิ บั ติง านเฉพาะด้ า น ขาดระบบฐานข้อ มู ลที่ เ ชื่อ มโยงกั น การ
ประสานงานและทางานร่วมกัน ในแต่ ละระดับ และระหว่า งหน่ วยงานหน่ วยงานยั ง ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้อย่างสมบูรณ์ รวมคนไร้ที่พึ่งเอง
มีความรู้น้อย ขาดการรับรู้ถึงสิ ทธิแ ละไม่กล้าเรียกร้องสิทธิที่พึงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ถูกเลือกปฏิบัติ ขาดการปกป้องสิทธิและการเยียวยาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แม้จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก็ตาม พบว่ามีเพียงวิธีการ
ร้องเรียนแต่ไม่พบหลักเกณฑ์การเยียวยาที่เป็นรูปธรรมเพื่อมารองรับสถานการณ์นี้ในทาง
ปฏิบัติ ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ปรับปรุงและพั ฒ นา
กลไกลและหลักการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่ง
คาสาคัญ : การคุ้มครองสิทธิ, การเข้าถึงความยุติธรรม, คนไร้ที่พึ่ง
Abstract
This article describes the situation of destitute and their issues of
rights protection as well as their ac-cessing to justice. The objectives of this
study are to study laws, principles, practical principles to protect rights,
problems, causes, obstacles, impacts and remedies resulting from right
infringement and inaccessibility to justice, procedures of relevant competent
staff and to propose of appropriate practices for the protection of rights and
access to the rights of the destitute in The Protection Center for The
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Destitute. This research is documentary research that focuses on the review
of research articles related to right protection and access to justice in the
dimension of social welfare, access to justice under the Constitution of the
Kingdom of Thailand, 2017 and the Protection of the Destitute Act, 2014 on
the concept of rights and human rights, the concept of rights protection and
protection of rights under the judicial process, the concept of destitute
protection by law and principles of the Protection Center for the destitute
for the protection of rights. Results showed that most of the destitute being
infringed in the process of screening and forwarding the services to the
agency due to the obstacles of execution of relevant officers such as
discrimination, lack of understanding in role and re-sponsibilities ,social work
operation skill, specific standard of operation, data base integration,
collaboration in all level among the government agencies, unable to work
mutually under the Protection of the Destitute Act, 2014, the destitute lack
of knowledge, understanding and acknowledgement of own rights protected
by law. Being discriminated against, lacking rights protection and remedies
from the relevant competent authori-ties and the lack of appropriate
remedies from the government agencies. Although there are some criteria
and methods for claiming for the destitute who not obtained the rights
protection and inappropriate treatment from the Destitute in The Protection
Center. It was found that there is only claiming method but no concrete
remedial guidelines to support this situation in practice. the results of this
study could be used for formulating policies, improving the law and
developing appropriate mechanism in order to find suitable practices for the
rights protection and accessing to justice for the destitute.
Keywords : Rights Protection, Access to Justice, Destitute
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บทนา
ปัญหาคนไร้ที่พึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในประเทศกาลังพั ฒ นา
และประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการเป็นเมือง (Urbanization) อันมี
แนวโน้มที่คนจากชนบทจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองหลักและเมื องรองมากขึ้น ทาให้
ปัญหาคนไร้ที่พึ่งกลายเป็นปัญหาสาคัญสาหรับสังคมเมื อง เนื่องจากปัญหานี้โดยภาพรวม
เกิดจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย การ
กระจายรายได้ที่ไ ม่ เ ป็นธรรม สื บเนื่องจากการขาดโอกาสทางการศึก ษา การเข้ า ถึ ง
ทรัพ ยากรและบริการสาธารณะจากภาครัฐ ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันต้นทางเกิดอพยพ
ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมื องเพื่อหาโอกาสในการทางานและรายได้ในการยังชีพ ในเมื องแต่
โอกาสในการได้งานทามักตกอยู่กับแรงงานที่มีฝีมือมากกว่าแรงงานไร้ฝีมือซึ่งเป็น คนจน
และแรงงานที่ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมส่งผลให้แรงงานกลุ่มนี้ถูกเอารัดเอาเปรีย บ
ถูกกดค่าแรง รายได้ไ ม่เพียงพอต่อรายจ่ า ย หลายคนมี ภ าวะหนี้ สิน ล้ นพ้น ตั วและไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นสาเหตุหนึ่งของการกลายมาเป็นคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งที่
อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ อย่างไรก็ตามนอกจากสาเหตุการไม่มีงานทาและตกงานแล้ว
สภาวะการเจ็บป่วยทางกาย ทางจิตเวช ความพิการ ติดสุรา ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก
ถูกทอดทิ้ง การไม่มีบัตรประชาชน เคยพ้นโทษออกมาจากคุก บางส่วนสมัครใจที่ จ ะ
ออกมาเร่ร่อนอาศัยตามตามที่สาธารณะส่งผลให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย อีก
ทั้งสังคมมักตีตราคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนเร่ร่อนจรจัดและมองมายาคติว่ามีแนวโน้มในการ
สร้างปัญหาต่อสังคมและกระทาความผิดและก่อปัญหาอาชญากรรมบนท้องถนน (Street
crime) เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น
จากผลการสารวจจานวนคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ามีมากถึ ง
70,539 คน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 175 คน ใน
ระยะเวลาเพียง 1 ปี กล่าวคื อ พ.ศ.2559 มีจานวน 3,455 คน และ พ.ศ.2560 จานวน
3,630 คน คิดเป็นร้อยละ 36 (มูลนิธิอิสรชน, 2559) ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ป่วยทางกาย และคนปกติ มีทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ในขณะที่การให้
ความช่ วยเหลื อเบื้อ งต้ น ผ่ า นสถานคุ้ มครองคนไร้ ที่พึ่ ง ทั่ วประเทศมีเพี ย ง 11 แห่ง มี
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เป้าหมายการรับคนไร้ที่พึ่ง จานวน 4,730 คน แต่รับจริงได้เพียง 4,188 คน (กรมคุ้มครอง
สวัสดิ ภาพและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต , 2561) แสดงให้เ ห็ น ถึ ง สถานที่ การให้ บริ ก ารไม่
เพียงพอและการบริการที่ยังไม่ครอบคลุมกับจานวนคนไร้ที่พึ่งที่เพิ่มขึ้นทุกปี
รัฐบาลจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศในแต่ละจังหวัดอีก 76 แห่งเพื่อ
ช่วยเหลื อคนไร้ที่พึ่งทั่ วประเทศในเบื้อ งต้น แต่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ มีอยู่ก ลั บ ไม่
สามารถรองรับคนไร้ที่พึ่งที่เพิ่มขึ้นทุกปีไ ด้อย่างทั่วถึงและเพียงพอทาให้ยังคงมีคนไร้ ที่พึ่ง
อีกจานวนมากที่ยังตกสารวจและถูก ละเลยในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในต่างจั ง หวั ด
ปัญหาสาคัญคื อการขาดการประชาสัมพันธ์เพีย งพอของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจา
ตามจังหวัดต่างๆ ทาให้คนไร้ที่พึ่งส่วนหนึ่งไม่ทราบข้อมูลและเข้าไม่ถึงการคุ้มครองสิ ทธิ
หรือการเข้ามารับบริการความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองดังกล่าว
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงความเป็น
ธรรมทางสั ง คม (Social Justice) ความยุ ติ ธ รรมทางกฎหมายและการเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรม อันเกิดจากการขาดโอกาสและความสามารถในการใช้ สิท ธิ ที่พึงเพื่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในทรัพ ยากรหรื อสวัสดิการที่พึงจะได้รับความคุ้มครองจากหน่ วยงานสั ง คม
สงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การเข้าไม่ถึงสิทธิและความยุติธรรมยังเกิดขึ้นกั บ คน
ไร้ที่พี่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงนโยบายและหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้า ที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้ว่ายังคงไม่มีสถิติที่ชัดเจนและเป็ นทางการเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของคนกลุ่มนี้ก็ตาม แต่หากมองภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบันพบประเด็นปัญหาที่สาคัญๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จับกุม การค้ นตัวอันไม่มีเ หตุ อัน
ควร การหลอกล่อให้เข้ามาทาการคัดกรองคุณสมบัติ ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมและเลื อก
ปฏิบัติด้วยอคติ การขาดทักษะการควบคุมคนไร้ที่พึ่งที่ป่วยจิตเวชที่มีพ ฤติกรรมก้า วร้ า ว
การบังคับและส่งตัวไปยังศูนย์คุ้มครองและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นต้น
แม้ว่าจะไม่มีสถิตตัวเลขที่ชัดเจนสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง
ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างภาพรวมจากสถิติคดีความที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
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ประเทศไทย ซึ่งมีจานวนเรื่ องที่มีการร้องเรียนตั้งแต่ พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2559 จานวน
