
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ 

(Final Report) 

โครงการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

จัดทําโดย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

เสนอตอ่ 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

ตุลาคม 2558  

 

   



 

สัญญาเลขท่ี 93/2557 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์  

รายงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

คณะผู้วิจัย 

 

นางสาวจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์  
นายคชษิณ สุวิชา  
นายศิระศักดิ์  คชสวัสดิ ์  
นายอดิศร  สุนทรารักษ ์  

 

 

 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

 

โครงการศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหมาย

ท่ีจะรวบรวมสถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของชาวลาว

อพยพท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารวบรวมสถานการณ์และประเด็น

ปัญหาดา้นสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังประเด็นการทํางาน สภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ และลักษณะปัญหาต่างๆ ท่ีเผชิญ รวมท้ังเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชน

ร่วมกันของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอแนวทางในการ

จัดการปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การศึกษา พบว่า ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ผู้ท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้อพยพหนีภัยความ

ตายซึ่งเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน สปป.ลาว ผู้ท่ีเข้ามาแต่งงานกับคนสัญชาติไทย ผู้

ท่ีอพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสในการทํางาน รวมถึงผู้ท่ีอพยพเข้ามาเพ่ือรับการรักษาพยาบาลท่ี

ทันสมัยกว่า และ (2) ผู้ที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของผู้อพยพหนีภัยความ

ตาย หรืออาจเป็นลูกหลานของคนสัญชาติไทยท่ีไม่ได้จดทะเบียนการเกิด กระท่ังกลายผู้ไม่มีหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ยังพบมีคนไร้รากเหง้า หรือบุคคลท่ีไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการี

ทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัย โดยท่ีคนเหล่านี้ท้ังหมดต่างแสดงออกถึงความต้องการได้รับการยอมรับหรือ

รับรองสิทธิให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ท่ีจําเป็น เช่น 

หลักประกันสุขภาพ การเดินทาง การทํางาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะ ด้วยการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประสบปัญหากับนักวิจัย และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งผลให้อย่างน้อยผู้ประสบปัญหาหลายคนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิท่ีตนพึงได้ในฐานะ

มนุษย์คนหนึ่งบนโลก 

ในส่วนของข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น

แกนกลางในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดคนทํางานด้านสิทธิและสถานะ



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

บุคคลท่ีเข้าใจในกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับ

สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลด้านสิทธิและสถานะบุคคลภาคตัวออกเฉียง

เหนือ” นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานในการบูรณาการ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบการพัฒนาสถานะบุคคล ท้ังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสภา

ความม่ันคงแห่งชาติ ในการเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลท่ี

อยู่ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคท้องถ่ินในระดับพ้ืนท่ี  
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Executive summary 

 

The purpose of study of situation of rights and status of people in 

Northeastern of Thailand is to investigate the situation and problematic conditions of 

Lao immigrants living in Thailand in terms of working, living conditions, and current 

problems; to encourage learning and sharing process of human rights between the 

victims of rights and personal status problem and related agents; and to propose the 

ways of dealing with the problem. 

The nationalityless people in this study can be classified into two groups: (1) 

Lao immigrants living in Thailand because of evacuating from Lao revolution, 

marriage with Thai spouse, job seekers, including the migration for better medical 

care in Thailand and (2) children of those migrants, were born in Thailand, had not 

have birth registration. In addition, there are rootless person who have no parents or 

abandoned people since they were young who rootless life; to certify their rights to 

live in Thailand; and to be able to access to basic rights such as health insurance, 

traveling and working permit, and development of quality of life. 

Learning process on human rights among the nationalityless people was 

provided through the learning and sharing activity among them, researchers, and 

related officials. This activity were aimed at least to recognize their own rights as a 

human being. 

The suggestion is that National Human Rights Commission of Thailand (NHRC)  

should play the main role to develop supporting process to educate staffs who work 

concerning with rights and personal status to understand related laws and 

regulations and they could disseminate information to relieve the problem in the 

Northeast. “Center of Rights and Personal Status Advisory of the Northeast of 

Thailand” should be established. Moreover, NHRC should be the agency to integrate 
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related offices i.e. Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, and 

Office of the National Security Council to advocate solution strategies with 

cooperation of academics, NGOs, and local government. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดน เป็นปรากฏการณ์ท่ีดํารงอยู่ในประวัติศาสตร์

มนุษยชาติ นับตั้งแต่เม่ือนักสํารวจดินแดนในสมัยโบราณ เดินทางไปยังดินแดนใหม่ๆ นักเผยแพร่

ศาสนา นักท่องเท่ียวล้วนจัดว่าเป็นผู้อพยพข้ามแดนท้ังสิ้น นอกจากนั้นยังพบว่าของการอพยพย้ายถ่ิน

ของผู้คน ยังมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ เช่น การเกิดสงคราม การระบาดของโรคภัยต่างๆ 

หรือ ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและทําให้ชีวิตของผู้คนตกอยู่ในอันตราย 

ในยุคก่อนรัฐสมัยใหม่บรรดาประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก มีประวัติศาสตร์การอพยพโยกย้ายถ่ิน

ของผู้คนท่ีดําเนินไปเพ่ือเป้าหมายทางการค้า การทํางาน ศาสนาหรือวัฒนธรรม การอพยพโยกย้าย

ได้นําไปสู่การเชื่อมร้อยท่ีสลับซับซ้อนระหว่างอาณาบริเวณต่างๆ กับกลุ่มทางชาติพันธุ์ต่างๆ เนื่องจาก

อาณาบริเวณนี้มีลักษณะเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหลัก การเดินทางเพ่ือการแลกเปลี่ยนและค้าขาย

สินค้าเกษตรระหว่างดนิแดนต่างๆ จึงเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ  

การอพยพย้ายถ่ินของผู้คนยุคก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) 

การอพยพชั่วคราว เป็นการท่ีนักเดินทางอพยพมายังดินแดนต่างๆ เพ่ือเป้าหมายเฉพาะ เช่น การค้าขาย 

การเผยแพร่ศาสนา เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ ก็เดินทางกลับบ้านเกิดของตนเอง (2) กลุ่มท่ีอพยพมายัง

ดินแดนใหม่แล้วตั้งรกรากและกลืนกลายเป็นประชากรท้องถิ่นในดินแดนนั้นๆ บางกลุ่มที่ตั้งรกราก

แต่ไม่ถูกกลืนกลายก็ถูกทําให้ตกอยู่ในฐานะชนกลุ ่มน้อยทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือศาสนา 

กล่าวสําหรับลักษณะของการอพยพย้ายถ่ินในแบบหลัง ผู้อพยพท่ีเดินทางเข้าไปในดินแดนต่างๆ 

นําไปสู่การก่อตั้งรัฐอาณานิคมเพ่ือเป้าหมายของการบริหารกิจการสาธารณะ รวมท้ังการเกณฑ์

แรงงานและการค้า  

ดังนั้น การเดินทางของผู้คนไปยังดินแดนอ่ืนๆ ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงท้ังมิติ

ประเพณี มิติการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามรัฐชาติท่ีก่อตัวข้ึนในระยะต่อมา มีความ

พยายามท่ีจะควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้คนข้ามแดน ซึ่งมักจะกีดขวางประเพณีท่ีมีประวัติศาสตร์มา
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ยาวนาน รวมท้ังมิติทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจท่ีเคยดํารงอยู่ก่อนการมีระเบียบสังคมการเมือง

แบบรัฐชาติสมัยใหม่ 

สําหรับบรรดารัฐสมัยใหม่ท้ังในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผชิญกับการ

อพยพของผู้คนครั้งใหญ่ด้วยเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ1 

1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีถูกเชื่อมโยงเข้ากับสภาพแวดล้อมโลกในยุคสงครามเย็น 

และกระบวนการก่อรูปรัฐ-ชาติสมัยใหม่ เป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของผู้ลี้ภัยจํานวนมากท่ีหลั่งไหล

ไปมาท้ังในและนอกภูมิภาค  

2. ระบบเศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟูในเอเชียและผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีไม่เท่ากัน เป็นปัจจัยท่ีมี

นัยสําคัญในการไหลบ่าของการอพยพเพ่ือการทํางานจากประเทศท่ีมีจํานวนแรงงานล้นเกินและ

เศรษฐกิจชะงักงันไปสู่ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การไหลบ่าของผู้คนยังข้ามเข้าไปยัง

ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซีย อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1980 การอพยพ

ของผู้คนในภูมิภาคนี้เป็นไปในลักษณะของการอพยพภายในภูมิภาค (intra-regional) เป็นสําคัญ  

เงื่อนไขท้ัง 2 ประการยังคงเป็นท้ังมรดกและความต่อเนื่องของบรรดาผู้อพยพข้ามชาติซึ่งยาก

แก่การท่ีรัฐสมัยใหม่จะควบคุม แม้ว่าจะมีความพยายามของบรรดาผู้นําในภูมิภาคเอเชียท่ีจะปฏิเสธ

ชุมชนท่ีข้ามชาติเข้ามายังรัฐของตนก็ตาม แต่คงยากท่ีจะปฏิเสธว่าการข้ามชาติของผู้คนเป็น

แหล่งท่ีมาของคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งมักถูกปิดก้ันและแทนท่ีด้วยประเด็นภัยคุกคาม  

การเดินทางข้ามพรมแดนโดยมีแม่น้ําโขงเป็นสื่อกลางระหว่างคน 2 ฝั่งโขง ซึ่งเคยเป็นวิถีชีวิต

ของคน 2 ฝั่งโขงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน เม่ือภูมิกายาของสยามและลาว แข็งตัวก่อตั้งชุดกฎเกณฑ์ 

กติกาท่ีชัดเจนข้ึน กลุ่มชาติพันธุ์ “ลาว” ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ําโขงเดิม จึงถูกแบ่งออกเป็น 

2 ประเทศ โดยท่ีประชาชนในแต่ละชาติได้สร้างแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะแยกออก

จากกัน โดยกลุ่มคนลาวท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พัฒนา

เอกลักษณ์เฉพาะภายในภูมิภาคท่ีเรียกว่า “ตะวันออกเฉียงเหนือ” ขณะท่ีคนลาวท่ีอยู่อีกฝั่งของแม่น้ํา

โขงตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศสและต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองแบบรัฐสังคมนิยม วาทกรรมของ

การเป็นคนตะวันออกเฉียงเหนือ และคนลาว ได้แยกคนท่ีมีรากทางวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันให้ออกจาก

                                                           

1 Brenda S. A. Yeoh and Katie Willis (eds), State/ nation/ transnational: perspectives on 
transnationalism in Asia-Pacific (London: Routledge, 2004), pp.17-18..  
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กันในฐานะความเป็นอ่ืนของกันและกันภายใต้พรมแดนรัฐชาติท่ีขีดทาบทับแบ่งเขตแดนระหว่าง 2 

ประเทศ  

การเมืองภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนสมรภูมิของสงครามเย็นท่ีมีการ

แบ่งข้ัวอุดมการณ์การเมืองออกเป็น 2 ข้ัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี ค.ศ. 1975 ท่ีลาวมีรัฐบาลภายใต้

การนําของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ส่งผลให้เกิดการต่อสู้และทําลายศัตรูทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม 

การขจัดศัตรูทางการเมืองโดย “ขบวนการฝ่ายปะเทดลาว” ทําให้มีคนลาวอพยพข้ามฝั่งโขงเข้ามายัง

ประเทศไทยในฐานะของ “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” จํานวนมาก จํานวนคนลาวท่ีอพยพเข้ามาในฝั่งไทย

ตั้งแต่ปี 1975-1992 (พ.ศ. 2518-2535) ถือได้ว่าเป็นจํานวนประชากรท่ีมากท่ีสุดในบรรดาผู้อพยพ

จากอินโดจีนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีจํานวนคนลาวอพยพท่ีเป็นชาวลาวพ้ืนราบ (Lowland) 

จํานวน 210,023 คน และลาวภูเขา (Hill tribe) จํานวน 121,945 คน โดยได้เข้ามาพักพิงตามศูนย์

อพยพชั่วคราวต่างๆ ในประเทศไทย 2 

ในระยะแรกรัฐบาลไทยได้จัดตั้งศูนย์ผู้อพยพชั่วคราวตามจังหวัดแนวชายแดนเพ่ือรองรับ 

“คนลาวอพยพ” ถึง 12 ศูนย์ ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไล่ลงมาจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี กระท่ังต้นปี 

พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) จึงมีการยุบรวมศูนย์บางแห่งเข้าร่วมกันเหลือเพียง 6 ศูนย์3 และในปี พ.ศ. 2528 

(ค.ศ. 1985) รัฐไทยมีนโยบายยุบศูนย์รับผู้อพยพชาวลาวลงเหลือเพียง 2 ศูนย์สําหรับลาวพ้ืนราบ กับ

ลาวภูเขา (ศูนย์บ้านนาโพธิ์ จ. นครพนม และศูนย์บ้านวินัย จ. เลย) เพ่ือเป็นการลดแรงจูงใจของผู้อพยพ

ชาวลาวในช่วงหลัง  

กลุ่มคนลาวท่ีอพยพหนีภัยเข้ามาประเทศไทยมีจํานวนหนึ่งท่ีอพยพกลับประเทศจากการ

ประสานงานของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner 

for Refugees หรือ UNHCR) ท่ีเกิดข้ึนในต้นทศวรรษท่ี 1990 แต่ก็ยังคงมีคนลาวอีกจํานวนหนึ่งท่ีไม่

อพยพกลับและยังคงอยู่ในหมู่บ้านตามแนวแม่น้ําโขงในฝั่งประเทศไทย ด้วยวัฒนธรรมท่ีเหมือนกัน 

และระบบเครือญาติของคนท้ัง 2 ฝั่งโขง ส่งผลให้บรรดาผู้อพยพจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

ลาวจํานวนมากอาศัยอยู่กับญาติ หรือ บางส่วนถูกรัฐไทยใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต ์

                                                           

2 การอพยพของคนลาว เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  
3 ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว จ.เชียงราย, ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว จ.น่าน, ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว  

จ.อุตรดิตถ์, ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว จ.เลย, ศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว จ.หนองคาย และศูนย์รับผู้อพยพชาวลาว  
จ.อุบลราชธานี  
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ทําให้ไม่ได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์อพยพท่ีทางการได้ตั้งข้ึน จนเม่ือภายหลังการปิดศูนย์รับผู้อพยพลงท้ัง

ประเทศส่งผลให้บรรดาคนลาวเหล่านี้ กลายเป็น “คนไร้รัฐไร้สัญชาต”ิ  

 ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลหรือท่ีถูกเรียกว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นผู้ท่ีมีตัวตน

อยู่บนโลกโดยไม่ได้รับการยอมรับความเป็นพลเมืองจากรัฐ หรือประเทศใดในโลก โดยอาจมีหรือไม่มีชื่อ

อยู่ในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศนั้นๆ แต่ไม่ได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมในฐานะพลเมือง

ของรัฐ รวมถึงสิทธิในสัญชาติซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการได้รับสิทธิต่างๆ จากรัฐ ในเวลาเดียวกันคน

เหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะถูกกีดกันออกจากสังคม และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม รวมไปถึงอาจถูก

ละเมิดสิทธิด้านต่างๆ อยู่เสมอ  

ข้อมูลในเวปไซต์ขององค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ระบุว่า มี

คนไร้รัฐไร้สัญชาติ (Stateless Person) อาศัยอยู่ในประเทศไทยจํานวนกว่า 5 แสนคน (เฉพาะท่ี