3,907 เรื่อง มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ 4,755 เรื่อง การประสานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน จานวน 1,495 เรื่อง โดยประเภทของการละเมิดสิทธิ อันดับหนึ่ง คือการละเมิด
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 899 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.70 สิทธิของบุคคลในทรัพ ย์ สิน
733 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.69 สิทธิและเสรีภาพส่ วนบุคคล 598 เรื่อง คิดเป็นร้อ ยละ
14.43 สิทธิชุมชน 464 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 11.20 การเลื อกปฏิบัติที่ไ ม่เป็นธรรม 431
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.40 สิทธิพลเมือง 325 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 7.85 และน้อยสุด คื อ
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 40 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 0.97 (คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2561) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การละเมิดสิ ทธิ ใน
การบวนการยุติธรรมของประชาชนทั่วไป แม้ว่าจะไม่มีสถิติบันทึกจานวนคนไร้ที่พึ่ง ที่เคย
ถูกละเมิดสิ ทธิจากการลงบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจก็ตามแต่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่ งถื อ
เป็นคนด้อยโอกาสจัดอยู่ในกลุ่มคนยากจนและเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมย่อมมีโอกาสที่
จะถูกละเมิดสิทธิสูงกว่ากลุ่มคนทั่วไป
เมื่อกล่าวถึงปั ญหาการละเมิด สิ ทธิ ของคนไร้ที่พึ่ง คงต้องกล่ า วถึงโอกาสการ
เข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากประสิทธิภาพของ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิ ทธิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีอุปสรรคและสิ่ ง กีด
ขวางต่อความสามารถในการเข้า ถึ ง สิ ทธิใ นการได้รับ ความคุ้ มครองย่ อมส่ ง ทางผลต่ อ
โอกาสการเข้าถึงความยุ ติธรรมด้วย เนื่องจากสถานการณ์การเข้าไม่ถึง สิทธิ ยังคงเกิ ด
ขึ้นอยู่ในทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อลดอุปสรรคการเข้าไม่ถึงสิทธิและความยุติธรรม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิทั้งมิติด้านสั งคม
สงเคราะห์และกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีหลักเกณฑ์การเยียวยาจากผลกระทบที่เ กิด
จากการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิจากการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนไร้ ที่พึ่ ง เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศกิ จ
เจ้าหน้าที่ตารวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในศูนย์คุ้มครอง และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ตามลาดับ
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แม้ว่าภาครัฐได้ตรา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ จ่า ย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2546 และมีการแก้ไ ขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.2559 เพื่อชดเชย
เยียวยาค่าเสียหายจากการไม่ไ ด้รับความเป็นธรรมในกระบวนยุติธรรม รวมถึงกองทุ น
ยุติธรรม จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งสามารถนามาใช้
เยียวยาคนกลุ่มนี้ไ ด้เช่นกัน อีกทั้ง ประกาศคณะกรรมการการคุ้มครองสิทธิ ว่าด้วยเรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิ บัติ ที่
ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้ มครองคนไร้ที่พึ่ง มาตรา 9 (7) และ
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ตามลาดับ แต่ในทางปฏิ บั ติยั ง
ไม่มีดรรชนีชีวัดและสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองสิทธิและสามารถเข้ าถึ ง
ความยุติธรรมได้จากกฎหมายดังกล่าวได้จริง
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งพบว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยั งไม่
มีงานใดที่ศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
โดยตรง มีเพียงงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มอื่น เช่น คนยากจน
คนพิการ คนรักร่วมเพศ และกลุ่มคนชายขอบ เป็นต้น และจะเน้นศึกษาสิทธิการเข้ า ถึ ง
สวัสดิการเชิงสงเคราะห์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าการเข้าถึงความยุติธรรม เช่น
งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการคุ้มครองประชาชนตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเน้นการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ พัฒนาการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสร้างความร่วมมื อระหว่างหน่วยงาน อาสาสมัคร ภาค
ธุร กิจ เพื่อรับรู้การปฏิบัติงานร่วมกันรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงสิ ทธิด้านสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 แต่ยังขาด
การศึกษาในประเด็นการเข้าถึงความยุติธรรมของคนกลุ่มนี้
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรขยายขอบเขตทางการศึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิให้ ครบ
ทุกมิติทั้งบนแนวคิดเรื่องสิทธิแ ละสิ ทธิมนุษ ยชนขั้นพื้นฐาน สิทธิพ ลเมื องในการเข้า ถึ ง
บริการสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐแล้วยังต้องรวมสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมตาม
กฎหมายด้วยเพื่อลดอุปสรรคความเหลื่อมล้าต่อการดารงชีวิตของคนกลุ่มนี้อันนาไปสู่การ
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ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตและกลับคื นสู่สังคมได้ตามปกติตามเจตนารมณ์ทาง
กฎหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากฎหมาย หลักการ แนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ สภาพปัญหา สาเหตุ
อุปสรรค ผลกระทบและการเยียวยาต่างๆ วิธีปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความเหลื่อมล้าการถูกละเมิดสิทธิและการเข้าไม่ถึงความยุติ ธรรม
ของคนไร้ที่พึ่งพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการคุ้มครองสิทธิ
และการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
วิธีการและเครื่องมือในการศึกษา
การวิจัยนี้เน้นการศึกษาเอกสาร (Documentary research) เชิงคุณภาพโดย
เน้นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการ
คุ้มครองสิทธิและการเข้าถึ งความยุ ติธรรมทั้ง ในมิติด้า นสั งคมสงเคราะห์ แ ละสิ ท ธิ ก าร
เข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 บนแนวคิดด้านสิทธิ และสิ ทธิมนุ ษ ยชน
แนวคิดการคุ้มครองสิทธิ แนวคิดการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติของ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่อง“สิทธิ”ถือเป็นเกราะคุ้มครองประชาชนจากการถูกคุกคามและการ
ไม่ได้รับความยุติธรรม ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพในความเป็ น
พลเมือง และสิทธิในความเสมอภาคหรือสิ ทธิที่รัฐให้ห ลักประกันในการได้รับการปฏิ บัติ
อย่างเท่าเทียมกันในด้านกฎหมายและสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ซึ่งสิทธิใน
ข้อนี้ถือว่าเป็นพันธะกรณีที่รัฐพึงให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคนในฐานะพลเมื อ งที่
ต้องมีกฎหมายรองรับจากภาครัฐ ในทุกกรณี สิทธิ เหล่านี้เป็นสิ ทธิ ที่เกิด ขึ้น บนฐานคิ ด
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“สิทธิมนุษยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิบุคคลขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกันเสรีภาพ
ของตนอันอาจถูกล่วงละเมิดจากรัฐและบุคคลที่ สาม ดังนั้นเพื่อให้สิทธิมนุษยชนมี ผ ล
บังคับได้อย่างสมบูรณ์จึงมีการกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษ ยชน
(อมรา พงศาพิชญ์, 2560)
แนวคิดสิทธิและสิทธิมนุษยชนจึงเป็นแนวคิดพื้นฐานในคุ้มครองสิทธิและการ
เข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม (Access to justice) บนหลั ก ยุ ติ ธ รรมของ John Rawls ได้ แก่
หลักการเท่าเทียมกันของเสรีภาพ (The principle of Equal liberty) หลักความเท่าเที ยม
กันของโอกาส (The principle of Fair Equality of Opportunity) (เกษดา ทองเทพ
ไพโรจน์, 2553) ผู้เขียนจะเน้นการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ ที่
พึ่งทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันสอดคล้องกับหลักการคุ้ม ครอง
สิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมกันทางด้า นสิ ท ธิ
เสรีภาพและโอกาสซึ่งกาหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดระบบการคุ้มครองสิทธิโดยเฉพาะการระบุ
ว่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือแก่ “ผู้ยากไร้” ดังนี้
มาตรา 71 วรรค 3 “รัฐพึงให้ความช่วยเหลื อเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อ ยโอกาสให้ สามารถด ารงชี วิตได้อ ย่า งมี คุณ ภาพและคุ้ ม ครอง
ป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้ งให้
การบาบัด ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ถูกกระทาดังกล่าว”
กฎหมายระบุเจตนารมณ์และถ้อยคาที่ชัดเจนในการปกป้ องคุ้มครองสิทธิการ
เข้าถึงยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันกับประชาชนทุกคนโดยปราศจากการเลื อกปฏิบัติและ
การใช้ความรุนแรงต่อกลุ่ ม ผู้ย ากไร้และด้อยโอกาสซึ่ง หมายรวมถึง “คนไร้ที่พึ่ง”ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 คือ บุคคลไร้ที่อยู่อาศัย ไร้รายได้ ไม่สามารถพึ่ งพา
ผู้อื่นได้ และกฎหมายนี้เน้น “การคุ้มครองสิทธิของคนไร้ที่พึ่งและวิธีปฏิบัติต่อคนไร้ที่พึ่ง ”
ตามสิทธิต่างๆ และแนวทางปฏิบัติตามสิทธิที่คนไร้ที่พึ่งควรจะได้รับตามบทบัญญั ติ ตาม
กฎหมาย เช่น สิ ทธิที่จะได้รับการแจ้งบริการต่างๆ ของหน่วยงานที่ให้บริการ การได้รับ
ความช่ วยเหลื อเบื้อ งต้ นเท่ าที่ จาเป็นต่ อการดารงชี วิต โดยไม่ ชัก ช้า และในกรณี จ าเป็ น