ได้รับการสํารวจและจัดทําเอกสารแสดงตน) ในขณะท่ีทางราชการเองโดยกรมการปกครองยอมรับว่า

มีคนต่างด้าว (ซึ่งนับรวมคนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย) อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 4 ล้านคน  

กล่าวเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่ามีคนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นอาศัยอยู่เป็นจํานวน

ไม่น้อยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

งานศึกษาของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ (เม่ือปี 2556) พบว่ามีคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพ้ืนท่ี

จังหวัดอุบลราชธานีท่ีทางราชการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว จํานวน 8,300 

คนเศษ และประมาณว่าแท้จริงแล้วน่าจะมีคนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนหนึ่งยังคงตกหล่นจากการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนประวัติอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ขณะท่ีเครือข่ายคนไร้รัฐลุ่มแม่น้ําเหืองระบุว่ามีคน

กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอนาแห้ว และท่าลี่ จังหวัดเลย มากถึงประมาณ 4,300 คน ในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้รับจากกรมการปกครองระบุว่า มีคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เฉพาะช่วงอายุตั้งแต่ 0 – 25 ปี และทางราชการได้มีการจัดทําทะเบียนและเอกสารแสดงตนไว้แล้ว

มากถึง 31,542 คน จํานวนนี้เป็นคนในกลุ่มผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกับ

กลุ่มผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยรวม 6,694 คน ส่วนท่ีเหลืออีกเกือบ 25,000 คน ได้รับ

การสํารวจอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (มี ท.ร.38/1)  

การตกอยู่ในฐานะคนไร้รัฐไร้สัญชาตินอกจากถูกจํากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการ

ดํารงชีพแล้ว ยังขาดโอกาสในเข้าถึงข้อมูล ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ

แก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคล ท้ังยังถูกกีดกันออกจากการกระบวนการมีส่วนร่วม
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ในการแก้ไขปัญหาและกําหนดทิศทางในการพัฒนาตนเอง และการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลตามระเบียบกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า ในเวลาเดียวกันการรับรู้ปัญหาและตัวตนท่ีแท้จริง

เก่ียวกับปัญหาท่ีกล่าวข้างต้นของคนในสังคมยังมีน้อยมาก 

แม้ว่ารัฐไทยเองจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่มักเรียก

คนกลุ่มนี้อย่างเหมารวมเป็น “คนต่างด้าว” มาโดยตลอด แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาของคนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติ หรือบุคคลท่ีประสบปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคลมักแตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัย

ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมืองท้ังระบบ และจะนํามาใช้เป็นแนวทางหลักในการกําหนดนโยบายและระเบียบกฎหมายต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง  

การดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของหน่วยงานภาครัฐในช่วงท่ีผ่านมา

มุ่งเน้นไปท่ีการสํารวจจัดทําเบียนประวัติ รวมถึงการให้สิทธิบางประการ เช่น การให้สิทธิอาศัยท้ังใน

แบบชั่วคราวและถาวร การให้สิทธิด้านการทํางานบางประเภท การให้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

แม้กระท่ังการให้สิทธิในสัญชาติไทยสําหรับผู้ท่ีเกิดในประเทศไทย (บางกรณี) แต่มักประสบกับปัญหา

ในทางปฏิบัติท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า สาเหตุมาจากความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ท่ีไม่เป็นผลบวกสําหรับการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันกลุ่มคนผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลก็มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของตนอย่างจํากัด ทําให้ปัญหาต่างๆ 

ไม่ได้รับการแก้ไขไปในแนวทางท่ีถูกต้อง หรือก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย ดังเช่น การตก

สํารวจ รวมถึงการเรียกรับเงินตอบแทนและการยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพ่ือแลกกับการได้รับสถานะและ

สิทธิของตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายและการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล

ท่ียังคงรวมศูนย์อยู่ที่ภาครัฐ โดยที่ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และคนไร้รัฐไร้สัญชาติเจ้าของปัญหามัก

ถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ รวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส่งผล

กระทบต่อสถานะและสิทธิของตนเองตลอดมา น่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหาด้านต่างๆ 

ท่ีคนไร้รัฐไร้สัญชาติเผชิญอยู่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายให้ทันสถานการณ์ หรือยังไม่มีแนวทางการแก้ไข

ปัญหาท่ีชัดเจนสําหรับคนเหล่านี้บางกลุ่ม 

เส้นก้ันพรมแดนท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐชาติ บ่อยครั้งก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเชิงชาติพันธุ์ของ

คนท่ีมีวัฒนธรรมร่วมกัน กล่าวคือ คนเชื้อสาย “ลาว” ในบริเวณขอบชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยกับคนเชื้อสายเดียวกันใน สปป.ลาว ท่ีมีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนไปมาหาสู่ระหว่างกัน
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เป็นปกติ และคนชายแดนมักมีญาติพ่ีน้อง-มิตรเสี่ยวอาศัยอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของเส้นเขตแดน นี่ยังไม่นับ

รวมถึงการเคลื่อนย้ายข้ามมาแสวงหารายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจของตนเองหรือครอบครัว ซึ่งเม่ือ

รวมเข้ากับสถานการณ์การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2015 ก็จะยิ่งขับเน้นให้

เกิดการเคลื่อนย้ายคนข้ามแดนมากยิ่งข้ึนในอนาคตอันใกล้ อันจะส่งผลให้ปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลในประเทศไทยจะยิ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนและเกิดการทับถมทวีมากยิ่งข้ึนในปัญหาท่ียังไม่ได้

รับการแก้ไขให้เหมาะสม  

การวิจัยนี้จึงมุ่งหมายท่ีจะรวบรวมสถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิ

และสถานะบุคคล ในบริบททางด้านวัฒนธรรมของคนชนชาติเดียวกันท่ีถูกแบ่งแยกด้วยเขตแดนของ

รัฐชาติ (นั่นคือ คนชนชาติลาวจากประเทศลาวท่ีมาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของคนชนชาติลาวในประเทศไทย) 

พร้อมกับมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดหมายว่า

กระบวนการวิจัยจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสะท้อนปัญหาท่ีสามารถนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยท่ี์เหมาะสมในอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษารวบรวมสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังประเด็นการทํางาน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และลักษณะปัญหาต่างๆ ท่ีเผชิญ  

2) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของผู้ประสบปัญหาด้าน

สิทธิและสถานะบุคคลและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

3) เพ่ือเสนอแนวทางการในการจัดการปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคะวันออก

เฉยีงเหนือ 

  

1.3  คําถามการวิจัย 

1) สถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมท้ังประเด็นในเรื่องการทํางาน การ

ประกอบอาชีพ 
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3) รูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสาเหตุของปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

4) การดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ

สภาพปัญหาในการดําเนินงาน 

5) ข้อเสนอในการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคล 

1.4  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1) สถานะบุคคลของคนชนชาติลาวท่ีอยู่ในพื้นท่ีชายแดนตามกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด : 

เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาสถานะของคนชนชาติลาวที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาทั้งผู้มีบัตรประเภทต่างๆ 

ท่ีรัฐบาลไทยออกให้เพ่ือการอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาทิ บัตรแรงงานต่างด้าว บัตรผู้ลี้ภัย บัตรผู้ไม่มี

สถานะทางทะเบียนรวมถึงผู้ไม่มีบัตรประเภทใดถือครอง ซึ่งเป็นการจัดแบ่งประเภทของกลุ่มผู้มีสถานะ

บุคคลบนพ้ืนท่ีชายแดนซึ่งเชื่อมโยงกับการเข้าถึงสิทธิและประเด็นการถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวด้วย 

2) สถานการณ์ วิธีการและรูปแบบการถูกละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลบนพื้นท่ีชายแดน : เนื้อหาครอบคลุมปรากฏการณ์การละเมิดสิทธิจากสังคมรอบข้างใน

รูปแบบและวิธีการในลักษณะต่างๆ ท่ีผู้มีปัญหาสถานะบุคคลได้รับในฐานะผู้ถูกกระทําในพ้ืนท่ี

ชายแดน โดยการศึกษาเจาะลึกชีวิตของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลไม่น้อยกว่า 15 

กรณี ในพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ (ครอบคลุมกรณีคนอพยพย้ายถ่ิน คนท่ีเกิดในประเทศไทย และ

คนไร้รากเหง้า)  

3) แนวทางในการปกป้องและคุ้มครองการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลบนพื้นท่ีชายแดน : เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องในประเด็น

รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการดําเนินงานปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

บนพ้ืนท่ีชายแดน 

1.4.2 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี/กลุ่มเป้าหมาย 

1) กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนท่ีดําเนินงานหลัก 

1.1) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

- พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอบุณฑริก โขงเจียม สิรินธร และโพธิ์ไทร)  



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

- พ้ืนท่ีจังหวัดเลย (อําเภอท่าลี่ และนาแห้ว)  

- พ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย (อําเภอท่าบ่อ)  

1.2) ผู้นําชุมชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

2) กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนท่ีดําเนินงานรอง 

2.1) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ 

และบึงกาฬ  

2.2) เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานด้านสิทธิและสถานะบุคคล ท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 

1.5  ระยะเวลาดําเนินงาน 

300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

1.6  แผนดําเนินการ ขั้นตอน วิธีการ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรม ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)  

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

1) การประชุมคณะผู้ศึกษาและคณะทํางาน โดยการ

จัดประชุมคณะผู้ศึกษาฯ 4 ครั้ง เพื่อวางแผน

ปฏิบัติงานและติดตามผลการศึกษาวิจัย 

1.1) แนวทาง และประเด็นของการ

ศึกษาวิจัย  

1.2) แผนปฏิบัติการของการศึกษาวิจัยใน

ระดับพื้นที่ 

/   /   /   / 

2) การประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ และพัฒนา

เครื่องมือการวิจัย 3 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 

พื้นที่ โดยคาดหมายให้ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

ได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

2.1) ทีมวิจัย และกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการ

ดําเนินโครงการ 

2.2) ชุดเครื่องมือในการวิจัย อาทิ แนว

คําถาม หรือแบบสัมภาษณ์ 

 / /        

3) การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารข้อมูลและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1) ทราบปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

3.2) สามารถกําหนดประเด็นปัญหา เพื่อ

นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
/ / / /       

  



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

กิจกรรม ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)  

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่ (3 พื้นที่

เป้าหมายหลัก และพื้นที่เป้าหมายรองตามเป้าหมาย

ที่กําหนด) โดยเนน้การสัมภาษณ์และการจัดประชุม

กลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.1) ชุดข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อนําใช้ในการ

นําเสนอปัญหา และวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 / / / / / /    

5) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการจัดเวทีวิเคราะห์

ข้อมูลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ผู้ประสบปัญหา เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ 

จํานวน 6 ครั้ง (พื้นที่ละ 2 ครั้ง) ในพื้นที่เป้าหมาย

หลักของโครงการได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 

หนองคาย และเลย 

5.1) มุมมองต่อปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติ

จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วน 

5.2) ข้อเสนอแนะต่อการจัดการแก้ไขปัญหา

การไร้รัฐไร้สัญชาติ    / / / /    

  



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

กิจกรรม ผลลัพธ ์
ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน)  

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

6) การติดตามผลการดําเนินงาน โดยจัดเวทีสรุปและ

คืนข้อมูล 3 ครั้ง ในพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 พื้นที่ เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.1) คนไร้รัฐไร้สัญชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการได้

รับทราบผลการศึกษา 

6.2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรายงาน

การศึกษา 

      / /   

7) จัดประชุมสัมมนานําเสนอร่างรายงานผลการ

ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และเปิดให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงผลการศึกษาวิจัยให้มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

7.1) เพื่อนําผลที่ได้จากการรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  

ในการพัฒนาปรับปรุงผลการศึกษาวิจัย 

ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
        /  

8) การจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า และ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารจัดเตรียม

สําหรับเผยแพร่ 

8.1) รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ต่อปัญหา พร้อมด้วยกรณีศึกษาเจาะลึก

ชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลไม่น้อยกว่า 15 กรณี 

       / / / 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 งานศึกษานี้ จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์ของสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติว่า

เผชิญหน้ากับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง รวมท้ังเม่ือเผชิญหน้ากับการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนแล้วส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง การทราบถึงข้อเท็จจริงและสภาพ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุ่มนี้จะทําให้สามารถพัฒนาข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลไกท่ีจะช่วย

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอนาคตได้  

 

1.8  ผลผลิต 

1) รายงานสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) รายงานกรณีศึกษาเจาะลึกชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลไม่น้อยกว่า 15 

กรณี (ครอบคลุมกรณีคนอพยพย้ายถ่ิน คนเกิดในประเทศไทย และคนไร้รากเหง้า) พร้อมกับ

ข้อเสนอแนะและการแก้ไขปัญหาท้ังในด้านกฎหมาย นโยบาย กระบวนการ และวิธีการดําเนินการ 

3) แนวทาง/ ข้อ เสนอแนะการจัดการปัญหาด้ านสิทธิ และสถานะบุคคลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังด้านกฎหมาย นโยบาย กระบวนการ และวิธีดําเนินการ 

 

1.9  นิยามศัพท์ 

1) ผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีตกอยู่ในสถานะไร้รัฐ หรือไร้

สัญชาติ หรือไม่มีสถานะท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ของประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร กฎหมายสัญชาติ กฎหมายคนเข้าเมือง 

และกฎหมายการทํางานของคนต่างด้าว รวมถึงภาวการณ์ไร้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติ

ในหมวด3 ของรัฐธรรมนูญ 2550 (ในรายงานนี้อาจใช้ “ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ” ในความหมาย

เดียวกัน)  

2) ผู้อพยพ หรือคนอพยพ ในรายงานนี้ใช้ในความหมายเดียวกับ ผู้ลี้ภัย ซึ่งหมายถึง บุคคล

ท่ีจําเป็นต้องท้ิงประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับ

การคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติสมาชิกภาพในกลุ่ม



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง4 และในรายงานนี้หมายความรวมถึง บุคคลท่ี

พลัดพรากจากรัฐบ้านเกิดเมืองนอนของตน และได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เนื่องจาก

เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรือการตั้งครอบครัว โดยท่ีบุคคลดังกล่าวถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

3) คนไร้รากเหง้า หมายถึง บุคคลท่ีไม่ปรากฏบิดามารดา/บุพการี หรือบิดามารดา/บุพการี

ทอดท้ิง และในรายงานนี้หมายความเฉพาะคนไร้รากเหง้าท่ีประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

หรือเคยประสบปัญหาดังกล่าว 

4) แรงงานข้ามชาติ หมายถึง บุคคลซึ่งถูกว่าจ้างให้ทํางาน กําลังถูกว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้าง

ให้ทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐท่ีตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น ซึ่งงานในวิจัยนี้หมายถึง แรงงาน

ข้ามชาติชาวลาวท่ีเข้าเมืองหรืออาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5) คนชนชาติลาวจากประเทศลาวท่ีมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีของคนชนชาติลาวในประเทศไทย

หมายถึง บุคคลชนชาติลาวท่ีอพยพมาจากประเทศลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) และเข้ามาอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งเป็น

พ้ืนท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่มีเป็นมีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันกับบุคคลชนชาติลาวจากประเทศลาว

กระท่ังสามารถกล่าวได้ว่าประชากรในส่วนนี้ของประเทศไทยและคนชนชาติลาวจากประเทศลาวเป็น

กลุ่มคนท่ีลักษณะร่วมทางด้านชนชาติหลายประการ โดยเฉพาะลักษณะร่วมกันทางด้านภาษาและ

วัฒนธรรม 

 