เร่งด่วนอาจไม่จาเป็นต้องใช้หลักฐานประจาตัวเพื่อการขอรับบริการที่มีมาตรฐานและ
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คุณภาพดีจากหน่วยงานที่เกี่ ย วข้อ งโดยความสมัครใจของตนเองโดยไม่ ถูก ละเมิ ด ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ ตามกฎหมาย เช่น การจั บกุม ตรวจค้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควร การ
ควบคุมโดยปราศจากความยินยอม การกาหนดให้มีการจัดลาดับความสาคัญ ของการ
สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหลังจากการประเมินความต้องการความจาเป็นเบื้องต้นผู้ที่มีความจา
เป็นมากที่สุดจะได้รับการสงเคราะห์ก่อนและโดยไม่ชักช้าอีกทั้งคนไร้ที่พึ่ง มีสิทธิในการ
ได้รับคาปรึกษาด้านกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสิท ธิ การ
ร้องขอไห้ทบทวนการใช้ดุ ลพินิ จของเจ้ า หน้า ที่ไ ม่ ใ ห้บริก าร (ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพัน ธุ์ ,
2550)
พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิของคนกลุ่มนี้
แต่มีบทบัญญัติตามมาตรา 22 ที่กล่าวถึงการกระทาความผิดของคนไร้ที่พึ่งเอาไว้ว่า “ใน
กรณีที่บุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดเกี่ยวกั บการพักอาศัยในที่สาธารณะตาม
กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหากเจ้าหน้าที่เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็นคนไร้ ที่
พึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ ส่งตั วคนไร้ที่พึ่งนั้นไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้โดยความยิ น ยอม
ของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่คนไร้ที่พึ่งอยู่ในภาวะที่ไ ม่อาจให้ค วามยิน ยอมได้ เช่น เจ็บป่ วย
พิการ ป่วยจิตเวช เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ระงับการดาเนินคดีไ ว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รั บการ
แจ้งตามวรรคสอง ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง
ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ามกฎหมายพิจารณาดาเนินคดีต่อไป"
จากบทบั ญ ญั ติ ท างกฎหมายดั ง กล่ า วท าให้ ค นไร้ ที่พึ่ ง ที่ ไ ม่ สมั ค รใจเ ข้ า สู่
กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติต้องกระทาผิดกฎหมายเพราะกฎหมายบัญญัติ ใ ห้ เ ป็ น
ความผิด (Mala Prohibita) ชี้ให้เห็นว่า เจตจานงค์ของ กฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ งฉบั บ
นี้มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบสาธารณะและกวาดล้างมากกว่าการคุ้มครองสิ ทธิซึ่งส่ งผลกระทบ
ต่ อ คนกลุ่ ม นี้ ใ นเชิ ง ลบอั น ขั ด แย้ ง ต่ อ แนวคิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตามเมื่อทราบถึงปัญหาของบทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวข้ า งต้ น
แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าการความเข้าใจความหมายของ การคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึง ความ
ยุติธรรมเพื่อมองความสัมพันธ์ระหว่างสองประเด็นนี้เพื่อช่วยให้คนไร้ที่พึ่งรับรู้ถึงสิทธิ ของ
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ตนเองที่จะได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงสิทธิและความยุติธรรมได้มากขึ้นนั้นเอง
แนวคิดการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ (Rights Protection) หมายถึ ง การคุ้มครองสิ ทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
ทุกคนควรจะได้รับการปกป้อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ทาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งหน้า ที่
หลัก สี่ ประการคือ ประการแรก การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การให้คาปรึกษา
ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม ประการที่สอง
การได้รับชดเชยค่าเสียหายโดยผู้กระทาความผิด เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การ
ไกล่เกลี่ ยะระงับข้อพิพ าท การชดเชยทางแพ่ง ประการที่สาม การได้รับชดเชยความ
เสี ย หายโดยภาครั ฐ ประการที่ สี่ การรั บ ความช่ วยเหลื อ หรื อ บริ ก ารอื่น ๆ เช่ น การ
รักษาพยาบาลร่างกายและจิตใจ คุ้มครองพยาน ที่พักพิงชั่วคราว ฝึกอาชีพและสวัสดิการ
สังคม ฯลฯ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2561)
แนวคิดการคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นนามาใช้เป็นมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสาหรับ
ประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองของประเทศและกาหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิใ ห้กั บ
คนไร้ที่พึ่งไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 มาตรา 3 นิยามการคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่ ง มาตรา14 ระบุ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการคุ้ ม ครองคนไร้ที่พึ่ง และ อนุ (5) ในการให้
คาปรึกษา แนะนาและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในด้านการดารงชีวิต ด้านกฎหมายหรือด้านอื่น
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปและวรรคท้า ย
ที่ร ะบุเกี่ยวกับการปฏิ บัติ ง านของสถานคุ้ ม ครองคนไร้ ที่พึ่ง ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ให้คานึงถึงการส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถดารงชีวิตอิสระใน
ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ น ของคนไร้ที่พึ่ง จากสาระสาคัญทาง
กฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้ าถึ ง
ความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่งเมื่อเข้ามารับ บริการยัง สถานคุ้ มครองคนไร้ที่พึ่งและเน้ น
ความสาคัญในมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาซึ่งการพิ ทักษ์
สิทธิ การคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจแนวทางการคุ้มครองสิทธิ จาเป็นที่จะต้องทาความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโดยยึดแนวทางการคุ้มครองสิ ท ธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้
1. การคุ้มครองสิทธิขอรับการคุ้มครองจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้ (มาตรา
19) 2.กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พ บเห็นหรื อได้รับแจ้งเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งมีหน้า ที่ ใ ห้
คาแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือและจัดส่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง (มาตรา 20) 3.การ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแต่ละรายให้คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพ
ปัญหาของคนไร้ที่พึ่งแต่ ละรายและให้เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการก าหนด
(มาตรา 21) 4.ให้มีการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดเกี่ยวกับการพัก
อาศัยในที่สาธารณะ (มาตรา 22 ) 5.มีการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรณีเป็นบุคคลซึ่งกฎหมาย
เฉพาะคุ้มครอง (มาตรา 23) 6.มีการกาหนดให้ค นไร้ ที่พึ่ง ที่จ ะเข้า อยู่ อาศั ยในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต้องจั ดทา ข้อตกลงในการเข้ าร่วมฟื้นฟู สภาพร่างกาย จิตใจ การ
ประกอบอาชีพและทางาน (มาตรา 24) 7.ระหว่างการฝึกอาชีพหรือเริ่มต้นประกอบอาชีพ
คนไร้ที่พึ่งอาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามระเบียบคณะกรรมการกาหนด (มาตรา
25) 8.ศูนย์คุ้มคนไร้ที่พึ่งต้องปกปิ ดข้อมูลส่วนตัวของคนไร้ที่พึ่ง (มาตรา 26) 9.กรณีคนไร้
ที่พึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่
คณะการกาหนด
กล่าวได้ว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของกฎหมายทาให้เ กิด
การปกป้ อ งสิ ท ธิ แ ละน าไปสู่ ก ารเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิที่มีอยู่ในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามหลักการปฏิบัติงานซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ
1. กระบวนการแรกรับคัดกรอง การคัดกรอง ตรวจเอกสาร ตรวจร่างกาย ทา
บัญชีทรัพย์สิน ภาพถ่าย ทาทะเบียนประวัติ
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2. กระบวนการประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือ ประเมินศักยภาพ ทาแผน
ด้านการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) โดยทีมสหวิชาชีพ
3. กระบวนการดาเนินการให้ความช่ วยเหลื อ ด้านปัจจัยสี่ พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมอาชีพ ให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือในการดารงชีวิต ด้านกฎหมายสถานะทาง
ทะเบียนและพิทักษ์สิทธิ
4. กระบวนการประสานงานต่อ การเยี่ยมบ้าน การติดตามครอบครัว การ
เตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ
5. กระบวนการติดตามและประเมินผลรายเดือน ไตรมาส และรายปี หลังการ
ประสานส่งต่อ ดาเนินการเชิงเฝ้าระวังและป้องกัน (กรมคุ้มครองสวัดิภาพและเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาแรงงานและความมั่นคงของมนุษย์, 2561)
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการกาหนดหลักการและมาตรการการปฏิบัติงานของสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ชัดเจนแล้ ว กฎหมายยังบัญญัติใ ห้มี มาตรการการคุ้ม ครองสิ ท ธิ ที่
ชัดเจนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ไ ด้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติที่ไ ม่เหมาะสมจากสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่ง เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ไ ด้รับการคุ้ มครองหรื อได้รั บ
การปฏิบัติที่ไ ม่เหมาะสมจากสถานคุ้ มครองคนไร้ที่พึ่งหรื อศูน ย์คุ้ม ครองคนไร้ที่พึ่ง ใน
มาตรา 9 (7)” ประกอบมาตรา 27 ตาม พ .ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ทั้งนี้กรม
คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ได้กาหนดมาตรฐานการจัดการสวัสดิ การ
สังคมสาหรับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามข้อ 2.1.8 เพื่อการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิ บัติ
ที่ไ ม่เป็นธรรมต่อกลุ่มเป้ า หมาย ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินการปฏิ บัติง านของเจ้ า หน้ า ที่
ดังต่อไปนี้ 1.มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสังคมให้รับทราบถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม
กับกลุ่มเป้ า หมาย 2.มีช่องทางการรับรู่เรื่อ งร้อ งเรีย น 3.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 4.มีการดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
5.มีการสรุปผลการดาเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนได้รับทราบภายใน 30 วัน ส่วนมากมี
การร้องเรียนเรื่องการจัดสรรสวั สดิ ก ารตามความต้อ งการของแต่ ละคนมากกว่ า การ
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ร้องเรียนด้านการทาร้ายร่างกายต่างๆ เช่น ประเภทของอาหารในแต่ละมื้อ โทรศัพท์ สิ่ง
อานวยความสะดวกที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่ทางศูนย์หรือสถานคุ้มครองจัดสรรให้
เมื่อกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายฉบับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นผู้ศึ กษา
มองว่าควรทาความเข้าใจถึงนิยามและความหมายของการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งเป็ น ผล
จากการคุ้มครองสิ ทธิ ตามกฎหมายดั งกล่ า ว จึงใคร่ขออธิบ ายนิ ย ามความหมายและ
แนวคิ ด การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม (Access to justice) ของสหประชาชาติ (United
Nation) ให้ความหมายคือ การส่งเสริมให้คนเข้าถึงความยุติธรรม ด้วยการลดความรุนแรง
การข่มเหง การหาผลประโยชน์ ลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านทางสถาบั น และ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างหลักประกันต่อสาธารณะชน การเข้าถึงข้อมูลและการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไ ม่เลื อกปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้จากความหมายโดยกว้างเมื่ อ
นามาให้คานิยามที่แคบลงเพื่อใช้ในงานวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายและให้ความหมายของ
การเข้าถึงความยุตธรรมได้ดังต่อไปนี้
การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to justice) เป็นสิทธิพื้นฐานที่สาคัญยิ่งอย่า ง
หนึ่งของมนุษย์ประกอบไปด้วย การเข้าถึง (Access) หมายถึง ความสามารถและสิ ท ธิ ที่
จะใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากร หรื อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ที่ แตกต่างจากความจาเป็นทั่วไป
และความยุ ติ ธ รรม (Justice) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรม เป็ น เรื่ อ งของจิ ต ใจหรื อ
ความรู้สึกซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม เสมอภาคด้ วยเหตุ แ ละ
ผล (ประพิน นุชเปี่ยม, 2561) กล่าวโดยสรุ ป การเข้าถึง ความยุติ ธรรม (Access to
justice) หมายถึ ง การที่บุคคลทุ กคนมี ค วามสามารถ สิทธิ โอกาส ที่เสมอภาคและ
เท่าเทียมกั นในการใช้ทรัพ ยากร ตามสิทธิต่างๆ ที่กฎหมายรองรับด้วยความชอบธรรม
โดยปราศจากอุปสรรคสิ่งกีดขวาง เช่น ไม่เลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างในถิ่นก าเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมและความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และความคิดเห็นทางการ
เมือง (ชลธิชา เกียรติสุข, 2554) และเพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนในสังคม
กล่าวโดยโดยสรุปสาหรับการให้นิยาม การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to
justice) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การที่คนไร้ที่พึ่งหรือผู้รับบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ ที่
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พึ่งได้รับโอกาสมี ค วามสามารถและสิ ท ธิ ในการได้รั บความคุ้ ม ครองทางกฎหมายทั้ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งด้านสวัสดิการเชิงสังคม
สงเคราะห์ เช่น ปัจจัยสี่ การพัฒนาศักยภาพและการบริการด้านการปกป้องคุ้มครองสิ ทธิ
ด้านอื่นๆ จากภาครัฐ โดยปราศจากอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่อการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่น
การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การกดขี่ ข่มเหง การแสวงหาผลประโยชน์ การทุจริตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในทางตรงกั น ข้ า มการให้ นิ ย าม การเข้ า ไม่ ถึ ง ความยุ ติ ธรรม ในงานวิ จั ย นี้
หมายถึง การที่คนไร้ที่พึ่งหรือผู้รับบริการไม่ได้รับโอกาส ไม่สามารถมีสิทธิที่จะได้รับ ความ
คุ้มครองจากทั้งรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง
พ.ศ.2557 และกฎหมายอื่นๆ ด้านสวัสดิการเชิงสังคมสงเคราะห์ เช่น ปัจจัยสี่ การพัฒนา
ศักยภาพและการบริการด้า นการปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านอื่นๆ จากภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่อการเข้าถึงสิทธิ แ ละ
ทรัพ ยากรเหล่านั้น เนื่องจาก ถูกเลื อกปฏิบัติ การข่มเหง รังแก การทุจริต การแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่งผลให้ไ ม่ สามารถได้รั บการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละบั งคั บ ใช้ ต ามสิ ท ธิ ต าม
กฎหมายได้ในทางปฏิบัติ
ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาวิจัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้พบประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมที่สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ความเหลื่อมล้าของการละเมิดสิทธิของคนไร้ที่พึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2
ช่วงเวลา คือ
ช่วงแรก การละเมิดสิทธิในขั้นตอนการแรกรับคัดกรอง นั้นจากการศึกษาพบว่า
ยังไม่มีสถิติที่บ่งชี้ถึงจานวนข้อร้องเรียนและรับแจ้งความจากกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เนื่องจากคน
ไร้ที่พึ่งส่วนใหญ่มีสภาวะที่ป่วยเป็นจิตเวช หลายคนติดสุร า ทาให้ไ ม่สามารถจดจาได้ ว่า
ตนเองโดนทาร้ายหรือถูกปฏิบัติติที่ไม่เป็นธรรมจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือจากคนไร้ ที่พึ่ง
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ด้วยกันเองจึงยากต่อการสื บหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุในการโดนทาร้ายหรือเกิดการกระทา
ที่ละเมิดสิทธิได้ตนเองในขั้นตอนนี้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตารวจที่ ทา
หน้าที่ ในการเชิญตัวมาคัดกรองนั้นมีระเบียบปฏิบัติที่ต้องคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของคนไร้ที่พึ่ง ส่วนใหญ่ได้ตระหนักและระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิ ด สิ ทธิ
โดยเฉพาะกรณีการกระทาความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นที่
ยังต้องแก้ไขในเรื่องของสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมที่ต้องได้รับความคุ้มครองต่อคนไร้ที่
พึ่งเช่นกัน คือสิทธิในการที่จะไม่ถูกค้นตัว ไม่ถูกจับกุม ในที่นี่หากต้องทาการค้นตัว หรือ
จับตัว จากเจ้าหน้าที่ตารวจต้องได้รับการบอกกล่าวหรือการชี้แจงสาเหตุของการค้นตั วจั บ
ตัวมาเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อคนไร้ที่พึ่ง
ซึ่งขั้นตอนนี้มักไม่มีคนไร้ที่พึ่งคนใดทราบเนื่องจากไม่รู้สิทธิของตนเองที่ต้องได้รับ การ
ปกป้องและเจ้าหน้าที่บางคนยังคงกระทาการละเมิดสิทธิด้วยการค้นตัวและจับตั วโดย
ปราศจากการแจ้งถึงสาเหตุและเหตุ ผลของการจับกุมเนื่องจากมองว่าคนไร้ที่พึ่งเหล่านี้
ส่วนใหญ่ความรู้น้อยคงมีกล้าที่จะฟ้องร้องหรือแจ้งความใดๆ
ช่วงที่สอง การละเมิดสิทธิในศูนย์คุ้มครองและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จาก
การศึกษาพบว่าตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ยังไม่พบการ
ร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิอันเกิดเจ้าหน้าที่กระทารุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้รับบริการ พบเพียงข้อร้องเรียนด้านการจัดสวั สดิการด้านอาหาร เช่น ชนิดและปริม าณ
ของอาหาร ตามที่หน่วยงานสามารถจัดสรรให้ตามมาตรฐานและงบประมาณที่ได้ม าจาก
ส่วนกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตามการเบียดบัง ทุจริตและหาผลประโยชน์ในสถานคุ้ม ครอง
ยังมีอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องสิ่งของบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่นามาให้กับผู้รับบริการแต่
กับไม่ถึงมื อผู้รับบริการ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่ง
เมื่อปี พ.ศ.2561 การระงับการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้รับบริการ การกาหนดให้มีการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพียงขั้นมาตรฐานโดยไม่สร้างทางเลื อกในการฝึกทักษะอาชีพ ที่ผู้รับบริการ
สนใจรายบุคคล ยังมีอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็ นหรื อการร้องเรียนบ้าง เพราะ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ป่ วยจิตเวช เป็นผู้สูงวัย การศึกษาในระดับ ประถมศึกษา จึงขาด
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ทักษะการสื่อสาร การเขียนร้องเรียน และบางครั้งเกรงกลัวการไม่ไ ด้รับสิทธิด้านอื่น ๆ
หากร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
2. กฎหมายและหลักปฏิบัติที่กาหนดไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม
จากการศึกษาพบว่าจากอดีตจนถึงปัจจุ บันส่วนใหญ่รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อ
เน้นการให้สงเคราะห์และการปราบปราม เช่น พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484
พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 มาตรา 55 มีการระบุสิทธิการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากภาครัฐ โดยผ่าน
พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และผ่านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคมทั่วไปแต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับคนไร้ที่พึ่งแต่อย่างใด กระทั่งมีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 เริ่มมีนโยบายคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี ขึ้ น
และพึ่งพาตนเองได้ชี้ให้เห็นว่าในอดีตรัฐบาลบัญญัติกฎหมายมุ่งเน้นประเด็นการให้ ค วาม
คุ้มครองสิทธิแบบสงเคราะห์และสวัสดิการมากกว่าการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคนไร้
ที่พึ่งเพื่อพัฒนาหรือพึ่งพาตนเองในระยะยาวเพื่อนาไปสู่การเข้าถึงความยุติธรรม
3. สภาพปัญหา สาเหตุ อุปสรรค ของการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมองคน
ไร้ที่พึ่ง เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
3.1 การจัดการภาครัฐยังคงมีปัญหาความร่วมมือเชิงนโยบายและการเข้าถึง สิ ทธิ
เพราะเน้นการจัดการเชิงนโยบายโดยภาพรวมมากกว่าการลงรายละเอียด เน้นการให้เชิง
สงเคราะห์ ม ากกว่ า การเพิ่ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง (Help them to help
themselves) ตามแนวคิดสังคมสงเคราะห์ ทาให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณและจัด สรร
งบประมาณที่ไ ม่ สอดคล้อ งกั บ ภารกิ จ ไม่ตอบสนองความต้อ งการที่แ ท้ จริง ต่อ บุ ค คล
เป้าหมายและกลุ่มผู้รับบริการ
3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึก ษา
ป่วยเป็นจิตเวช เป็นผู้สูงอายุ จึงขาดความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้สิทธิตามกฎหมาย
ของตนที่พึงจะได้รับความคุ้มครอง สังเกตได้จากมีผู้รับบริการบางส่วนเท่านั้นที่สมั ครใจ
เข้ามาขอรับบริการยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วยตนเองสะท้อนให้เห็นถึงมีผู้รับบริ การ
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ส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ถึงการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากสถานคุ้มครองคนไร้ทีพึ่งหรือสถาน
สงเคราะห์ตามพื้ น ที่ต่ างๆ หลายคนมีศั กยภาพเพีย งพอในการประกอบอาชีพ แต่ ติ ด
เงื่ อ นไขและกฎระเบี ย บของสถานคุ้ ม ครองจึง ไม่ สามารถออกไปใช้ ชีวิต ภายนอกได้
เนื่องจากการไม่มีสถานะบุคคลหรือไม่มีผู้รองรับสิทธิ
3.3 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในสถานคุ้มครองทุกส่วนงานไม่
เพียงพอต่อสัดส่วนผู้ใช้บริการและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกั บ
การคุ้มครองสิทธิของคนไร้ที่พึ่ง ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน องค์ความรู้ ใน
การปฏิบัติงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิที่ผู้รับบริการที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ทาให้ผู้รับบริการเข้าไม่ ถึ ง
สิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3.4 นโยบายการประสานความร่วมมือในแต่ละระดับและกระบวนการทางานที่
ยังไม่ชัดเจนของเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจและไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ไ ด้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ ง พ.ศ.2557 เนื่องจากขาดองค์ค วามรู้ใ นการ
ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทั้งในเชิงการปกป้องสิท ธิ แ ละ
คุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ ส่งผลต่อการดาเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งไม่ เ ป็ น ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ขาดการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในการปฏิ บั ติ ง าน ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การร่ วมกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขั้ น ตอนการส่ งต่ อ
ผู้รับบริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับความอนุเคราะห์
ช่วยเหลื อยังคงล่าช้าและถูกปฏิเสธจากหน่วยงานที่ส่งต่ออันเกิดจากข้อจากัดของด้ า น
สถานที่บริการ บุคลากรและงบประมาณอุดหนุนของหน่วยงานนั้นๆ
4. วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนไร้ที่พึ่ง
4.1 กระบวนการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ตารวจ มาตรา 20 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ในขั้นตอนนี้หากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบเห็นคนเร่ร่อน คนไร้
ที่พึ่งตามสถานที่สาธารณะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจจะดาเนิ นการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่ มี
อานาจทราบเพื่อเข้าไปทาการเข้าตรวจค้น อาวุธและทาการเชิญตัวไปยังสถานีตารวจทา
การซักประวัติ ตรวจประวัติอาชญากรรม ตรวจเอกสาร ถ่ายรูปและลงบันทึกประจาวัน
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เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ แบ่งกลุ่ม เช่น เด็ก คนชรา ผู้ป่วยจิตเวช เมาสุรา เป็นต้น และจะ
ทาหนังสื อ ส่ งตั ว เพื่อส่งตัวไปยัง ไปยังศูนย์คุ้ มครองคนไร้ ที่พึ่ง เพื่อเข้ากระบวนการ
คุ้มครองและแรกรับและส่งต่อยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในอันดับต่อไป
กรมคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาแรงงานและ
ความมั่นคงของมนุษ ย์ ได้กาหนดขั้นตอนการปฏิ บัติ งานของศูน ย์ คุ้ม ครองและสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งดังต่อไปนี้
4.2 กระบวนการแรกรับ คัดกรองและการคุ้มครองจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหากได้รับแจ้งเหตุและไปรับตัว มีผู้นาส่ง หรื อกลุ่มเป้าหมายมา
ขอรับบริการเอง จะต้องเข้าสู่กระบวนการ 4 กระบวนการคื อ (1) กระบวนการรับเข้า
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักจิตวิทยา
เป็นต้น ซี่งขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจเอกสาร ใบแจ้งความ หลักฐานสาคัญ อื่น ๆ
ตรวจร่างกาย ทาบัญชีทรัพ ย์ สิน ถ่ายภาพ สอบข้อเท็จจริ ง ทาทะเบียนประวั ติ ซึ่ง มี
ระยะเวลา 7 วัน (2) กระบวนการคัดกรอง สืบเสาะข้อเท็จจริง ประเมินสภาพปัญหาความ
ต้องการ ตรวจสุขภาพ จัดทาเอกสารการคัดกรอง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกฎหมาย
เฉพาะคุ้มครองเพื่อทาหนังสื อถึงหน่วยงานที่มี กฎหมายคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ (3)
กระบวนการให้ความคุ้มครองประกอบด้วย สี่ ขั้นตอน 1.การให้ความช่ วยเหลือเบื้อ งต้น
ด้านปัจจัยสี่ สิทธิและสวัสดิการ 2.ประเมินวางแผนรายกรณี (IRP) ประเมินศักยภาพของ
ผู้รับบริการ 3. พัฒนาศักยภาพ ดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทั้งทางกายและจิ ต ใจ
สังคมและส่งเสริมอาชีพ ซึ่งกระบวนการคุ้ มครองนี้จะมีระยะเวลา 15 วัน 4.ติดตามและ
เตรียมความพร้อม ดาเนินการเยี่ยมบ้านและประสานเครือข่ายและติดตามผล ติดตามราย
เดื อน สามเดื อน ไตรมาสและรายปี (4) กระบวนการประสานส่ง ต่อ หากทราบว่ า มี
ครอบครัว ญาติก็จะส่งกลับและแจ้งให้มารับตัวกลับ หรือหากต้องการไปทางานยัง สถาน
ประกอบการก็ สามารถส่ ง ไปยั ง สถานประกอบการนั้น ๆ ได้ และท้ า ยที่ สุด หากไม่ มี
ครอบครัว ญาติพี่น้อง ตามมาตรา 20 และมาตรา 22 เจ้าหน้าที่เห็นเหตุจาเป็นให้ค นไร้ที่
พึ่งเข้ารับบริการในสถานคุ้ม ครองคนไร้ที่ พึ่ง ที่รับ ผิ ด ชอบในพื้นที่ นั้นๆ มาตรา 23 ส่ ง
หน่วยงานตามกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการกระบวนการในศูนย์คุ้มครองมี
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ระยะเวลาค่อนข้างสั้น การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้รับบริการอาจได้ข้อมูลเบื้องต้นเท่า นั้น
เนื่องจากผู้รับบริการยังไม่ไ ว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการ
คัดกรองนั้นจะถูกส่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อทาการสัมภาษณ์ในรายละเอีย ดเชิ ง
ลึกจากผู้รับบริการอีกครั้ง
4.3 กระบวนการแรกรับ คัดกรองและกระบวนการคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง กระบวนงานการคุ้มครองสิทธิของสถานคุ้มครองคนไร้ที่ พึ่งประกอบด้วย 5
กระบวนการคือ
4.3.1 กระบวนการแรกรับคัดกรอง คัดกรอง ตรวจเอกสาร บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน ตรวจร่างกาย ทาบัญชีทรัพย์สิน ทาทะเบียนประวัติ ตรวจสอบเอกสารนาส่ง
หนังสือยินยอมเข้ารับบริการ
4.3.2 กระบวนการประเมิ น วางแผนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประเมินศัก ยภาพ
สื บเสาะข้อมูลเชิงลึก ประเมินทางจิตและทางสังคม แผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) โดย
เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ
4.3.3 กระบวนการดาเนินการให้ค วามช่ วยเหลื อ ปัจจัยสี่ พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมอาชีพ ให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือในการดารงชีวิต ช่วยด้านกฎหมาย สถานะ
ทางทะเบียน และการพิทักษ์สิทธิ
4.4.4 กระบวนการประสานงานต่อ การเยี่ยมบ้าน การติดตามครอบครัว การ
เตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ
4.4.5 กระบวนการติดตามและประเมินผล ติดตามผลภายหลังการประสานงาน
ส่งต่อ ดาเนินการเชิงเฝ้าระวังและป้องกัน
กล่าวโดยสรุปตั้งแต่กระบวนการเชิญตัว แรกรับ คัดกรองจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั้นมีข้อจากั ด ใน
การทางานอันเกิดจากข้อจากัดในเรื่องอานาจหน้าที่และระยะเวลาในการคัดกรอง มีความ
แตกต่างกันจึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทาความเข้าใจในข้อจากั ด และ
บทบาทหน้า ที่ ของตนเองและของหน่ วยงานอื่น ด้ วย เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมต่อผู้ มารับบริการไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาสาคัญอีกอย่างคื อ การขาดการ