  

                                                           

4 UNHCR, “ผู้ลี้ภัยคือใคร,” http://www.unhcr.or.th/th/refugee /about_refugee (สืบค้นเมื่อวันท่ี 
9 พฤษภาคม 2558) 
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บทท่ี 2 

แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนแนวคิดว่าด้วยเรื่องสิทธิท่ีสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิต เนื่องจาก

สถานะของความไร้รัฐไร้สัญชาติจะส่งผลโดยตรงกับสิทธิในฐานะมนุษย์ กรอบคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

จะเป็นแนวทางในการศึกษาสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวคิดพรมแดน 

 

2.1  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการยกระดับเสรีภาพของมนุษย์โดยมองว่าเสรีภาพ

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ในสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ เป็นเสรีภาพของมนุษย์จากการ

ถูกกดข่ีและขูดรีด ในแง่บวกเสรีภาพนี้จะเป็นการแสดงออกถึงความสามารถส่วนบุคคลและศักยภาพ

ในความเป็นมนุษย์ เสรีภาพจึงไม่ได้ดํารงอยู่ในเชิงนามธรรมท่ีอยู่ตรงข้ามกับเรื่องราวด้านการเมือง

ของเรื่องอํานาจ แต่หน้าท่ีในทางปฏิบัติของเสรีภาพ คือ การเรียกร้องให้เกิดการรับรองความสัมพันธ์

ทางอํานาจท่ีจะทําให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งการรับรองดังกล่าวมักอ้างถึงสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองเวลาท่ีกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนจึงถูกนํามาพิจารณาในฐานะคุณค่าสากล (universalism)  

 การกล่าวอ้างถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในเชิงของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตั้งอยู่

สมมติฐานของชุดคุณค่าทางการเมืองแบบสากลนิยม ชุดคุณค่านี้เริ่มต้นขึ้นในยุคเรืองปัญญา หรือ 

ยุคแห่งเหตุผล (Enlightenment) ในยุโรป มีวิวัฒนาการท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคของการ

กล่าวถึงเรื่องสิทธิ อันได้แก่ ยุคแรก เป็นการพูดถึงสิทธิมนุษยชนท่ีเน้นในเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ยุคท่ีสอง เป็นการเน้นสิทธิท่ีครอบคลุมมาข้ึนท้ังในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ส่วนยุคท่ีสาม ได้ขยายความสิทธิมนุษยชนในเรื่องสันติภาพและการมีสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน

 สําหรับแนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีข้อถกเถียงอย่างแพร่หลายว่าชุดคุณค่านี้

ควรมีลักษณะสากลหรือควรสัมพัทธ์ไปตามวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ5 สําหรับกลุ่มท่ีเสนอว่าแนวคิดนี้

                                                           

5 ข้อถกเถียงท่ีนําเสนอในรายงานนี้ ประมวลสรุปจาก Damien Kingsbury, “Universalism and 
Exceptionalism in Asia,” In Human rights in Asia: a reassessment of the Asian values debate, 
edited by Damien Kingsbury and Leena Avonius. (New York: Palgrave Macmillan, 2008). 
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ควรท่ีจะมีลักษณะสากล เพราะสิทธิในความเป็นมนุษย์สืบเนื่องมาจากสิทธิตามธรรมชาติ (natural 

right) ในอดีตสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร สิทธิตามธรรมชาติถูก

นําไปใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละแห่งซึ่งตีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นฉบับดั้งเดิม สิทธิ

ถูกอ้างถึงว่าเป็นส่วนท่ีนําไปสู่การดํารงอยู่ของเสรีภาพในสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ ในยุคสมัยต่อมา

สิทธิตามธรรมชาตินี้ถูกรวมไว้อยู่ในข้อบัญญัติทางศีลธรรมของแต่ละศาสนาท่ีบัญญัติถึงพฤติกรรมของ

มนุษย์ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนในทางศาสนาอันมีนัยแสดงถึงสิทธิตามธรรมชาติด้วยเช่นกัน  

 ภายใต้บริบทแวดล้อมในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีการเข่นฆ่าทารุณต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน

เป็นเหตุการณ์ท่ีนําไปสู่การรับรองสิทธิการเป็นมนุษย์ด้วยการรับรองคุณค่าดังกล่าวในปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในปี ค.ศ. 1948 โดยมี 48 รัฐท่ีให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว ขณะเดียวกัน

ในหมู่ประเทศอาหรับเองก็มีการบัญญัติปฏิญญาไคโรว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในปี ค.ศ. 1990 จึงกล่าว

ได้ว่ามีท่วงทํานองท่ีสอดคล้องกันในการดํารงอยู่ การยอมรับและนําไปใช้ในลักษณะท่ีเป็นสากลของ

สิทธิมนุษยชนร่วมกัน  

 ปลายทศวรรษท่ี 1980 เกิดการล่มสลายของกลุ่มโลกสังคมนิยม และการเข้าข้ึนมามีบทบาท

ของประเทศในกลุ่มเอเชียท่ีเรียกว่า “สี่เสือแห่งเอเชีย” นําไปสู่การถกเถียงถึงชุดคุณค่าสิทธิมนุษยชน

สากลท่ีละเลยความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรม (cultural relativism) ซึ่งมีฐานคิดว่าชุดคุณค่าความ

เป็นสากลของสิทธิมนุษยชนท่ีให้ความสําคัญกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท้ายท่ีสุดแล้วเป็น

เพียงชุดคุณค่าท่ีสะท้อนโลกทัศน์ของการครอบงําผ่านวิธีคิดแบบโลกตะวันตก (Western Thinking) 

ซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้กับบริบทของสังคมท่ีไม่ใช่ตะวันตกได้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสิทธิมนุษยชน

เชิงสัมพัทธ์เองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ Positive relativism ซึ่งพิจารณาสิทธิมนุษยชน 

ท่ีมุ่งให้เห็นความแตกต่างในการแสวงหาเสรีภาพท่ีหลุดจากการถูกบังคับ โดยมีสมมุติฐานว่ามนุษย์มี

ความแตกต่างและหลากหลาย (pluralities) ความแตกต่างกันท้ังในเชิงปัจเจกบุคคล หรือคนท่ีสังกัด

ในกลุ่มต่างๆ ต้องคํานึงว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งหมด สมมุติฐานของแนวคิดนี้

แม้จะยอมรับความแตกต่างกันของมนุษย์แต่ความแตกต่างไม่ใช่ประเด็นสําคัญ สิ่งท่ีแนวคิดนี้ต้องการ

ชี้ให้เห็นคือ การปกป้องความแตกต่างต่างหากท่ีเป็นสาระสําคัญ เพราะเท่ากับการปกป้องเสรีภาพของ

มนุษย์ในท้ายท่ีสุด ส่วน Negative relativism กําหนดตําแหน่งแห่งท่ีของคนท่ีเป็นไปตามวัฒนธรรม

ในเชิงอัตบุคคลและขอบเขตทางด้านสรีระ ปลายสุดของแนวคิดนี้จึงนําไปสู่ความพร่าเลือนของการจัด

ประเภทชุดคุณค่าของการดํารงชีวิตของมนุษย์ แนวคิดนี้ปรากฏในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการฆ่า
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ล้างเผ่าพันธุ์ การแบ่งแยกเชื้อชาติ อาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาสิทธิมนุษยชนเชิงสัมพัทธ์เป็นเรื่องการ

ยอมรับในความแตกต่างเพ่ือสร้างการเคารพในความเป็นพหุนิยมของมนุษย์ท่ีมีความเสมอภาคกันเป็น

สําคัญ 

Hannah Arendt6 ได้กล่าวไว้ สําหรับสิทธิในการมีสิทธิ (The Right to have Rights) มีนัย

ในการตีความเรื่องสิทธิได้สองความหมาย สิทธิท่ีใช้เป็นคําแรกในวลีนี้เป็นการกล่าวถึงความเป็นมนุษย์

และการตระหนักถึงความเป็นสมาชิกในกลุ่มของมนุษย์ ซึ่งสิทธิในความหมายนี้มีนัยท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึง “ศีลธรรมท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” (moral imperative) ท่ีจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนในฐานะ

บุคคลท่ีดํารงอยู่ในกลุ่มของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องในแบบเดียวกับ

มนุษย์คนอ่ืนๆ สําหรับสิทธิคําท่ีสองในวลีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีมนุษย์ได้เข้าเป็นสมาชิกของชุมชน

ทางการเมืองและกฎหมายก่อนจึงสามารถกล่าวอ้างได้ว่ามีสิทธิท่ีจะทําหรือไม่ทําสิ่งใดโดยท่ีจะไม่ถูก

ขัดขวาง สิทธินี้มุ่งนําไปสู่การท่ีสมาชิกในชุมชนทางการเมืองจะต้องมีพันธะหน้าท่ีซึ่งกันและกัน สิทธิ

ในความหมายนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์สามเส้าระหว่างบุคคลท่ีมีสิทธิ คนอ่ืนท่ีมีพันธะหน้าท่ีต่อกัน 

และการได้รับการปกป้องสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายผ่านสถาบันทางกฎหมายท่ีจัดตั้งข้ึนโดยอาศัย

รัฐและกลไกรัฐ 

 มาตรฐานของสิทธิข้ันพื้นฐานในสิทธิมนุษยชน 

 งานว ิจ ัยนี ้เป ็นการศึกษาถึงส ิทธ ิที ่เก ิดจากสถานะภาพของการไร ้สถานะบุคคลของ

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ ดังนั้นในเชิงวิชาการการประเมินสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและ

สิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาศัยมาตรฐานของสิทธิข้ันพ้ืนฐานใน

ฐานะมนุษย์ในกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการศึกษาวิจัยของ Carmen TiburcioI7 ได้จัดแบ่งกลุ่มของสิทธิท่ีเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

มนุษย์ออกเปน็ 7 กลุ่มสิทธิ ดังนี ้

                                                           

6 Seyla Benhabib, The rights of others: aliens, residents, and citizens (UK.: Cambridge 
University, 2004), pp. 56-57. 

7 Carmen TiburcioI, The Human Rights of Aliens under International and Comparative 
Law (Netherland: Kluwer Law International, 2001). 
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(1) สิทธิท่ีเป็นหลักการข้ันพ้ืนฐาน (fundamental rights) สิทธินี้รวมเรื่องของสิทธิในการมีชีวิต 

สิทธิในการแสดงออกในฐานะบุคคล สิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสิทธิท่ีจะไม่ถูกพิจารณาโทษย้อนหลัง

จากกฎหมายท่ีบัญญัติใหม่ สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิข้ันฐานท่ีไม่สามารถลดทอนให้น้อยลงกว่านี้ได้ แม้ภายใต้

สถานการณ์เฉพาะ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินก็ตาม 

(2) สิทธิส่วนบุคคล (private rights) ประกอบด้วยสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิ

ครอบครัว และสิทธิในฐานะบุคคลท่ีอยู่ต่อหน้ากฎหมาย  

(3) สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural rights) เป็นประเภทของสิทธิท่ี

รวมสิทธิในการศึกษา สิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือทางสังคม และสิทธิในการทํางานเพ่ือเลี้ยงชีพ 

สิทธิในกลุ่มจึงเป็นกฎ ระเบียบท่ีต้องการทัศนคติในเชิงบวกจากรัฐ เพ่ือท่ีจะรับประกันการบังคับใช้ 

รวมท้ังการนํานโยบายท่ีสัมพันธ์กับสิทธิกลุ่มนี้เรียกร้องให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาท เช่น การสนับสนุน

งบประมาณให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล และสวัสดิการทางสังคม หรือบทบาทของรัฐในการดูแลและ

กํากับให้เกิดมาตรฐานการครองชีพข้ันพ้ืนฐานของแรงงาน บทบาทของรัฐจึงเป็นไปเพ่ือกระจายความ

ม่ันค่ังให้กับปัจเจกบุคคลในสงัคม 

 (4)  สิทธิทางเศรษฐกิจ (economic rights) เป็นสิทธิท่ีประกอบด้วย สิทธิในการเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินท้ังอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ เพ่ือนําทรัพย์สินเหล่านั้นไปสร้างผลกําไรต่อไป สิทธินี้

จึงต่างจากสิทธิในการทํางานท่ีเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ในฐานะสัตว์ทางสังคม เพราะการประกอบอาชีพ

ทําให้ปัจเจกบุคคลสามารถเลี้ยงดูท้ังตนเองและครอบครัวของเขา ดังนั้นสิทธิทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่

พ้ืนฐานของมนุษย์แต่เป็นสิทธิท่ีจําเป็นเพ่ือความอยู่รอดของความเป็นมนุษย ์

 (5)  สิทธิทางการเมือง (political rights) ประกอบด้วย สิทธิในการลงคะแนนเสียงและการ

เลือกตั้ง สิทธิในการเข้างาน สิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และสิทธิการเกณฑ์ทหาร 

ซึ่งสิทธิในกลุ่มนี้เรียกร้องความเป็นพลเมืองในการเข้ามีส่วนร่วม สิทธิในกลุ่มนี้จึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

การตัดสินใจเชิงสาธารณะในระบอบประชาธิปไตย กล่าวได้ว่าสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าการ

แสดงออกท้ังการพูดและความคิดจึงถูกกันออกจากสิทธิประเภทนี ้

 (6)  สิทธิสาธารณะ (public rights) เป็นสิทธิท่ีไม่ได้เรียกร้องความเป็นพลเมืองอย่างสิทธิ

ทางการเมือง สิทธินี้เป็นสิทธิท่ีทุกคนควรได้รับไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการ

นับถือศาสนาเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเข้าร่วมสมาคมต่างๆ และสิทธิ

ในการนัดหยุดงาน เป็นต้น 
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 (7)  สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม (procedural rights) เป็นสิทธิท่ีจะรับรองสิทธิต่างๆ ท่ี

กล่าวมาข้างต้น สิทธิประเภทนี้จะเก่ียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางการศาล 

สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม สิทธิท่ีจะได้รับคําปรึกษาทางกฎหมาย  

ดังนั้น กลุ่มประเภทสิทธิพ้ืนฐานท้ัง 7 กลุ่ม จะถูกนํามาพิจารณาในการวิเคราะห์สถานการณ์

เรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาท่ีเกิดจาก

สถานะบุคคลท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังไม่ได้รับสถานะบุคคลท่ีเหมาะสมส่งผลต่อประเด็นสิทธิ

มนุษยชนในมิติต่างๆ อย่างไร  

 

2.2  แนวคิดสิทธิด้านสถานะบุคคล 

 “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีสัญชาติ” เป็นหลักการที่บรรจุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน ท่ีได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติเม่ือปี ค.ศ.1948 แต่ขณะเดียวกันปฏิญญา

สากลฯ ดังกล่าวยังตระหนักถึงสิทธิของรัฐในการถอนสัญชาติท่ีต้องดําเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ี

จํากัดเฉพาะ แม้ว่าผลของการถอนสัญชาติทําให้บุคคลกลายเป็นคนไร้รัฐก็ตาม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

สาเหตุท่ีปัจเจกบุคคลตกอยู่ในสถานะ “ไร้รัฐไร้สัญชาติ”มาจากฐานคิดเรื่องหลักการอํานาจอธิปไตย

ของแต่ละรัฐและการเกิดข้ึนของอนุสัญญาว่าด้วยการขัดกันระหว่างสัญชาติ (The Convention on 

Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws) ท่ีบัญญัติว่า “รัฐแต่ละรัฐมี