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เชื่อมโยงฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน เกิดการซักประวัติซ้าซ้อน ในกระบวนการ
การ
คัดกรอง เช่น การสัมภาษณ์ประวัติครอบครัว สาเหตุของการมาเป็นคนเร่ร่อน มีการ
ถ่ายภาพ เพื่อทาทะเบียนประวัติ ขาดการส่งต่อระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวช ป่วย
เรื้อรัง เพื่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่างๆ หน่วยงานปลายทางควรได้รับแฟ้มประวัติ ของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานที่ส่งตัวไปด้วยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการโดยไม่
ต้องทาการซักประวัติซ้าอีก เป็นต้น
5. ผลกระทบอันเกิดจากการละเมิดสิทธิแ ละการเข้าไม่ถึงความยุติธรรมของผู้ รั บ
บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
คนไร้ที่พึ่งที่โดนจับกุมมาโดยไม่ได้รับการชี้แจงสาเหตุของการเชิญตัวและจั บกุ ม
ส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ เสียใจ วิตกกังวล ท้อแท้และสับ สน เหมื อนถู ก ลด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติ ไ ม่เข้าข่ายที่กาหนดไว้ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แต่ถูกจับเชิญตัวและจับกุมมา เพราะขาดเอกสารแสดงสถานะ
บุคคล เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือไม่สามารถติ ดต่อครอบครั วหรื อ
ญาติพี่ น้องได้ กลุ่มนี้จะรู้สึกกดดัน เครียด สิ้นหวัง บางคนรู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตนเอง
เพราะคิดว่าตนเองยังศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ ได้ตามปกติ แต่
กลับต้องมาอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์และไม่มีกาหนดการออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก
มีผู้รับบริการบางคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ ถึงขนาดเอ่ยปากว่า “ติดคุกยังรู้วันออก แต่
อยู่ที่สถานคุ้มครองไม่รู้ว่าจะได้ออกไปข้างนอกได้วันใด” ซึ่งคาพูดดังกล่าวสะท้อนให้เ ห็น
ถึงการทางานในระดับปฏิบัติงานและระบบราชการที่ยึดในหลักการ แต่ไม่คานึงถึงผลกระ
ทบต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง กรณี นี้ ที่ต้ อ งใช้ เ วลาการด าเนิ น การพิ สูจ น์ สถานะบุ ค คลของ
ผู้ รั บ บริ ก ารยาวนานซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบทางจิ ต ใจของผู้ รั บ บริ ก ารในระยะยาวได้ จึ ง
จาเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาในกระบวนการนี้อย่างเร่งด่วน
6. การเยียวยาต่อผู้รับบริการในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรม
ถึงแม้ว่ามีหลักเกณฑ์และวิ ธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ได้รับความคุ้มครอง
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไ ม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งตาม ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่
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พึ่ง พ.ศ.2557 โดยเปิดโอกาสให้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงสิทธินี้และไม่กล้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการเพราะยัง
มี คิ ด ว่ า คณะกรรมการคุ้ ม ครองนั้ น เป็ น กลุ่ ม คนพวกเดี ย วกั น จึ ง เกรงกลั วต่ อ การถูก
กลั่นแกล้งและการถูกระงับสิ ทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ จึงมักไม่กล้าดาเนินการเรียกร้อ งต่อ
คณะกรรมการกรณีถูกละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์การ
เยียวยาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อนามาใช้ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จากการศึกษาพบว่า
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมีเพียงการการร้องเรียนเรื่องสวัสดิการ ด้านอาหาร ชนิดและปริมาณ
อาหาร เท่านั้น แต่ยังไม่มีการร้องเรียนด้านการกระทาการรุนแรงทางด้านร่างกายและ
จิตใจใดๆ ต่อผู้รับบริการในศูนย์คุ้มครองและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
7. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์การเหลื่อมล้าและการถูกละเมิดสิทธิ
และการเข้าไม่ถึงความยุติธรรม
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรมอั นเกิด
จากวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ มักเกิดขึ้นใน สอง ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกคือ ขั้นตอนการ
เชิญตัว แรกรับ คัดกรอง เจ้าหน้าที่ตารวจ มักใช้อานาจในการต้นตัวเพื่อค้นหาอาวุ ธ และ
สิ่งเสพติดโดยไม่มีหมายค้น และใช้วิธีการหลอกล่อ เชิญตัวหรือจับตัวมา โดยไม่มีการแจ้ง
ถึงสาเหตุของการจับกุม เพื่อทาการสอบถาม ประวัติ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ลง
บันทึกประจาวัน และสัญญาว่าจะการปล่อยตัวกลับ แต่ในความเป็นจริงพบว่า หากบุคคล
เหล่านั้นมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ซึ่งจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์
คุ้มครองในทันที แม้ว่าไม่ปรากฏสถิติคนไร้ที่พึ่งที่ถูกละเมิดสิทธิที่สามารถตรวจสอบได้ แต่
ในทางปฏิบัติโอกาสการถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงสิทธิมีนั้นเกิดขึ้นได้เสมอหากไม่ มีคู่ มือ
การปฏิบัติที่เหมาะสม มาตราการทางเทคนิคการควบคุมแลดูแลผู้ป่วยจิตเวช ป่วยทาง
กาย ติดสุร า ผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้ไ ม่สามารถจดจาว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิในลัก ษณะ
ใดบ้าง เมื่อใดและจากใคร เมื่อถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองและสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง
ขั้นตอนที่สองคือ ขั้นตอนการรับเข้าเพื่อการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แม้ว่าจะ
มีระเบียบ มาตรการและหลักการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิแต่ไม่สามารถรับประกันได้ ว่า คน
กลุ่มนี้จะไม่ถูกละเมิดสิทธิจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอันเกิดจาก การขาดความรู้
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ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะการควบคุมและดูแลผู้ป่วย จิต
เวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว การเลือกปฏิบัติด้วยอคติจากเจ้าหน้าที่บางคน รวมถึงการเบียด
บังสิ่งของบริจาคจากประชาชนที่นามาให้ผู้รับบริการ และกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ค นไร้
ที่พึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2561 เป็นต้น
8. ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการคุ้มครองสิทธิแ ละการเข้ าถึ ง
ความยุติธรรม
เพื่อตระหนักถึงการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนไร้ที่พึ่งตั้งแต่ขั้นตอนแรก
คือ การเชิญตัว แรกรับ คัดกรอง เจ้าหน้าที่ เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตารวจและที่เกี่ยวข้องควร
ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ด้วยความสุภาพและเห็นอกเห็นใจไม่ควรใช้อานาจในการจับกุม ควร
เน้นการสัมภาษณ์ ทาประวัติ และแจ้งเหตุผลของการเชิญตัวไปทาประวัติก่อนการเชิ ญตั ว
ทุกครั้งและให้เวลาในการติดต่อครอบครัว เพื่อน ก่อนการเชิญตัวไป เพื่อเปิดโอกาสรับฟัง
เหตุผลและการออกมาเร่ร่อนในที่สาธารณะ อีกทั้งควรเน้นความสมัครใจเพื่อก่ อให้เกิด
ความร่วมมื อในกระบวนการนี้ ส่วนในขั้นตอนที่สอง การรับเข้าและคุ้ มครองในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพ ควรเน้นการเข้ารับบริการด้ วย
ความสมัครใจ สร้างทัศนคติของการคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับ บริการเป็นหลัก สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ รับบริการด้วยความเป็น มิตร จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สิท ธิ แ ละ
ประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่ออาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ให้ทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อเพิ่มการรับรู้และวิธีการ การเรียกร้องสิทธิของตนตามมาตรการที่มีอยู่ จูงใจให้
เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ร ะหว่างผู้รับ บริการกับผู้รับบริการและผู้รับบริการกับเจ้า หน้ า ที่
เพื่อก่อให้เกิดความผ่อนคลาย พัฒนาทักษะฝีมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกั น อัน
นาไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อ ใจและเคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ของกั นและกัน ส่วนการ
บังคับใช้กฎหมาย ควรบูรณาการสิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนาประเด็นเนื้อหาสาระ
ของทางกฎหมายที่ แยกตามคุณ ลักษณะของผู้รับบริการของแต่ ละบุค คลเช่ น คนป่ วย
จิตเวช ป่วยทางกาย พิการ คนสูงอายุ และจัดสรรสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ
และพัฒนาการรายบุ ค คลเพื่อ น าไปสู่ก ารเข้ า ถึ ง สิ ทธิ แ ละความยุติ ธรรมที่ มี ก ฎหมาย
เฉพาะที่รองรับสิทธิและบังคับใช้ได้จริงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื้อหาสาระทางกฎหมายและหลักการปฏิ บัติที่เหมาะสมควรปรับเปลี่ ย น
เพื่อให้สอดคล้องต่อการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรมตามความต้องการที่แ ท้ จริง
ของคนไร้ที่พึ่ง เริ่มจากการให้นิยาม คนไร้ที่พึ่ง ที่ควรระบุคุณสมบัติ กลุ่มคนที่เข้า มารั บ
บริการแต่ละประเภทชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการฟื้นฟู ส่งเสริมและ
พัฒนาตามความต้องการของแต่ละกลุ่ ม เช่น กลุ่มคนเร่ร่อน กลุ่มคนขอทาน กลุ่มผู้ป่ วย
ทางกาย ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
จากกฎหมายการคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวข้องได้แก่ ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 และ พ.ร.บ.
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 เนื่องจากบทบัญญัติ แ ละ
สาระสาคัญของกฎหมายแต่ละฉบับที่กล่าวมามีความแตกต่างกันในการเข้าถึงสิทธิค วาม
คุ้มครองและอรรถประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูตามความต้องการที่แ ท้จริง
ของแต่ละกลุ่มตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ที่เหมาะสม อีกทั้งกฎหมายควรเน้ นการ
ฟื้นฟูมากกว่าการจัดการ การกาจัดและจัดระเบียบทางสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับลั กษณะ
สภาพปัญหา อุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบ ความต้องการที่แท้จริงของคนกลุ่มนี้ และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้า ใจ ทัศนคติที่ดีของผู้รับ บริก ารต่อการเข้ารั บความช่ วยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่
2. หลักการคุ้มครองสิทธิการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายสาหรับกลุ่มคนไร้ ที่พึ่ง
ไม่ควรเน้น มิ ติ ท างการสั ง คมสงเคราะห์ อ ย่ า งเดี ย วแต่ ค วรเพิ่ม การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ท าง
กระบวนการยุติธรรมด้วย เนื่องจากคนไร้ที่พึ่งต้องเกี่ยวข้องและปฏิสัมพันธ์กับพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ จากหลายหน่วยงานจึงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา
หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองสิทธิและหลักเกณฑ์เยี ยวยาที่เป็นรูปธรรมใน
กรณีถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. การลดอุปสรรคและช่องว่างการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม
ด้วยการเพิ่มเครือข่ายร่วมให้บริการที่มีความชานาญในการปฏิบัติงานและดูแลผู้รับบริการ
ด้วยการทางานเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการ ส่งเสริมความเข้าใจและรับรู้
สิทธิตามกฎหมายที่พึงจะได้รับเพื่อลดอคติต่อเจ้าหน้าที่ ปรับทัศนคติต่อการให้การบริการ
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ของเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็ นมิตร อีกทั้งเจ้าหน้าที่ควรศึกษาและเข้าใจบทบาท หน้า ที่
ความรับผิดชอบ ข้อจากัดของตนเอง ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
2557 ในการปฏิบัติหน้าโดยคานึงถึงการพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริ การเป็น
สาคัญร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทาชุดคู่มือการปฏิบัติ ง าน
ร่วมและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิในทุกขั้ นตอน ตั้งแต่แรกรับ คัดกรอง ฟื้นฟู ดูแล การ
ส่งต่อและการติดตามและประเมินผล ตามลาดับ เพื่อสร้างความชัดเจนในกระบวนการ
ทางานร่วมกัน เพื่อลดความซ้าซ้อนและการเข้าไม่ถึงสิทธิ
4. รูปแบบการปฏิบัติต่อคนไร้ที่พึ่งของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคานึง ถึ ง
หลักการคุ้มครองสิทธิ ปกป้องสิทธิ และพิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไม่
ถึงสิทธิและความยุติธรรมด้วยการไม่มุ่งเน้นการจับกุม ควรมีการบอกกล่าว พูดคุย และ
สัมภาษณ์ก่อนด้วยความเป็นมิตร คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทีย มกัน และ
ชักชวนให้มาใช้บริการด้วยความสมั ครใจ และร่วมประสานงานติดต่อกับครอบครัวเพื่อ
ร่วมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้รับบริการร่วมกัน
5. การเข้าไม่ถึงสิทธิและถูกปฏิเสธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีผู้รับบริก ารไม่
มีสถานะบุคคลและไม่มีผู้รับรองสิทธิ เนื่องจาก ไม่มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ทา
ให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับบริการที่ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุ มัก
ไม่สามารถจดจาครอบครัว ญาติพี่น้อง แม้ว่าทางสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะพยายาม
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการออกบัตรสาหรับบุคคลนิรนามหรือบัตรเลขศูนย์ที่ใช้แทนบัตร
ประจาตัวแล้วก็ตาม แต่บัตรนี้มีข้อจากัดคือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิทางสวัสดิการด้า นการ
รักษาพยาบาลจากภาครัฐได้เหมือนกับ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ทาได้เพียงดาเนิ นออก
เอกสารจดหมายทาเรื่องขอความอนุเคราะห์กับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลที่จะส่ง
ผู้ป่วยไปเพื่อขอรับการสนับสนุนการให้บริการ รักษาพยาบาล ยาและอุปกรณ์การรัก ษา
ทางการแพทย์เป็นกรณีๆ ไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายทะเบียนปัจจุบันมีความ
เข้มงวดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับบริการก่อนการออกบัตรประชาชนให้
ใหม่ จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการออกบัตรประจาตัวประชาชนให้ใหม่ ดังนั้นภาครัฐ
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จึงควรเร่ งกาหนดแนวทางการแก้ไ ขประเด็ น ผู้รับ บริการที่ไ ม่ มี ฐานะบุ คคลหรื อ ไม่ มี ผู้
รับรองสิทธินี้อย่างเร่งด่วน
6. รัฐบาลควรกาหนดนโยบายและผลักดันให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นกึ่ง
สถานพยาบาลเพราะส่วนใหญ่ผู้รับบริการจะเป็นผู้ป่วยจิตเวช ป่วยทางกาย ติดสุรา ผู้สูง
วัยซึ่งมีโอกาสเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงมาก เนื่องจากปัจจุบันสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ยังขาด
พยาบาลวิชาชีพ และเครื่องมือในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพราะหากเป็นได้รับรองให้
เป็ น สถานกึ่ ง พยาบาลจะช่ วยยกระดั บ การฟื้ น ฟู แ ละรั กษาอาการป่ วยเบื้ อ งต้ น ของ
ผู้รับบริการได้ทันท่วงที ควรปรับปรุงการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ
เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการและประสานงานอั นก่อให้เกิดผลเสี ยต่ อ ทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ
7. ยกประเด็นปัญหาคนไร้ที่พึ่งให้เป็ นประเด็น สาธารณะเพื่อให้ค นในสั ง คม
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ แ ละมี ส่วนร่ วมในการก าหนดทิ ศ ทางและรู ป แบบการให้ ค วาม
ช่วยเหลือทั้งด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โอกาส ความสามารถและสิ ทธิในการเข้าถึงด้วยความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม พร้อมยกประเด็นปัญหาของคนกลุ่มนี้จากปัญหาระดับปัจเจกบุคคลเป็น ปัญ หาใน
ระดับเครือข่ายที่ต้องแก้ไขร่วมกันอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระรับผิดชอบจากภาครัฐเพียงผู้เดียว
8. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่าง นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้า หน้ า ที่
นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่พึ่ง เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หลักการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมและมาตรการ วิธีการเยียวยาต่างๆ ในกรณีถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึ ง
ความยุติธรรม เพื่อหาแนวทางกระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนไร้ที่พึ่งในการตระหนั ก ถึ ง
ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของตนเองเพื่อนาไปสู่แนวทางการ
แก้ไ ขปัญหารายบุคคล ลดช่องว่างและอุ ปสรรคต่อการคุ้มครองสิ ทธิ การเข้าถึงความ
ยุติธรรมในอนาคตได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและของสถานคุ้มครองคือการคืนคนกลุ่ ม
นี้กลับไปยังครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่เป็นปกติสุข
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สรุป
กล่าวโดยสรุปในอดีตจนถึ งปั จจุบั นรัฐบาลพัฒนากฎหมายสาหรับคนไร้ ที่พึ่ ง
โดยเน้นการลงโทษ การสงเคราะห์ การคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์สิทธิซึ่งยังคงขาดการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือการเป็นหุ้นส่ วนทางสังคมของคนไร้