อํานาจในการตัดสินใจภายใต้กฎหมายของตนท่ีจะให้ใครเป็นคนแห่งชาติตนเอง” และรัฐต่างๆ ยังมี

อิสระท่ีจะกําหนดแบบแผนท่ีแตกต่างในกฎหมายสัญชาติของตน ซึ่งอาจบัญญัติให้บุคคลสามารถถือ

สัญชาติได้หลายสัญชาติและกลุ่มคนอื่นอาจตกเป็น “คนไร้รัฐ” ก็เป็นได้ แม้ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนจะได้รับการยอมรับในฐานะของกติการะหว่างประเทศท่ีร่วมกันลงนามในปฏิญญา แต่ยัง

ไม่สามารถต้านทานพลังของอํานาจอธิปไตยของแต่ละรัฐชาติได้ จึงนําไปสู่ปรากฏการณ์ของ “ความไร้

รัฐไร้สัญชาต”ิ ในระดับโลกหลายพ้ืนท่ี 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับสภาวะไรร้ัฐ 

 คงเป็นเรื่องท่ียากท่ีจะปฏิเสธเม่ือรัฐชาติสามารถกําหนดหรือระบุได้ว่าใครเป็นสมาชิกของ

ชาติตน ผ่านบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีให้เอกสิทธิ แต่ละรัฐจึงสามารถบัญญัติเกณฑ์ของความเป็น

พลเมือง ความไร้รัฐไร้สัญชาติคือ การขาดซึ่งสถานะความเป็นพลเมือง ซึ่งหากปรากฏข้ึนกับบุคคลใด
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บุคคลหนึ่งจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงข้ึนในหลายระดับ ท้ังในระดับชุมชนการเมืองระหว่างประเทศ 

ระดับรัฐชาติ และในระดับปัจเจกบุคคล 

 ในระดับชุมชนทางการเมืองระหว่างประเทศ ความไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี

บรรดาคนเหล่านั้นหลบหนีจากประเทศตนด้วยภัยต่างๆ ท่ีนําไปสู่การสูญเสียหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต  

จึงอพยพออกจากประเทศตนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และเม่ือออกนอกประเทศไปบุคคลเหล่านั้นมัก

ถูกรัฐต้นทางถอนสัญชาติ ขณะเดียวกันรัฐท่ีให้ท่ีพักพิงไม่สามารถส่งตัวบุคคลเหล่านั้นกลับไปยัง

ประเทศต้นทางได้ รวมท้ังการขาดกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประณามกระบวนการถอนสัญชาติของ

รัฐต่างๆ ส่งผลให้รัฐมีอิสระในการกําหนดกฎเกณฑ์กระบวนการถอนสัญชาติคนจํานวนมหาศาลได้ ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขับไล่ผู้คนจํานวนมากและหลั่งไหลเข้าสู่พรมแดนของประเทศ

เพ่ือนบ้าน  

 ในระดับรัฐ การเพิกถอนสญัชาตขิองคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทําให้รัฐสามารถรักษาชุดคุณค่าท่ี

สําคัญ (เช่น ความม่ันคง ความเป็นชาติ) ภายในรัฐตนได้ แต่ในระยะยาวรัฐจําเป็นจะต้องดําเนิน

นโยบายข้ามพรมแดนท่ีเข้มงวดข้ึน เนื่องจากเกรงว่าบรรดาผู้ถูกถอนสัญชาติจะเดินทางกลับประเทศ

ตน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณดา้นการรักษาความม่ันคงชายแดนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีการถูก

ถอนสัญชาติของบุคคลยังมาพร้อมกับการถูกกีดกันการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ภายในรัฐท่ี

พํานักอาศัย ทําให้รัฐท่ีให้ท่ีพักพิงไม่สามารถบูรณาการบุคคลไร้รัฐเหล่านี้เข้าสู่ระบบคุณค่าภายในรัฐได้ 

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถขับไล่บุคคลเหล่านี้ท่ีไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาออกจากรัฐตนได้เพราะไม่มีรัฐใด

เต็มใจท่ีจะรับพวกเขาเข้าประเทศ  

 ในระดับปัจเจกบุคคล สภาพความไร้รัฐส่งผลต่อชีวิตของปัจเจกบุคคลใน 2 ลักษณะ 1) การ

ปฏิบัติจากประเทศท่ีเขาเข้าไปอยู่อาศัย 2) การไม่สามารถแสดงตัวและอ้างสิทธิในเขตแดนนั้น ซึ่งทําให้

ชีวิตของเขาต้องทุกข์ทรมาน เพราะรัฐสามารถให้สัญชาติแก่พลเมืองตนซึ่งมาพร้อมกับสิทธิในด้านต่างๆ 

คนไร้รัฐจึงไม่มีรัฐใดรับรองการเป็นพลเมืองส่งผลให้พวกเขาไม่ได้รับการปกป้องจากจากรัฐใดๆ เลย 

รวมท้ังยังถูกเลือกปฏิบัติจากโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน การครอบครอง

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมท้ังอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพ นอกจากนั้นแล้ว 

ความไม่สามารถท่ีจะได้รับเอกสารใดๆ ในการแสดงสถานะทางกฎหมายของตนนําไปสู่ความยากในการ 

ท่ีพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองได้  
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 ในแง่นี้ ความไร้รัฐไร้สัญชาติ จึงเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับสถานะความเป็นพลเมืองของบุคคล 

เพราะในชุมชนการเมืองระหว่างประเทศยังให้ความสําคัญกับ “รัฐชาติ” ต่างๆ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิก

ชุมชนการเมืองระหว่างประเทศ การมีสถานะความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กับบทบัญญัติ

ของกฎหมายสัญชาติของแต่ละรัฐท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการระบุว่าใครเป็นพลเมืองแห่งรัฐตน 

ดังนั้น “สัญชาติ” จึงเป็นจุดโยงใยปัจเจกบุคคลไปเข้าสู่หลักเขตแดนของรัฐชาตินั้นๆ สัญชาติจึงเป็น

สิ่งท่ีทําให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิในการมีสิทธิในด้านต่างๆ ท่ีกําหนดโดยรัฐของเขา  

สิทธิกับสถานะบุคคล 

การเผชิญหน้ากับสภาวะของความไร้รัฐไร้สัญชาติ (statelessness) เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็น

ถึงการถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ข้ามพ้น

สิทธิทางกฎหมาย หากพิจารณาจากข้อมูลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม8 

พบว่า สิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองท่ัวโลกว่าเป็นมาตรฐานข้ันต่ําของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น 

สามารถจําแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่  

1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความม่ันคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน 

ไม่ถูกทําร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิ

ท่ีจะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่าง

ยุติธรรมโดยผู้พิพากษาท่ีมีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและ

ปฏิบัติตามความเชื่อถือ 

2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ

แสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดําเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสร ี

3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานทํา ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง

อย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง 

                                                           

8 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ, บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเช่ือมโยงเพ่ือวางทิศทางแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2557-2561), (กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 
2556), 2-3. 
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4) สิทธทิางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ

แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มท่ี ได้รับความม่ันคงทาง

สังคมมีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 

5) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถ่ิน

ตนมีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน

การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้

โดยไม่มีใครมาบังคับ 

กล่าวได้ว่าตามหลักการสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเลือกตั้ง อาจเป็น

เพียงสิทธิเดียวท่ีบรรดาคนท่ีตกอยู่ในสภาวะความไร้รัฐไร้สัญชาติในหลายๆ ประเทศ ไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิดังกล่าวได ้แต่ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานหลายประการสําหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลับ

ถูกเลือกปฏิบัติและบอ่ยครั้งนําไปสู่การละเมิดสิทธ ิ

สิทธิดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน แต่บรรดาคนไร้รัฐไร้สัญชาติมักเข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว 

งานศึกษาของกฤตยา อาชวนิจกุล9 พบว่า คนไร้รัฐตามข้อเท็จจริง (de facto stateless) คือบรรดา

ผู้ผลัดถ่ินท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ หรือไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติของตนเองได้ หรือ

อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งทําให้บรรดาคนเหล่านี้บางกลุ่มตกอยู่ในสถานะท้ังไร้รัฐและไร้

สัญชาติ อันเกิดจากการเลือกปฏิบัติของรัฐท่ีเป็นท่ีพักพิงในการพิจารณาให้สัญชาติ โดยกฤตยา

ชี้ให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลท่ีตกอยู่ในสถานะไร้รัฐและไร้สัญชาติ เผชิญกับกับภาวะคุกคามความม่ันคงใน

ชีวิตท่ีสําคัญได้แก่ สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในการรักษาพยาบาลและบริการ 

สิทธิในการทํางานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม และสทิธิในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อ่ืน ได้แก่ สิทธิในการเดินทางออก

นอกพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัย สิทธิในการเคลื่อนไหว สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย และสิทธิในการ

ครอบครองทรัพย์สิน  

กล่าวได้ว่าการท่ีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ไม่สามารถพิสูจน์สถานะความเป็นพลเมืองรัฐใดหรืออยู่

ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ มักถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ท่ีควรได้รับในฐานะมนุษย์ ท้ังๆ ท่ีเป็นท่ี
                                                           

9 กฤตยา อาชวนิจกุล, “การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย,” ใน ประชากรและสังคม 2554: จุด
เปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย, บรรณาธิการโดย สุรีย์พร พันพ่ึง และ มาลี สันภูวรรณ์ (นครปฐม: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554), 104. 
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ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งท่ีต้องได้รับการคุ้มครองโดยไม่ความแตกต่างกันระหว่าง

คนชาติและคนท่ีไม่มีชาติ (nationals and non-nationals) แต่ในหลายกรณีพบว่ามีการเลือกปฏิบัติ

ในแง่สิทธิมนุษยชนระหว่างคนสองกลุ่ม สําหรับประเทศไทย ปรากฏการณ์การไม่รับจดทะเบียนการ

เกิดให้กับเด็กท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีไม่มีสัญชาติไทย “ส่งผลให้เด็กเหล่านี้ขาดเอกสารพิสูจน์ตน อันทําให้

ประเทศไทยมีเด็กกว่า 1 ล้านคนท่ีส่วนใหญ่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อย ลูกหลานแรงงานอพยพข้ามชาติ 

และเด็กๆ ท่ีลี้ภัย ท่ียังคงไม่มีใบจดทะเบียนการเกิด เด็กเหล่านี้จึงกลายเป็นคนไร้รัฐ” 10 ดังนั้น การ

ตกอยู่ในสภาพคนไร้รัฐหรือคนท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนย่อมทําให้คนเหล่านั้นตกอยู่ในสภาพคนไร้

สัญชาติและคนไร้สิทธิมนุษยชนไปโดยปริยาย  

ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิและสถานะบุคคลในประเทศไทย  

เนื่องจากการขาดเอกสารพิสูจน์ตนเอง ว่าเป็นใคร สัญชาติอะไร ภูมิลําเนาอยู่ไหน อาศัยอยู่

ในสถานะทางกฎหมายแบบไหน กล่าวได้ว่าการท่ีบุคคลไร้รัฐไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ จึงสัมพันธ์กับ

กฎหมาย 3 ฉบับได้แก่  (1) สถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร (2) สถานะบุคคลตาม

กฎหมายสัญชาติ และ (3) สถานะบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมือง 

ในส่วนของกฎหมายการทะเบียนราษฎร เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย 

แจ้งย้ายท่ีอยู่ การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําทะเบียนบ้าน การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 

ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 38 บัญญัติ ให้นายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินจัดทําทะเบียนบ้านสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับอนุญาตให้

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดและบุตรของบุคคลดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจาก

การได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนจําหน่ายรายการทะเบียน

ของผู้นั้นโดยเร็ว 

ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสําหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอ่ืน

นอกจากท่ีบัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

                                                           

10 เรื่องเดียวกัน, 114. 
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การระบุให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือ บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้มีทะเบียนบ้านกลาง

ในท้องถ่ินนั้นเป็นการให้สิทธิและสถานะบุคคลในประเด็นการอยู่อาศัย โดยการบันทึกชื่อเข้าใน

ทะเบียนบ้านกลางนับเป็นเอกสารสําคัญท่ีระบุถ่ินท่ีอยู่ของพวกเขาในประเทศไทย นอกจากนั้นแล้ว

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรยังเป็นกฎหมายถูกนํามาใช้ในการสํารวจประชากรท่ีเป็นคนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติเพ่ือให้ทราบจํานวน และจัดทําทะเบียนประวัติเพ่ือระบุข้อเท็จจริงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีเกิด การเดินทางเข้ามาในประเทศไทย วันเดือนปีเกิด บิดา-มารดา เป็นต้น ผ่านระเบียบสํานัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 

พ.ศ. 2548 ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมาจากการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติ จะช่วยในการ

พัฒนาสถานะบุคคลให้เกิดความเหมาะสม  

ในส่วนของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง เป็นกฎหมายท่ีจําแนกว่าใครบ้างเข้าเมืองถูกกฎหมาย

ใครบ้างเข้าเมืองผิดกฎหมาย สําหรับคนไร้รัฐไรส้ัญชาติ หรือคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ถูกรัฐ

ไทยตีคุลมเหมารวมว่าเป็น “คนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”11 สถานการณ์เป็นคนต่างด้าวเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และ
                                                           

11 คนต่างด้าวบางจําพวกท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับ
ตามประกาศนี้ หมายถึง คนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี ้

(1) คนต่างด้าวท่ีได้รับการสํารวจเพ่ือจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 

(2) คนต่างด้าวท่ีได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตาม
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548 

(๓) คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ท่ีมีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และได้รับการจัดทําทะเบียน
ประวัติและบัตรประจําตัว ดังต่อไปนี ้

(ก) ผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่าเช้ือสายไทยท่ีเข้ามาหลังวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 

(ข) ผู้อพยพเช้ือสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ท่ีเข้ามาหลังวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

(ค) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา 

(ง) ลาวอพยพ 

(จ) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า 

คนต่างด้าวตาม (3) หมายความรวมถึง ผู้ท่ีได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวชนกลุ่มน้อย
เดิม และผู้ท่ีได้รับการจัดทําบัตรประจําตัวให้ใหม่ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคน
ซึ่งไม่มสีัญชาติไทย พ.ศ. 2547 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

อนุญาตให้ออกนอกเขตท่ีอยู่อาศัยเพ่ือไปทํางานตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.

2521 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งการขออนุญาต

ออกนอกพ้ืนท่ีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและพระราชบัญญัติการ

ทํางานของคนต่างด้าว ต่างกําหนดสิทธิในสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือผู้ท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ท้ังในเรื่องสิทธิการเดินทางท่ีต้องขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี และสิทธิในการประกอบอาชีพท่ี

จํากัดไว้สําหรับคนต่างด้าว  

ในส่วนของพระราชบัญญัติสัญชาติ เป็นกฎหมายท่ีกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ว่าบุคคลใดจะเป็น

สมาชิกของรัฐนั้นๆ การมีสัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์โดยตรงกับการได้รับการคุ้มครองจากรัฐ

เจ้าของสัญชาติ การมีสัญชาติจึงเป็นเรื่องท่ีส่งผลโดยตรงต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพในมิติต่างๆ 

หลักเกณฑ์สําคัญในการกําหนดว่าบุคคลใดจะได้สัญชาติไทยหรือไม่ มีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การ

ได้สัญชาติตามหลักดินแดน และการได้สัญชาติตามหลักสายโลหิต  

 วีนัส สีสุข12 ได้วิเคราะห์ภาพรวมของหลักการได้สัญชาติไทยท้ัง 2 ลักษณะท่ีปรากฏข้ึนใน

กฎหมายสัญชาติของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาดังนี้  

 “กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศไทย นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456  

จนถึงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม

หลักดินแดน เป็นไปในลักษณะเปิดกว้างไม่ค่อยมีข้อจํากัด กล่าวคือใครก็ตามท่ีเกิดในดินแดนของ

ราชอาณาจักรไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าบิดามารดาจะเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดย

ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองก็ตาม”13 

 การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสัญชาติ เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2515 จากการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีกลายเป็นระบบการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ 

จึงทําให้การได้สัญชาติไทยเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์การสืบสายโลหิต กล่าวคือเด็กท่ีเกิดในประเทศไทยจะได้

สัญชาติไทยต่อเม่ือบิดามารดาเป็นคนสัญชาติไทย หากบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว เด็กก็ไม่ได้รับ

สัญชาติไทย แม้ว่าจะเกิดในแผ่นดินไทยก็ตาม  “จนกระท่ังเม่ือมีการประกาศใช้ประกาศของคณะ

                                                           

12 วีนัส สีสุข, รักษาโรคไร้รัฐ: ด้วยกฎหมายทะเบียนราษฎร (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝ้า
ระวังสภาวะไร้รัฐ, 2554).   