ที่พึ่งเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันกฎหมายไทยยังเน้นการบัญญัติกฎหมายเชิ ง
นโยบายในภาพรวมมากกว่ารายละเอียดตามกลุ่มเป้าหมายหรื อผู้รับบริการจริงที่มีค วาม
หลากหลายและแตกต่ างกั น รวมถึง ควรก าหนดนิ ย ามของคนไร้ ที่พึ่ ง ให้ ชัด เจน เช่ น
แบ่งกลุ่มคนเร่ร่อน ขอทาน คนป่วยจิตเวช ป่วยทางกาย คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์
ในการเชื่อมโยงถึงสิทธิตามกฎหมายเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้ไ ม่ควรมุ่งเน้นประเด็นการให้
ความคุ้มครองสิทธิเชิงสงเคราะห์มากกว่าการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายและการเข้าถึง
ความยุติธรรมซึ่งเป็นประเด็นสาคัญต่อการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของคนไร้ที่พึ่งเองได้
ในระยะยาว
ปัจจุบันสถานการณ์การละเมิดสิทธิของคนไร้ที่พึ่งยังคงเกิด ขึ้น แบ่งเป็นสอง
ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาแรก ก่อนเข้าสถานสงเคราะห์ คือ ขั้นตอนการเชิญตัว จับกุมตัวหรื อ
ขั้นตอนแรกรับ คัดกรองและส่งตัว เพื่อเข้ามาศูนย์คุ้มครองและสถานคุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง
เกิดการละเมิดสิทธิ ลิดรอนสิทธิ ในการค้นตัว จับตัวโดยไม่บอกสาเหตุ และหลอกล่อ และ
การบังคับให้เข้าสู่กระบวนการแรกรับ คัดกรองคุณสมบัติ ช่วงเวลาที่สอง กระบวนการ
การทางานเพื่อการคุ้มครองสิ ทธิและเข้าถึงความยุติธรรม พบอุปสรรคต่อการเข้าถึ ง สิ ทธิ
ของผู้รับบริการ คื อ ประการแรก การขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่พึงจะได้รับความ
คุ้มครองของคนไร้ที่พึ่งเองอันเกิดจากปัจจั ย ส่ วนบุคคล เช่น ไม่มีสถานะบุคคล ไม่มีผู้
รับรองสิทธิ ส่วนใหญ่ป่วยจิตเวช และเป็นผู้สูงอายุ ทาให้ไม่สามารถให้ข้อมูลและหลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องได้ ประการที่สอง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ค วามเข้า ใจใน
บทบาท อานาจและหน้าที่ ทักษะด้านการสังคมสงเคราะห์ ไม่เข้าใจหลักการปฏิบั ติ ที่
เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประการที่สาม เครือข่ายการให้บริการไม่เข้า ใจ
พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ส่งผลต่อกระบวนการดาเนินงาน ประสานงานส่ง ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีข้อจากัดด้านการให้บริการ จานวน
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บุคลากร สถานที่และการทางานแบบบูร ณาการ ประการที่สี่ ยังขาดหลักเกณฑ์ ก าร
เยียวยาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเพื่อมาช่วยรองรับสิทธิในกรณีถูกละเมิด
สิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรมในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ปัญหาและอุ ป สรรคดั งกล่ า ว รัฐบาลควรมีก ารปรับ เปลี่ ยนสาระสาคั ญ ทาง
กฎหมายที่เกี่ย วของกั บการคุ้ มครองสิ ทธิ แ ละการเข้า ถึง ความยุติธรรมของคนไร้ ที่พึ่ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) ตามประเภทของคนไร้ที่พึ่ง กฎหมาย
ควรเน้นการฟื้นฟูมากกว่าการจัดการ การกาจัดและจัดระเบียบทางสังคมเพื่อให้สอดคล้อ ง
กับลักษณะสภาพปัญหา อุปสรรค สาเหตุ ผลกระทบตามความต้องการที่แ ท้จริงของคน
กลุ่มนี้ เพื่อนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ที่ดีของผู้รับ บริการต่อพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางการลดช่องว่างและอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิและ
การเข้าถึงความยุติธรรมที่สาคัญคือ การเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่
จานวนบุคลากร นักวิชาชีพ เฉพาะทาง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผู้รับบริการให้ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงทาความเข้ า ใจ
เข้าใจบทบาท อานาจ หน้าที่ และข้อจากั ด เพิ่มระบบการทางานร่ วมกั น เชื่อ มโยง
ฐานข้อมูลในการปฏิ บัติ งานของพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ให้ม ากกว่ า ที่
เป็นอยู่เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่และระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งรัฐบาลควรผลักดันให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นสถานสงเคราะห์กึ่ ง
พยาบาลเพราะมีผู้รับบริการส่วนมากป่วยทางจิตเวช เจ็บป่วยทางกายเป็นผู้สูงอายุซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การมุ่งหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งที่ไม่มีสถานะบุคคลและไม่มีผู้รับรองสิทธิอย่างเร่งด่วนที่ สุด
เพราะเป็นประเด็นสาคัญที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสิ ทธิและสวัสดิการเชิง สั งคม
สงเคราะห์ของภาครัฐได้อย่างเท่าเที ยมกัน การส่งเสริมความร่วมมื อเชิงนโยบายในการ
เข้าถึงสิทธิ สร้างเครือข่ายร่วมการให้บริการแบบเครือข่ายและเข้าใจกฎหมายคุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งเพื่อใช้เป็นกรอบและเพิ่มองค์ความรู้ในการทางานในระดับปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้รับบริการอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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นอกจากนี้ควรยกประเด็นปัญหาคนไร้ที่พึ่งให้เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อ ให้ คน
ในสั ง คมตระหนั ก รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาและมี ส่วนร่ วมในการก าหนดทิ ศ ทาง รู ป แบบการ
ช่วยเหลื อ ทั้งเชิงสังคมสงเคราะห์และการเข้าถึงความยุติธ รรมโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ค วาม
เป็ น มนุ ษ ย์ ความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มกั น เปิ ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนว
ทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หลักการปฏิบัติที่เหมาะสมและมาตรการการเยียวยาต่ างๆ
ในกรณีถูกละเมิดสิทธิและเข้าไม่ถึงความยุติธรรม พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของคนไร้ที่พึ่งในการตระหนักถึงปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่และสะท้อนความ
ต้องการที่แท้จริงของตนเองเพื่อนาไปสู่ แนวทางการแก้ไ ขจากปัญหาระดับรายบุคคลเป็น
ระดับเครือข่าย เพื่อลดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่อการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความ
ยุติธรรมในอนาคต
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของ
บุคลากร มาตรการป้องกัน เทคนิคการป้องกันตัว การควบคุมและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่
มีพ ฤติกรรมก้าวร้าว การคุ้มครองสวัสดิภ าพของผู้รับบริการในศูนย์คุ้มครองและสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่อาศัยอยู่ร่ วมกัน เนื่องจากผู้รับบริการที่เข้า มารั บบริการมี สภาพ
ปัญหาที่ซับซ้อน ภูมิหลัง เงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่เมื่อต้องมาอาศัยอยู่ในสถานที่เดี ย วกัน
อาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ การปรับความสัมพันธ์ระหว่า งผู้
มารับบริการเองกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการที่มีสภาวะปกติอาจหวาดกลั วต่อผู้รับบริก ารที่
ป่วยทางจิตเวชและมีพ ฤติกรรมก้า วร้าวเมื่อไม่ไ ด้รับยาตามเวลาอย่ างต่อเนื่อง อาจไม่
สามารถการควบคุ ม ตั วเอง กระทาการรุ น แรง ทาร้ า ยร่ า งกายผู้ รั บ บริ การด้ วยกั น
นอกจากนี้การเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น วัณโรคจากผู้ป่วยวั ณโรคและ
ผู้ป่วยโรคติดต่อชนิดอื่นๆ ในช่วงขั้นตอนการแรกรับ คัดกรองคุณสมบัติ คุ้มครอง และส่ง
ต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและใจของ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
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