13 เรื่องเดียวกัน, 123. 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2515 เป็นต้นมา 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ออกมาในสถานการณ์ของประเทศท่ีมีปัญหาความม่ันคงจากภัยของ

ลัทธิการเมืองการปกครองซึ่งเป็นคนละข้ัวกับประเทศไทย จึงทําให้มีการถอนสัญชาติไทยของผู้ท่ีเคยมี

สัญชาติไทยโดยการเกิด และทําให้คนท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2515 ไม่ได้

สัญชาติไทย ถ้าเป็นผู้ท่ีมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด่าวท่ีไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการ

ถาวร”14  

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 ส่งผลให้เด็กจํานวนมากท่ีมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว

ตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนั้นรัฐไทยจึงมีการแก้ไขปัญหาเพ่ือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

ประกาศฉบับดังกล่าว “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ในมาตรา 11 วรรคสอง 

ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศให้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไปแก่บุคคลท่ีถูกถอน

สัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 และบุตรหลาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 

17 กันยายน 2547 โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลนั้นจะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย มีหลักฐานการ

ทะเบียนราษฎร เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมี

ความประพฤติดี”15 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 กลับบัญญัติ

หลักการตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 337 ไว้ในมาตรา 7 ทวิ บัญญัติว่า “ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย 

โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะท่ีเกิดบิดาตามกฎหมายหรือ

บิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดา หรือมารดาของผู้นั้นเป็น (1) ผู้ท่ีได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (2) ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทย

เพียงชั่วคราว หรือ (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมือง ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้

สัญชาติไทยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้

สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่จะมีการสั่งเป็นอย่างอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” หลักการเยียวยาท่ีรัฐ

ไทยต้องการแก้ไขปัญหากลับไม่สามารถลดปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้ เพราะบรรดาผู้อพยพเข้ามา

ในประเทศไทย ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ตกอยู่ในสภาพของการเป็น “คนต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

                                                           

14 เรื่องเดียวกัน. 
15 เรื่องเดียวกัน, 124. 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 
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     รายงานฉบับสมบูรณ์  

กฎหมาย” ท้ังสิ้น รวมท้ังบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2535 และไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดจาก ปว.337 ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไม่ได้รับการ

เยียวยาแก้ปัญหาสถานะบุคคลของตนเอง 

 เม่ือปัญหาสถานะบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจาก ปว.337 ยังคงดํารงอยู่ รัฐไทยจึงมีการแก้ไข

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ในบทบัญญัติมาตรา 23 ท่ีบัญญัติออกมาแก้ไข

ผลกระทบจาก ปว. 337 โดยบัญญัติว่า  

“บรรดาบุคคลท่ีเคยมีสัญชาติไทย เพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ข้อ 1 และผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย

ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลนั้น

อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความ

ประพฤติดี  หรือทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตั้ งแต่วันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคําสั่งอันมีผลให้เห็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

“เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ผู ้มีคุณสมบัติตาม

วรรคหนึ่ง ยื่นคําขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายอําเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องท่ีท่ีผู้นั้นมีภูมิลําเนาในปัจจุบัน”  

อย่างไรก็ตาม หลักการของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 บัญญัติ

ออกมาเพ่ือเยียวยาคนท่ีเกิดในประเทศไทยอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบจาก ปว.337 

รวมถึงกลุ่มของบุตรหลานของบุคคลดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของแต่ละท้องที่มีความ

แตกต่างกัน เช่น การเรียกพยานท่ีมากเกินความจําเป็น การระบุคุณสมบัติของพยานว่าต้องเป็น

ข้าราชการจึงมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ส่งผลให้หลายกรณีการดําเนินการตามมาตรา 23 จึงเกิดความ

ล่าช้า รวมท้ังเงื่อนไขของเวลาท่ีระบุให้กฎหมายฉบับนี้มีผลต่อบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทยในช่วงเวลา

เฉพาะ กล่าวคือเกิดตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2515 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2535 เท่านั้น ดังนั้นเด็กท่ีเกิดใน

ประเทศไทยหลัง 26 กุมภาพันธ์ 2535 จึงคงประสบกับปัญหาสถานะบุคคล  
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพรมแดน 

ปรากฏการณ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติ มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีอยู่จังหวัดรอยต่อตะเข็บชายแดน 

งานวิจัยนี้จึงอาศัยแนวคิดเรื่องพรมแดนเป็นกรอบในศึกษาด้วย การศึกษาเรื่องพรมแดนมีนัยทาง

ความหมาย 2 แนวทางหลักดังนี ้

1) พรมแดนทางด้านภูมิศาสตร์และดินแดนของรัฐ (Landscape State) เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงความเหมือนและความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในรัฐชาติซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีท่ีอยู่

ประจําและไม่สามารถเคลื่อนย้าย (Fixed) ไปยังท่ีอ่ืนๆ หรือเคลื่อนย้ายออกจากกันได้ความหมายของ 

พรมแดน คือ เส้นเขตแดน (Boundary Line) ท่ีเป็นเส้นสมมติตั้งต้นและจุดสิ้นสุดขอบเขตอธิปไตย 

สร้างกระบวนการควบคุมพ้ืนท่ีแบ่งแยกความเหมือน ความเป็นพวกเดียวกัน กับ ความแตกต่าง ความ

เป็นอ่ืนระหว่างผู้คนท่ีต่างฟากของเส้นพรมแดน การเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติจะ

เกิดข้ึนอย่างเสรีไม่ได้ 16 หากมีการเคลื่อนย้ายตําแหน่งท่ีอยู่แบบไม่เป็นท่ีเป็นทางท่ีไม่ได้รับอนุมัติเป็น

ทางการ (Unauthorized movement) ท้ังภายในและภายนอกพรมแดนจึงนับเป็นปัญหาท่ีไม่ปกติ

สร้างปัญหาท่ีรัฐชาติต้องเข้าไปจัดการ แนวคิดดังกล่าวนี้ จึงเป็นการมองพรมแดนในฐานะองค์ประกอบ

สําคัญของรัฐชาติท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการผูกโยงประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสังคมเข้ากับการดํารง

อยู่ของรัฐชาติ อันกลายมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางสังคมของคนและวัฒนธรรม  

 2) พรมแดนของพื้นท่ีเคลื่อนไหวและเลื่อนไหล (Fluid – Scapes) เป็นพรมแดนท่ีแตกต่าง

ออกไปจากแนวคิดแรกโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไม่จําเป็นจะต้องมีพ้ืนท่ีติดต่อกันเสมอไป อาจจะแยกกันอยู ่

หรือไปสังกัดในพ้ืนท่ีอ่ืนก็ได้ซึ่งในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมานั้น แนวคิดแบบดั้งเดิม

ท่ีว่าพรมแดนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถเคลื่อนท่ีหรือเลื่อนไหลได้ในรัฐชาติได้ถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลงไป

เป็นอย่างมาก ในการกําหนดความเหมือนและความแตกต่างของของสังคมและวัฒนธรรมถูกมองและ

ตรวจสอบด้วยแนวคิดท่ีว่า มนุษย์มีการเคลื่อนท่ี – เลื่อนไหลและความไร้ขอบเขตของการดําเนินชีวิต 

พรมแดนเป็นปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒนธรรมระดับโลก (Global 

Culture flows) มีการเลื่อนไหลและการเคลื่อนย้ายของคน การเคลื่อนไหวของกระแสเงิน กระแสสื่อ 

                                                           

16 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “ข้ามพรมแดนกับคําถามเรือ่ง อัตลักษณ์ วัฒนธรรม พ้ืนท่ีและความเป็นชาติ,” 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม:่ ข้ามพรมแดน 15, ฉ.1 (2545): 2. 
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กระแสเทคโนโลยี และความคิดข้ามอาณาบริเวณท่ัวโลกเป็นคุณลักษณะใหม่และเฉพาะของสังคม

สมัยใหม่ในยุคท่ีเส้นแบ่งระหว่างพรมแดน กลายเป็นสิง่ท่ีเลือนราง17 

 อีกมุมมองหนึ่งท่ีมองพรมแดนเป็นพื้นท่ีเคลื่อนไหวและเลื่อนไหล (Fluid – Scapes) ไม่ใช่

สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาอย่างช้านานและเกิดข้ึนตลอดเวลา อาทิงานของ ประสิทธิ์ ลีปรีชา 18มอง

การเคลื่อนย้ายเป็นประวัติศาสตร์ของชาวม้งเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวม้งเข้าด้วยกัน 

พรมแดนรัฐชาติต่างหากท่ีเป็นประดิษฐ์การใหม่ท่ีขัดขวางให้กระบวนการเดินทางเคลื่อนย้ายข้าม

พรมแดนท่ีมีมาก่อนให้สลับซับซ้อนมากข้ึนเท่านั้นเอง สอดคล้องกับงานของขวัญชีวัน บัวแดง 19และ 

วันดี สันติวุฒิเมธี 20 ท่ีได้ใช้วิธีการทางงานชาติพรรณวรรณา (Ethnographics) อธิบายกระบวนการ

สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาวไทยใหญ่ในเขตชายแดนไทย – พม่า ท่ีมองพรมแดนในฐานะท่ี

เป็นพ้ืนท่ีชายขอบของอํานาจรัฐชาติ เป็นอาณาบริเวณท่ีชุมชนได้แปรสถานะความเป็นคนชายขอบ

ของพ้ืนท่ีให้กลายเป็นศูนย์กลางทางสังคม ด้วยการสร้างความหมาย และตีความใหม่ ด้วยความเชื่อ 

และอุดมการณ์ของชุมชนเพ่ือแปรสภาวะความไร้อํานาจของชุมชนชายขอบให้กลายเป็นแหล่งอ้างอิง

ทางอํานาจเพ่ือการดํารงอยู่ได้อย่างอยู่รอดซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีมาอย่างยาวนาน 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดเรื่องพรมแดนได้ก้าวข้ามเขตแดนรัฐชาติสู่กระบวนการความเป็นตัวตน 

และความหมายใหม่ท่ีหลากหลายและมีพลังด้วยความเฉพาะของมันเองดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นํา

แนวคิดเรื่องพรมแดนมาอธิบายปรากฏการณ์เรื่องความหลากหลายและพ้ืนท่ีตัวตนชีวิตของผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชายแดน และเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีคุณค่ามิควรละท้ิงในฐานะการ

ดํารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย ์

 

                                                           

17 Arjun Appadurai, Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996). 

18 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, “อัตลักษณ์ทางเครือญาติของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งท่ามกลางความทันสมัย.” ใน อัต
ลักษณ ์ชาติพันธ์ุ และความเป็นชายขอบ, บรรณาธิการโดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานษยวิทยาสิ
รินธร, 2545), 203-252. 

19 ขวัญชีวัน บัวแดง, วาทกรรมอัตลักษณ ์(กรุงเทพฯ: ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547). 
20 วันดี สันติวุฒิเมธี, “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวไทใหญ่ชายแดน ไทย – พม่า: 

กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540). 
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2.4  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในส่วนของวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย สามารถจัดแบ่ง

ประเภทออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก คือ (1) งานศึกษาท่ีให้ความสําคัญกับมิติสิทธิในเชิงกฎหมาย (2) 

งานศึกษาท่ีเน้นข้อมูลเชิงมานุษยวิทยา (3) งานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ “ผู้อพยพอินโดจีน”  

1) งานศึกษาท่ีให้ความสําคัญกับมิติสิทธิในเชิงกฎหมาย  

งานประเภทแรก คือ งานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติควรได้รับในฐานะท่ีเป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน งานเอกสารประเภทนี้เกิดจากการปฏิเสธสถานะ

ของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนของรัฐไทย การประกาศนโยบายของรัฐบาลไทยในการดําเนินการต่อผู้อพยพ  

ลี้ภัยอินโดจีน และการประกาศว่าไม่มีผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป 

รวมท้ังการท่ีรัฐไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยด้วยสถานะของผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ทําให้

รัฐไทยปฏิเสธการตกหล่นของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนท่ียังคงดํารงตัวตนอยู่ในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดการ

นิยามผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนท่ีตกหล่นในประเทศไทยว่าเป็น “คนไร้รัฐไร้สัญชาติ” และต่อมาระบุให้

เป็น “ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน”  

 วรรณกรรมส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ มักเป็นงานวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโทของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ รศ.ดร.

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายท่ีให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับ

เรื่องสัญชาติของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยคนหนึ่ง งานชิ้นแรกเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“สิทธิในการทํางานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย” โดยอารยา ชินวรโกมล21 เป็นงานศึกษาท่ีต้องการ

นําเสนอข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับสิทธิในการทํางานของคนไร้สัญชาติท่ีมีอยู่ในสังคมไทย ในฐานะท่ีสิทธิ

ดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัย 4 หากมนุษย์คนหนึ่งไม่

สามารถทํางานได้ ย่อมเป็นการผลักดันให้เขาไม่สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยู่ได้ ประเด็นสําคัญท่ีงาน

ศึกษานี้สะท้อนให้เห็นคือ การจัดการสิทธิในการทํางานของคนไร้สัญชาติจะต้องดําเนินการท่ีแตกต่าง

จากการจัดการปัญหาการเข้ามาทํางานของคนต่างด้าว ในการพิจารณาเรื่องสิทธิในการทํางานของคน

ไร้สัญชาติควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจากการพิจารณาถึงความมีอยู่จริงของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย และ

                                                           

21 อารยาชิน วรโกมล, “สิทธิในการทํางานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547). 
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การแก้ปัญหาก็ควรอยู่ภายใต้กฎหมาย และการร่วมมือกันท้ังจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนั้น

ข้อเสนอท่ีสําคัญจากงานศึกษานี้ก็คือ การเร่งรัดให้มีการกําหนดสถานะบุคคลให้กับบุคคลท่ีไร้สัญชาติ 

เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขเรื่องสิทธิในการทํางานของคนไร้สัญชาติให้มีความแตกต่างจากสิทธิในการทํางาน

ของคนตา่งด้าว  

 ในส่วนของการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของคนไร้สัญชาติ ก็เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่ง

ของมนุษย์ทุกคน งานของอัญชลี กิจธนไพบูลย์22 เรื่อง “สิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของคนไร้

สัญชาต”ิงานนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า สิทธิในการอาศัยอยู่ของบุคคลถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอย่างหนึ่งท่ี

มนุษย์ทุกคนต้องการ ซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลท่ีมีสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งย่อมชอบท่ีจะมีสิทธิอาศัยอยู่

ในรัฐท่ีตนมีสัญชาติอยู่ ในทางกลับกันหากบุคคลใดมีสัญชาติของรัฐอ่ืนหรือไร้สัญชาติ การท่ีบุคคลนั้น

จะสามารถอาศัยอยู่ในรัฐท่ีตนไม่ได้มีสัญชาติได้นั้น ย่อมต้องได้รับการยอมรับจากรัฐท่ีตนอาศัยอยู่ ซึ่ง

ในสังคมไทยมีคนไร้สัญชาติท่ีไม่สามารถส่งกลับออกนอกประเทศได้ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงภัยในชีวิต

ของคนเหล่านั้น แต่การอยู่อาศัยของคนไร้สัญชาติเป็นเพียงข้อเท็จจริงท่ีขาดการยอมรับจากรัฐไทยให้

มีสิทธิอยู่อาศัยตามกฎหมายได้ ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีสถานะเป็น “ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย”ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษากระบวนการในการให้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยแก่คนไร้

สัญชาติท่ีรัฐไทยไม่อาจส่งกลับได้ โดยต้องคํานึงถึงความสมดุลระหว่างความม่ันคงของรัฐและความมี

มนุษยธรรมของประเทศไทย งานนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรื่องสิทธิของคนไร้สัญชาติท่ีไม่

สามารถส่งกลับได้ว่า (1) รัฐควรท่ีจะกําหนดให้สิทธิอาศัยแก่คนไร้สัญชาติ โดยการใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาให้สิทธิอาศัยแก่บุคคลในแต่ละกลุ่มให้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล (2) 

การสร้างองค์ความรู้ให้กับท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐ ประชาชน และคนไร้สัญชาติ เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึง

หน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติและสิทธิท่ีตนพึงมี (3) รัฐควรแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการ

สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างท่ัวถึง (4) รัฐต้องป้องกัน

และปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองอย่างจริงจังและจัดการข้ันเด็ดขาดกับเจ้าหน้าท่ีท่ีทุจริตในการ

นําพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ  

                                                           

22 อัญชลี กิจธนไพบูลย,์ “สิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของคนไร้สัญชาติ,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547). 
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 งานชิ้นท่ีสาม เป็นงานท่ีศึกษาเก่ียวกับสิทธิในด้านสุขภาพอนามัยท่ีถือว่าเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีมนุษย์จะต้องได้รับ โดย อรวรรณ รอดสังวาลย์23 เรื่อง “สิทธิในการมีสุขภาพอนามัยดีของคนไร้

สัญชาติในประเทศไทย” งานนี้วางอยู่บนสมมุติฐานว่า คนไร้สัญชาติท่ีได้รับสิทธิในการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย แต่จากสิ่งท่ีปรากฏคือ การท่ีกฎหมายไทยจํากัดการประกันสิทธิในการเข้าถึงการบริการ

สุขภาพอนามัยได้เฉพาะ “ประชาชน” แต่คนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันมิได้มีเพียง “พลเมือง

ประเทศไทย” เท่านั้น ยังมีกลุ่มคนท่ีไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเข้ามาอาศัยในสังคมไทยอยู่อีกกลุ่มด้วย ซึ่งแม้จะ

มีกรอบนโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐไทยแก่คนไร้สัญชาติท่ีได้รับสิทธิอาศัยในประเทศไทย และ

แรงงานต่างด้าวท่ีถือใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

ไม่ได้เป็นไปโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันรวมกับความไม่เข้าใจของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิด

ปัญหาการละเมิดสิทธิอันเป็นปัญหาใหญ่ต่อสังคมท่ีจําเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป  

 2) งานศึกษาท่ีเน้นข้อมูลเชิงมานุษยวิทยา 

วรรณกรรมประเภทท่ีสองเน้นให้แง่มุมเชิงมานุษยวิทยา งานของ Peter Vail เรื่อง “The 

Stateless Encounter the State: Power, Interaction, and Narrative Identity on the Thai-

Lao Border” งานวิจัยนี้ได้นําเสนอให้เห็นว่า ความไร้รัฐกําลังกลายเป็นสิ่งท่ีได้รับการตระหนักรู้ใน

ฐานะของปัญหาท่ีมีขอบข่ายขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้ังชายแดนฝั่งติด

ลาวและกัมพูชาโดยผู้วิจัยศึกษาความมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ คนไร้รัฐ เม่ือพวกเขา

เผชิญหน้ากันโดยอาศัยกรอบคิดภาษาศาสตร์เชิงสังคม (sociolinguistic) และการวิเคราะห์เรื่องเล่า 

เพ่ือทําความเข้าใจการมีชีวิตอยู่ของคนไร้รัฐท่ีชายแดนไทย-ลาว ในอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การท่ีพวกเขาต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ จุดเน้นของงานอยู่ท่ีการมองปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม

ระหว่างคนไร้รัฐกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีนําไปสู่การเล่าเรื่องท่ีหลากหลายเรื่องให้แก่ผู้ฟัง และการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้เห็นถึงกระบวนการของอํานาจและความไร้อํานาจ การตีความวาทกรรม 

และการนําอัตลักษณ์ไปใช้ โดยการพิจารณารูปธรรมเล็กๆ น้อยๆ ในปฏิสัมพันธ์ เพ่ือท่ีจะเห็นถึง

รูปแบบต่างๆ ของปฏิสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยงานของ Vail ชี้ให้เห็นว่าความไร้รัฐท่ีปรากฏใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสิ่งท่ีเผชิญกับภาวะวิสัยของคนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีท้ังยากจน และมีความ

กลัวในการดําเนินชีวิต ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลก็ปล่อยปะละเลยต่อปัญหาดังกล่าว แม้ว่า

                                                           

23 อรวรรณ รอดสังวาล, “สิทธิในการมีสุขภาพอนามัยดีของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546). 
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เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจะทราบว่าใครคือคนไร้รัฐ แต่ในระดับนโยบายกลับไม่มีการพัฒนาหรือขยับกลไกท่ี

เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา สําหรับคนไร้รัฐผู้อ้างสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยนั้น กระบวนการ

การให้สถานะพลเมืองจําเป็นจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็วข้ึน โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย และมีความ

โปร่งใสข้ึน ขณะท่ีกลุ่มท่ียังไม่เข้าข่ายในการอ้างถึงสถานะพลเมืองควรปฏิบัติต่อพวกเขาบนฐานของ

สิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญ รวมท้ังการท่ีคนกลุ่มหลังนี้ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางกฎหมาย ควร

จะได้รับการช่วยเหลือให้ประกอบอาชีพได้ เช่น อนุญาตให้เดินทางและทํางานในระหว่างท่ีกําลัง

ดําเนินการแก้ไขนโยบายเก่ียวกับคนไร้รัฐ 

3) งานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับผู้อพยพอินโดจีน  

 เนื่องจากคนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเป็น “คนลาวอพยพ” เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดจากเหตุการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลุ่มประเทศอินโดจีนช่วงปี 2517-2518 ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีท้ัง

นักวิชาการ นักศึกษา ท่ีศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์ของผู้อพยพท่ีมาจากกลุ่มประเทศอินโดจีน โดย

นักวิชาการท่ีมีบทบาทในการศึกษาเก่ียวกับผู้อพยพอินโดจีนในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ขจัดภัย บุรุษพัฒน ์

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้ดํารงตําแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติ หนังสือเรื่อง “ผู้อพยพลี้ภัย

อินโดจีน24” เป็นหนังสือท่ีให้ข้อมูลในเรื่องผู้อพยพอินโดจีน ท้ังในแง่มุมของสภาพปัญหาของการ

อพยพลี้ภัย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผู้อพยพลี้ภัยจํานวนและประเภทของผู้อพยพลี้ภัยจากอินโดจีน 

รวมถึงผลกระทบของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนท่ีเข้ามายังประเทศไทย นโยบายของรัฐไทยต่อผู้อพยพลี้ภัย

อินโดจีน การดําเนินการของรัฐบาลในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และมาตรการในการแก้ไขปัญหา

ผู้ลี้ภัยอินโดจีน  

 งานของขจัดภัย บุรุษพัฒน์ จึงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดหลักของหน่วยงานราชการไทย ท่ีเห็น

ว่าการให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีน เป็นเรื่องการให้ “ความสงเคราะห์” คนกลุ่มนี้ และ

เม่ือบ้านเมืองของคนกลุ่มนี้สงบแล้วรัฐก็ควรผลักดันให้คนกลุ่มนี้กลับประเทศของตน โดยมิได้คํานึงถึง

ความปลอดภัยของคนท่ีถูกส่งกลับเท่าไรนัก นอกจากนั้นงานชิ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า การท่ีประเทศ

ในอินโดจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบสังคมนิยม จะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐไทยหาก

ยังคงให้ผู้อพยพลี้ภัยสงครามอินโดจีนเข้ามายังประเทศไทย ดังนั้นข้อเสนอหลักของงานนี้ต่อประเด็น

เรื่องผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีน คือ การพยายามผลักดันคนเหล่านี้ออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ

                                                           

24 ขจัดภัย บุรุษพัฒน,์ ผู้อพยพลี้ภัยจากอินโดจีน (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2536). 
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ส่งกลับมาตุภูมิ ส่งไปยังประเทศท่ีสาม หรือการปิดค่ายผู้อพยพชั่วคราวท่ีอยู่ในจังหวัดรอยตะเข็บของ

ไทยลง เป็นต้น  

 งานชิ้นท่ี 2 เป็นงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับผู้อพยพชาวอินโดจีนเช่นเดียวกันได้แก่ วิทยานิพนธ์

ระดับมหาบัณฑิต เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีต่อชาวลาวอพยพ” 

โดย ยิ่งยง เรือนทอง25 ท่ีเสนอต่อคณะศิลปศาสตร์ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่างๆ ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า เกษตรกร กรรมกรรับจ้าง และนักศึกษา ท่ีมีต่อ

ชาวลาวอพยพในศูนย์รับผู้อพยพจังหวัดอุบลราชธานี ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการ

สํารวจมีอาชีพท่ีหลากหลาย มีระดับของอายุท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังระดับของรายได้และการศึกษาท่ี

แตกต่างกัน แต่กลับมีทัศนะต่อลาวอพยพในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

เห็นว่ารัฐบาลควรหาทางให้ลาวอพยพออกไปจากประเทศโดยเร็วท่ีสุด และถ้ารัฐไม่สามารถ

ดําเนินการผลักดันลาวอพยพให้ออกจากประเทศได้ ควรท่ีจะจัดตั้งนิคมให้คนเหล่านี้อยู่เป็นการเฉพาะ 

โดยมีการให้การศึกษาอบรมให้มีความรักแผ่นดินไทย ตลอดจนมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือ

ป้องกันการพิพาทกับคนไทยท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนิคมท่ีจะเป็นท่ีรองรับผู้อพยพดังกล่าว  

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า งานศึกษาท่ีปรากฏตัวในระยะแรกของ

การอพยพของผู้อพยพชาวลาวจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นไปในลักษณะของการมองว่า

ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้รัฐไทยต่ออยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะจําเป็นต้องรับผู้อพยพ

ตามหลักมนุษยธรรม แต่การดําเนินนโยบายรวมถึงทัศนะของผู้กําหนดนโยบายต่างพยายามท่ีจะ

ผลักดันและลดแรงจูงใจต่างๆ ของบรรดาผู ้อพยพลง เพื่อมิให้ต้องแบกรับภาระในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม การผลักภาระของรัฐไทยและการปฏิเสธความเป็นจริงท่ีว่ายังคงมีคนลาวอพยพท่ียัง

ตกค้างอยู่ในประเทศไทยจํานวนมาก ส่งผลให้งานศึกษาในช่วงเวลาต่อมาจึงมุ่งให้ความสําคัญกับ

ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญท่ีคนกลุ่มนี้เผชิญอยู่ในปัจจุบัน  

 หลังจากการทบทวนแนวคิดท้ังเรื่องสิทธิมนุษยชน ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชน

และสถานะบุคคล รวมท้ังทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้ว ในบทต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงสถานการณ์

สถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังในเชิงพัฒนาการความเป็นมา บริบทเชิงนโยบายท่ี

                                                           

25 ยิ่งยง เรือนทอง, “ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีต่อชาวลาวอพยพ,” 
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2525). 
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เก่ียวข้อง และสถานการณ์ปัญหาเรื่องการทํางาน ซึ่งเป็นประเด็นสิทธิท่ีมีความจําเป็นสําหรับความอยู่

รอดของคนกลุ่มนี้   
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บทท่ี 3  

สถานการณด์้านสิทธิและสถานะบุคคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

3.1  บริบทท่ัวไป 

การอพยพย้ายถ่ินของผู้คนยุคก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) 

กลุ่มท่ีอพยพชั่วคราวแล้วเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเอง (2) กลุ่มท่ีได้ตั้งรกรากและกลืนกลายเป็น

ประชากรท้องถ่ินของดินแดนนั้นๆ โดยท่ีบางกลุ่มอาจไม่ถูกกลืนกลายแต่ถูกทําให้ตกอยู่ในฐานะชน

กลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือศาสนา กล่าวสําหรับลักษณะของการอพยพย้ายถ่ินแบบหลังใน 

บางดินแดนได้นําไปสู่การก่อตั้งรัฐอาณานิคมเพ่ือเป้าหมายของการบริหารกิจการสาธารณะ รวมท้ัง

การเกณฑ์แรงงานและการค้า  

การเดินทางของผู้คนไปยังดินแดนอ่ืนๆ ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงท้ังมิติประเพณี 

มิติการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามรัฐชาติท่ีก่อตัวข้ึนในระยะต่อมา มีความพยายามท่ีจะ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้คนข้ามแดน ซึ่งมักจะกีดขวางประเพณีท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 

รวมท้ังมิติทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจท่ีเคยดํารงอยู่มาก่อนด้วย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําสายสําคัญท่ีร้อยเรียงวิถีชีวิตของผู้คน การ

เดินทางข้ามไปมาบนแม่น้ําโขงของคน 2 ฝั่งโขง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ึน เม่ือภูมิกายาของสยามและลาว แข็งตัวก่อตั้งชุดกฎเกณฑ์ กติกาแบ่งแยกคน 2 ออกจากกัน คน

ชาติพันธุ์ “ลาว” ท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ําโขงจึงถูกแบ่งแยกออกจากกันภายใต้รัฐชาติ 2 

ประเทศ โดยท่ีประชาชนในแต่ละชาติได้สร้างแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะแยกออกจาก

กัน โดยกลุ่มคนลาวท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พัฒนา

เอกลักษณ์เฉพาะภายในภูมิภาคท่ีเรียกว่า “อีสาน” หรือ “ไทยอีสาน” ขณะท่ีคนลาวอีกฝั่งของแม่น้ํา

โขงตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศสและต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองแบบรัฐสังคมนิยม วาทกรรมของ

การเป็นคน (ไทย) อีสาน และคนลาว ได้แยกคนท่ีมีรากทางวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันให้ออกจากกันใน

ฐานะความเป็นอ่ืนของกันและกันภายใต้พรมแดนรัฐชาติท่ีขีดทาบทับแบ่งเขตแดนระหว่างสอง

ประเทศ  
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การเมืองภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนสมรภูมิของสงครามเย็นท่ีมีการ

แบ่งข้ัวอุดมการณ์การเมืองออกเป็น 2 ข้ัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี ค.ศ.1975 ท่ีลาวมีรัฐบาลภายใต้

การนําของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ส่งผลให้เกิดการต่อสู้และทําลายศัตรูทางการเมืองฝ่ายตรงข้าม 

การขจัดศัตรูทางการเมืองโดย “ขบวนการฝ่ายปะเทดลาว” ทําให้มีคนลาวอพยพข้ามฝั่งโขงเข้ามายัง

ประเทศไทยในฐานะของ “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” จํานวนมาก จํานวนคนลาวท่ีอพยพเข้ามาในฝั่งไทย

ตั้งแต่ปี 1975-1992 (พ.ศ. 2518-2535) ถือได้ว่าเป็นจํานวนประชากรท่ีมากท่ีสุดในบรรดาผู้อพยพ

จากอินโดจีนในช่วงเวลาเดียวกัน จํานวนคนลาวอพยพท่ีเป็นชาวลาวพ้ืนราบ (Lowland) จํานวน 

210,023 คน และลาวภูเขา (Hill tribe) จํานวน 121,945 คน โดยได้เข้ามาพักพิงตามศูนย์อพยพ

ชั่วคราวต่างๆ ในประเทศไทย 26 

เม่ือพิจารณาจากมุมมองเชิงทฤษฎี รัฐ และชาติ ผู้หนีภัยจากการสู้รบเหล่านี้ เปรียบเสมือน 

“ประชา” (people) ท่ีไร้ภูมิกายา (geo-body) อันเป็นผลจากการก่อตัวของรัฐ-ชาติสมัยใหม่ใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีครั้งหนึ่งคนไร้รัฐเหล่านี้เคยมีสังกัดของตนอยู่ รวมท้ังมี

สํานึกของความเป็นคนแห่งชาติลาวอยู่ภายใต้ภูมิกายาของการสร้างชาติลาวในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 

แต่ครั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1975 ได้เบียดขับคนเหล่านี้ออกด้วยภายใต้

แนวคิด “ล้างคนเก่า สร้างคนใหม่ให้สะอาด” โดยถือว่าคนเหล่านี้คือ พวก “ปะติกาน” หรือ พวก

ปฏิกิริยาท่ีมีแนวคิดแตกต่างและเป็นผลผลิตของระบอบเก่า ซึ่งได้แก่บรรดาบุคคลท่ีเคยทํางานกับ

รัฐบาลราชอาณาจักรลาว หรือพนักงานและข้าราชการท่ีทํางานในระบอบเก่า รวมถึงชาวบ้านท่ีทนต่อ

ความเข้มงวดในการควบคุมคนในสังคมลาวไม่ได้ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดไม่สอดคล้องกับระบอบใหม่

และถูกนิยามว่าเป็นอันตรายต่อการสร้างชาติ จึงเกิดปรากฏการณ์ของการหลบหนีของผู้คนออกจาก

สังคมใหม่  

การอพยพของบรรดา “ปะติกาน” มายังฝั่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางแม่น้ําโขง 

สะท้อนผ่านสถิติการช่วยเหลือสิ่งของแก่ศูนย์รับผู้อพยพท่ีตั้งข้ึนบริเวณชายแดนไทย-ลาวทาง

ภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงราย ไล่เรียงลงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

จากข้อมูลของ UNHCR ในปี ค.ศ.1978 พบสถิติตัวเลขคนลาวท่ีลงทะเบียนในศูนย์รับผู้อพยพในภาค

                                                           

26 การอพยพของคนลาว เริ่มตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  
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ตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุดท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 37,211 คน 27 คนเหล่านี้ไม่ได้อพยพมา

พร้อมกับสิทธิความเป็นพลเมืองลาว เพราะกลุ่มคนท่ีอพยพออกจากประเทศในช่วงการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในลาว ส่วนใหญ่คือกลุ่มคนท่ีไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบใหม่ ทันทีท่ีหนีออกจาก

ประเทศลาวถือว่าสถานะความเป็นพลเมืองลาวสิ้นสุดลงในเชิงปฏิบัติ   

แม้ว่าในเชิงหลักการรัฐไทยยังคงยึดความสําคัญของหลักมนุษยธรรม แต่แนวทางในการ

ปฏิบัติดําเนินไปในทิศทางท่ีต้องการผลักดันออกจากพรมแดนรัฐไทย รวมท้ังยังมีทัศนคติว่าการ

หลั่งไหลเข้ามาของคนลาวอพยพท่ีลี้ภัยมาในประเทศไทย สร้างให้เกิดปัญหาแก่สังคมไทย ดังถ้อยแถลง

ของพลอากาศโท สิทธิ เศวตศิลา ในการประชุมปรึกษาว่าด้วยปัญหาผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ณ นครเจนีวา เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 252128 การท่ีมีผู้อพยพชาวอินโดจีนเป็นจํานวนมากเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยนั้น มีผลสะท้อนซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากมายหลายประการด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การ

เกิดปัญหาค่าครองชีพสูง เพราะต้องจัดหาสินค้าอาหารในท้องถ่ินเพ่ือเลี้ยงดูผู้อพยพ ปัญหาทัศนคติ

ของคนไทยต่อบรรดาผู้อพยพ เช่น คนเหล่านี้ได้รับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยไม่ต้อง

ทํางานแม้แต่น้อย ขณะท่ีคนไทยท่ียากจนต้องทํางานตลอดท้ังวันจึงรู้สึกว่ารัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือ

ผู้อพยพมากกว่าประชาชนไทย รวมท้ังในการช่วยเหลือแก่ผู้อพยพรัฐบาลไทยได้มอบหมายภาระหน้าท่ี

ให้แก่ข้าราชการจํานวนมาก ท้ังในด้านการบริหารศูนย์รับผู้อพยพและในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจึงต้องทํางานในหน้าท่ีปกติของตนและยังต้องทํางานด้านผู้อพยพด้วย เป็นเหตุให้

ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาว่าข้าราชการให้ความเอาใจใส่กับผู้อพยพมากกว่าเรื่องของชาวบ้าน อีกท้ัง

รัฐบาลต้องใช้ท่ีดินของรัฐเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างศูนย์รับผู้อพยพโดยเฉพาะในบริเวณป่าสงวน ทําให้

ชาวบ้านท่ีไม่มีท่ีทํากินและไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าสงวนได้หรือท่ีดินของรัฐได้ รู้สึกไม่พอใจ

ท่ีผู้อพยพกลับสามารถเข้าไปใช้ท่ีดินเหล่านี้ได้ เป็นต้น  

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าวศูนย์รับผู้อพยพชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย ยังได้

ประสานกับผู้นําชาวบ้านในท้องถ่ิน ให้เป็นสื่อกลางในการทําความเข้าใจกับชาวบ้านถึงเหตุผลความ

จําเป็นท่ีรัฐบาลต้องช่วยเหลือเลี้ยงดูผู้อพยพเพื่อขจัดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดของประชาชน

ในพ้ืนท่ี ซึ่งจุดนี้เองได้กลายเป็นวาทกรรมท่ีครอบงําชาวบ้านในเรื่องความม่ันคงในการดํารงชีวิตของ

                                                           

27 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, การประชุมทางวิชาการ เรื่อง ไทยกับปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน  
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522), 19. 

28 เรื่องเดียวกัน, 3-5. 
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พวกเขาท่ีทําให้เกิดความรู้สึกเป็นอ่ืนต่อบรรดาผู้อพยพชาวลาวและให้ความร่วมมือกับราชการในการ 

“กันคนเหล่านี”้ ออกจากพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่ศูนย์รับผู้อพยพ  

การอ้างถึงประเด็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้กลายเป็นสิ่งที่รัฐไทยใช้กับบรรดา

ผู้อพยพเข้ามาในดินแดนไทย บรรดาผู้อพยพลาวท่ีเข้ามาในชายแดนไทยท่ีมีจํานวนมาก จึงถูกตั้ง

คําถามว่าคนเหล่านี้จะกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งทันทีท่ีติดป้ายเรื่องความม่ันคงเข้าไป 

มาตรการหลักของรัฐจึงเน้นการผลักดันและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงเกิดการควบคุมคนลาวอพยพ

ไม่ว่าการจํากัดให้อยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวท่ีสร้างข้ึน ยังถูกควบคุมด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การจัดทํา

บัตรประจําตัวผู้ลี้ภัย การตรวจค้นอาวุธ รวมถึงมาตรการลงโทษผู้ลี้ภัยท่ีหลบหนีออกจากศูนย์รับผู้อพยพ 

บริบทของการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น วาทกรรมความม่ันคงแห่งชาติก็แปรเปลี่ยน

กลายเป็นประเด็นความม่ันคงทางเศรษฐกิจบรรดาคนไร้รัฐ บุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้อพยพ ฯลฯ

ต่างเป็นกลุ่มคนท่ีแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย กล่าวคือมีวัฒนธรรมความเป็นอ่ืนท่ีปรากฏตัวอยู่ ดังนั้น

คนกลุ่มเหล่านี้เม่ือยังคงอาศัยในประเทศไทยจึงถูกมองว่าคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติ ด้วยเหตุผล

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประชากรในหมู่คนเหล่านี้ ท่ีจะทําให้รัฐต้องเสียงบประมาณ รวมท้ังอาจ

กระทบต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านหากกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของตน การเข้ามามี

อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในด้านท่ีแย่งงานคนไทย ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น  

การจัดแบ่งประเภทผู้คน ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งท่ีถูกนํามาใช้โดยรัฐ การจัดประเภทคนใน

ประเทศไทย กล่าวได้ว่าเกิดข้ึนตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติสมัยใหม่ในช่วงต้นๆ คําต่างๆ ท่ีผู้ปกครอง

สยามใช้เรียกคนต่างชาติพันธุ์ท่ีอยู่ในเขตแดนสยาม สะท้อนให้เห็นถึงการจัดลําดับชั้นสูงต่ําของคนใน

สังคม ซึ่งในช่วงแรกเป็นการจัดลําดับชั้นท่ีล้อไปกับความห่างไกลของพ้ืนท่ีท่ีสะท้อนนัยของความ

ห่างไกลจากอารยธรรมด้วย 

ชนชั้นนํากรุงเทพฯ ยังมีความคิดในการแบ่งแยกความเป็นคนอ่ืน การมองความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์์ถูกอธิบายให้้อยู่่ภายใต้้กรอบใหญ่่เดียวกัน คือ “ความเป็็นคนชนชาติไทย” ท่ีอยู่่ใต้้พระบรม

โพธิสมภารของพระมหากษัตริย์์ไทย ในช่วงตั้งแต่่สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา แม้จะมีรายละเอียดแยก

ย่อยมากกว่ ่าเดิมจากท่ีเคยจัดประเภทคนลาวท่ีมีการเรียกขานใหม่่ว่ ่าไทยล้านช้างแล้ ้ว ยังมีชน

พ้ืนเมืองอ่ืนอีก 7 จําพวก คือ พวกผู้ ้ไทย พวกกะเลิง พวกย้อ พวกแสก พวกโย้้ย พวกกะตาก พวก

กะโซ้้ และเขมรป่่าดง 10 กลุ่่ม คนเหล่านี้กลายเป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอยู่่บริเวณอีสาน ภายใต้้ลักษณะร่วม

กันคือ การเป็นคนชนชาติไทยด้วยเหตุผลของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นไทย  
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การศึกษาของ Charles Keyes ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) พบว่าคนท่ีอยู่ฝั่งขวาของ

แม่น้ําโขงแม้จะนิยามตนเองว่าเป็น “ลาว” แต่พวกเขาได้กลายเป็น “อีสาน”มากข้ึน Keyes ได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่า อีสานในฐานะลักษณะภูมิภาคนิยมท่ีเคยเป็นภัยคุกคามในการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดน

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามอีกต่อไปแล้ว เพราะชุมชนในภูมิภาคนี้ได้

กําหนดเอกลักษณ์ของตนไว้อยู่ภายในขอบเขตของการเป็นคนไทยแล้ว คนลาวจึงกลายเป็นคนอีสาน

ซึ่งมีลักษณะเชิงพ้ืนท่ีทางชาติพันธุ์/กระบวนการกําหนดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ภายในกรอบ

ของการสร้างกายาแห่งความเป็นชาติไทย29 

ขณะท่ีรัฐไทยสามารถสถาปนาความเป็นลาวฝั่งขวาด้วยการนิยามตัวตนว่าเป็นคนอีสาน คน

อีสานเองก็มีอคติต่อคนลาวในฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงว่ามีความเจริญน้อยกว่าและเป็นภัยคุกคามความ

ม่ันคงของรัฐ จึงนําไปสู่การจัดประเภทคนท่ีเป็นอ่ืนในเขตแดนไทยว่าเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ชนกลุ่ม

น้อยกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทยมีกระทรวงมหาดไทยและสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและ

กําหนดแนวนโยบาย โดยสามารถแยกเป็น 17 กลุ่ม ท้ังนี้การออกบัตรสีต่างๆ บ่งบอกถึงกลุ่มและท่ีมา 

รวมถึงสิทธิและหน้าท่ีด้วย30 ซึ่งแต่ละกลุ่มท่ีถูกจัดเข้าบัตรสีต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นบรรดาคนท่ีอพยพ

เข้ามาด้วยเงื่อนไขทางการเมืองเป็นสําคัญ กล่าวเฉพาะกลุ่มคนลาวอพยพท่ีถือบัตรสีฟ้าขอบน้ําเงิน 

ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยท่ียังไม่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานะแต่อย่างไร31 ระบบบัตรสีต่างๆ เหล่านี้ 

ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการควบคุมเสรีภาพในการเดินทางและการประกอบอาชีพของผู้อพยพ 

เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องเน้นย้ําและยืนยันภาวะความเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมไทย ท้ังนี้การถือบัตรเหล่านี้สําหรับผู้อพยพจํานวนไม่น้อย กลับกลายเป็นความขมข่ืนชนิดหนึ่ง 

เพราะสะท้อนสัญลักษณ์ถาวร หรือเครื่องเตือนให้ระลึกถึงความเป็นคนต่างด้าวของตนเอง32 

                                                           

29 รายละเอียดศึกษาจาก Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of 
a Nation (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), p. 165. 

30 ธิติกมล สุขเย็น, “รายงานพิเศษ: “บัตรสี” สปีช่ีย์พลเมืองตามกฎหมาย,” http://www.prachatai. 
com/journal/2005/09/5679 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2558) 

31 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้ผลัดถ่ิน สภา
ทนายความ พ.ศ. 2552 

32 ปัจจุบัน แม้ว่าระบบบัตรสีต่างๆ จะถูกยกเลิกไป แต่รัฐไทยก็ยังจําแนกประเภทบุคคลเหล่านี้ด้วยการ
กําหนดเลข 13 หลักในบัตรประจําตัวพร้อมท้ังระบุสถานะว่าเป็น “บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน”  
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การท่ีผู้คนในสังคมการเมืองหนึ่งจะถูกจัดเข้าเป็นสมาชิกหรือถูกกันออกจากการเป็นสมาชิก

ของสังคมนั้น ยังคงเป็นประเด็นใจกลางของการเมืองในช่วงปัจจุบัน เพราะรัฐมักจะส่งเสริมชาติพันธุ์

ท่ีตนเองเลือกสรรให้ถูกนับรวมเข้ามาในสังคม ขณะท่ีกีดกันชาติพันธุ์ท่ีไม่ต้องการออกไป การถูกผนวก

เข้าไปในสังคมการเมืองเป็นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในยุคท่ีสิทธิและสถานะถูกกําหนดโดยการนับรวมเป็น

พลเมืองของรัฐชาต ิ

 คนลาวท่ีไม่อพยพกลับไปยังมาตุภูมิเหล่านี้ ถูกประทับตราจากท้ังรัฐไทยและรัฐลาวว่าเป็น 

“คนไร้รัฐไร้สัญชาต”ิ เนื่องจากทางการไทยมีนโยบายไม่ยอมรับคนกลุ่มนี้ว่าเป็น “ผู้ลี้ภัย” (refugees) 

กลับใช้คําเรียกว่า “ผู้อพยพ/ผู้อพยพอินโดจีน”  โดยท่ีคนกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้ เนื่องจาก

ความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยในชีวิต รวมท้ังคนเหล่านี้ถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนราษฎร

ของรัฐบาลลาวแล้ว  

ความไร้รัฐและไร้สัญชาติเป็นท้ังเหตุและผลของการถูกเลือกปฏิบัติท้ังจากรัฐและสังคม คนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติเป็นบุคคลท่ีมีโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐน้อยกว่า ด้อยสิทธิหรือขาดสิทธิในการเข้าถึง

ทรัพยากร การศึกษา การเลือกประกอบอาชีพ และการเดินทาง ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิในชีวิต 

ร่างกาย และจิตใจ ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้อยโอกาสในการศึกษา ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ในระบบหลักประกันสุขภาพ มีปัญหาในการสมัครเข้าทํางาน ถูกกดข่ีแรงงาน มีปัญหาในการเดินทาง 

และไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ กระท่ังอาจกลายเป็นเป้าหมายของ

ขบวนการมิจฉาชีพหรือเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์  

ในแง่การจัดการปัญหาของคนเหล่านี้ รัฐไทยได้อนุญาตให้ผู้อพยพกลุ่มนี้มีสิทธิอาศัยอยู่ใน

ประเทศชั่วคราว โดยได้ทําการสํารวจและออกบัตรประจําตัวผู้อพยพ (บัตรสีเขียวขอบน้ําเงิน) พร้อม

กับบันทึกชื่อในลงในรายการทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม 

พบว่า มีผู้ตกหล่นไม่ได้รับการสํารวจและออกบัตรข้างต้นเป็นจํานวนมาก เนื่องจากการไปทํางานต่างถ่ิน 

หรือไม่ทราบประกาศของทางราชการ ขณะท่ีภาคราชการเองก็กําหนดให้มีการสํารวจและออกบัตรใน

ระยะเวลาสั้น (ด้วยเกรงว่าหากประกาศเป็นเวลานานจะเป็นการกระตุ้นให้มีผู้ท่ีอพยพเข้ามาอีกเป็น

จํานวนมาก)  

ต่อมาเม่ือมีการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

ไทยเป็นกรณีพิเศษในปี 2547 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 

สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และพม่า) หรือผู้ท่ีเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าในการทํางาน ผู้ลี้ภัย 
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(ชาวลาว) ท่ีตกหล่นจํานวนมากจึงเข้ารับการสํารวจและถูกบันทึกชื่อไว้ในระบบทะเบียนประวัติ

ข้างต้น และทางราชการได้ออกแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติคนต่างด้าวฯ (ท.ร. 38/1) 33 ให้ไว้

กับตัวผู้รับการสํารวจ โดยท่ีผู้เข้ารับการสํารวจกลุ่มลาวอพยพไม่ทราบว่าทะเบียนประวัติข้างต้นจะทําให้

ถูกเหมารวมเป็นแรงงานต่างด้าว หรือเป็นผู้ท่ีเพ่ิงอพยพเข้ามาหางานทําในประเทศไทย ขณะเดียวกัน

จํานวนมากก็มีความรู้สึกว่าการได้รับเอกสารบางอย่างของทางราชการดีกว่าไม่มีอะไรเลย  

นโยบายของรัฐท่ีดําเนินการต่อคนต่างด้าวซึ่งหมายความรวมถึง “คนลาว” ท่ีเดินทางเข้ามา

แสวงหาโอกาสและชีวิตท่ีดีกว่า ได้ถูกนํามาใช้กับกรณีของ “ผู้ลี้ภัยชาวลาว” หรือท่ีทางการเรียกว่า 

“คนลาวอพยพ” ท่ีตกหล่นจากการสํารวจด้วย ท้ังนี้ข้อมูลในกรณีจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือปี 255134  

พบว่า มีผู้เข้ารับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (มี ท.ร.

38/1) จํานวน 10,006 คน และมีเพียงประมาณ 1,000 คน เท่านั้นที่ได้ขออนุญาตทํางานจาก

กรมการจัดหางาน คนท่ีเหลือจึงอาจเป็นผู้ท่ีอยู่ในข่ายเก่ียวข้องกับผู้อพยพ หรืออย่างน้อยก็อาจมิได้

เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ท้ังนี้ในเวลาต่อมาทางราชการเองก็ยอมรับว่าคนกลุ่มดังกล่าวนี ้

มี ท.ร.38/1 โดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นท่ีมาของการเปิดโอกาสให้เข้ารับการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เป็นเวลานาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 254835 และข้อมูลจํานวนผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลท่ีจัดทํา

โดยกลุ่มงานความม่ันคง จังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันว่า ในปี 2555 คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จํานวน 4,813 

                                                           

33 ทร 38/1 คือ เอกสารท่ีทางราชการออกให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติท่ีลักลอบหนีเข้ามาอย่างผิด
กฎหมาย มีเลข 13 หลักข้ึนต้นด้วยเลข 00  

34 ข้อมูลจากการประชุมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานโครงการ
เร่งรัดการให้สถานะกับบุคคลท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 
2551, 13 มิถุนายน 2551.  

35 หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 29516 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 
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คน เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน36 และเพ่ิมจํานวนเป็น 5,604 คน ในปี 

255737 ขณะท่ีผู้ถือ ท.ร.38/1 ในปี 2554 ลดลงเหลือ 1,907 คน38  

3.2  ผู้ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่พบผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลอันเป็น

ผลเนื่องมาจากการอพยพข้ามแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประชากรมีลักษณะร่วมกันทางด้านเชื้อชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม

จนดูเหมือนว่าความเหมือนกันในมิติต่างๆ ดังกล่าวได้บดบังปัญหาด้านสถานะบุคคลไปจากสายตา

และการรับรู้ของคนในสังคม งานวิจัยนี้ศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลด้วยตระหนักว่า

หลายพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีผู้คนท่ีเผชิญกับสภาพความไร้สถานะบุคคล โดยการ

เลือกดําเนินการในพ้ืนท่ีหลัก 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยท้ังสามพ้ืนท่ีหลักจะสะท้อนภาพเห็นกรณีศึกษาท่ีเป็นลักษณะของผู้ประสบปัญหาสถานบุคคล

ประเภทต่างๆ พร้อมท้ังปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกละเมิดสิทธิ โดยกรณีศึกษาท้ังสามพ้ืนท่ีหลัก

ของงานศึกษานี้จะปรากฏรายละเอียดในบทท่ี 4 บทท่ี 5 และบทท่ี 6 ตามลําดับ  

กล่าวโดยรวม ผู้มีปัญหาด้านสถานะบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย

ผู้ท่ีได้รับการสํารวจเป็นชนกลุ่มน้อย 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มเวียดนามอพยพ (6 XXXX 57XXX XX X) 

ซึ่งได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด ได้แก่ นครพนม 

มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี ยโสธร สกลนคร อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู อุดรธานี สระแก้ว 

ปราจีนบุรี พัทลุง และสุราษฎร์ธานี และ 2) ลาวอพยพ (6 XXXX 58XXX XX X) อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี

จังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี เลย นครพนม มุกดาหาร อุตรดิตถ์ พะเยา เชียงราย และน่าน โดย

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้สัญชาติไทยแก่

                                                           

36 กลุ่มงานความมั่นคง จังหวัดอุบลราชธานี, เอกสารประกอบการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา (POC) ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี (ช่ัวคราว), 7 ธันวาคม 2555).    

37 ข้อมูลจากส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 10 พฤศจิกายน 2557 
38 จํานวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ในปี 2554, ใน 

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น, “ข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 
2554,” http://province.doe.go.th/lmi-ne/analysis/BROLD_2554.doc (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557). 
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บุตรหลานของคนกลุ่มนี้ท่ีเกิดในประเทศไทย  

กล่าวเฉพาะในกรณีกลุ่มลาวอพยพ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายหลักของการศึกษาครั้งนี้ 

การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 เพ่ือให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง

โดยชอบด้วยกฎหมาย ยังคงมีปัญหาท้ังในแง่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีล่าช้าและไม่สามารถ

ตอบสนองความจําเป็นเร่งด่วนของผู้ประสบปัญหาได้ ขณะเดียวกันยังสามารถกล่าวได้ว่านโยบาย

ดังกล่าวนี้เองก็ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีประสบปัญหาจริงในพ้ืนท่ี กระท่ังฉายให้เห็นภาพความ

เหลื่อมล้ําไม่เท่าเทียมแม้ในหมู่ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลด้วยกันเองท่ีมีเหตุผลของ

การเข้ามาอาศัยในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือการยังคงให้สิทธิดังกล่าวนี้

แก่ผู้ท่ีได้รับการสํารวจและบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย (ลาวอพยพ) เท่านั้น โดยไม่ขยายไป

ยังกลุ่มผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน 

และอ้างว่าเป็นผู้ท่ีเข้ามาในประเทศไทยในเวลาใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต้นทางเหมือนๆ กัน ด้วยข้อจํากัดข้างต้นส่งผลกระทบทําให้

ลูกหลานของคนลาวอพยพท่ีเกิดในประเทศไทยจํานวนมากไม่ได้รับสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทว ิ

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 และประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและ

มารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไปและการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันท่ี 

26 กันยายน พ.ศ.2555 

ท้ังนี้ ปัจจุบันผู้เข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน

กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานในหลายพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นกลุ่มท่ีมี

สัดส่วนเพ่ิมข้ึน โดยข้อมูลล่าสุดจากส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ระบุว่า มีคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่จํานวน 13,911 คน39  

ขณะท่ีผู้มี ท.ร.38/1 ยังคงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด โดยข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน

ข้างต้น ระบุว่า ในปี 2556 ผู้มี ท.ร.38/1 นับเฉพาะท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี มีจํานวน 24,848 คน ดังนั้น

ในอนาคตหากมีการยกเลิกการผ่อนผันมิให้คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับจําหน่ายข้อมูล

ออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร โดยตั้งสมมติฐานว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มิได้มีถิ่นฐานบ้านเรือน

อยู่ในประเทศไทยและไม่มีมาตรการใดมารองรับ ก็อาจส่งผลให้คนกลุ่มนี้จํานวนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ใน
                                                           

39 ส่วนการทะเบียนราษฎร สํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 10 พฤศจิกายน 2557 
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ประเทศไทยจริงกลายสถานะเป็นผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรท่ีสามารถใช้ในการพัฒนาสถานะ

บุคคลหรืออ้างอิงกับทางราชการได้อีก  

ในการนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครบถ้วนรอบด้านมากข้ึน โครงการได้กําหนดให้มีการศึกษาข้อมูลในพ้ืนท่ี ประกอบด้วยพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนไทย-ลาว คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัดอํานาจเจริญ 

ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี ้

1) พื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร  

สถานการณ์ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มิได้แตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มากนัก กล่าวคือ คนกลุ่มนี้

จํานวนมากอพยพเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาว เม่ือปี 

2518 โดยในช่วงแรกส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง หลังจากนั้นจึงขยับขยายทํางานรับจ้างใน

พ้ืนท่ี และอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่อง กระท่ังบางคนได้แต่งงานกับคนไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการ

เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้ต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ และประสบปัญหาในการ

ดําเนินชีวิต ดังกรณี สอน วรจัก ซึ่งเข้ามาอาศัยทํากินในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 มีภรรยาเป็น

บุคคลสัญชาติไทย โดยมีบุตรด้วยกันจํานวน 3 คน ท่ีต่างก็ได้รับสัญชาติไทยตามแม่ ขณะท่ีสอนเอง

ได้รับการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เลขท่ี 1/ล หมู่ท่ี 9 ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร เม่ือปี 2541  

อย่างไรก็ตาม แม้สอนจะได้รับการเพ่ิมข่ือเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 และได้รับสิทธิอาศัย

ชั่วคราวอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ได้สะท้อนการปัญหาในการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการมีปัญหา

ด้านสิทธิและสถานะบุคคล อาทิเช่น 

1. ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐ  

ด้วยสถานะภาพท่ีไม่มีสัญชาติไทยและหวาดกลัวว่าจะถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ทําให้

สอนจําเป็นต้องซื้อยามากินเอง หรือเข้ารับการรักษาพยาบาลในคลินิกเอกชนเม่ือเจ็บป่วย แม้จะภาระ

ค่ารักษาพยาบาลท่ีสูงกว่า 

2. ถูกจํากัดบริเวณโดยปริยาย 
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 ในช่วงปีแรกเขาอาศัยท่ีบ้านพ่ีชายท่ีอําเภอบ้านแพง และต่อมาย้ายมาอาศัยอยู่มุกดาหาร 

นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่มุกดาหารเขาไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมญาติพ่ีน้องอีกเลยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูก

ตํารวจจับดําเนินคดี ถึงจะเป็นห่วงและคิดถึงผู้คนทางบ้านก็ไม่สามารถทําได้ นับตั้งแต่แต่งงานมีอยู่

ครั้งเดียวท่ีเขาได้เดินทางไกลไปเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานีกับเพ่ือนๆ แต่ก็รู้สึกเป็นการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีไม่สนุก เนื่องจากต้องวิตกกังวลเกรงกลัวว่าเจ้าหน้าท่ีจะจับกุมตลอดเวลา 

3. ไม่ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนในการทํางานเท่าเทียมกับผู้มีสัญชาติไทย 

การทํางานท่ีโรงงานก๋วยเตี๋ยวและร้านวัสดุก่อสร้าง เขาได้รับค่าจ้างท่ีไม่เท่าเทียมกับคนไทย

เนื่องจากมีสถานะท่ีไม่มีสัญชาติ การได้รับค่าแรงงานท่ีสูงข้ึนจึงข้ึนอยู่กับความเอ็นดูและพอใจของ

นายจ้าง นอกจากนี้ยังพบว่าเขาไม่มีระบบสวัสดิการแรงงานใดๆรองรับ เช่นการรักษาพยาบาล เงิน

สํารองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม 

 

2) พื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ  

จังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผู้คน ทั้งคนไทยในพื้นที่และผู้คนที่ย้ายถิ่น

มาใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนแห่งนี้ ข้อมูลจากส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน 

พบว่า มีผู้ถือเอกสาร ท.ร.38/1 เฉพาะท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี อาศัยอยู่จํานวน 992 คน และยังมีผู้ท่ีมี

ปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ อีกจํานวน 834 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจาก สปป.ลาว ท่ีเดินทาง

เข้ามาต่างกรรมต่างวาระกัน แต่ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเดียวกันคือการแสวงหาพ้ืนท่ีปลอดภัยและเป็น

พ้ืนท่ีเอ้ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุข หลายชีวิตเดินทางมา

เพ่ือเป็นขายแรงแลกเงินส่งกลับบ้านเกิดท้ังในภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคงานรับใช้ในบ้าน และ

ภาคอุตสาหกรรม อาทิ ทํางานในสวนยาง แม่บ้าน สาวเสิร์ฟร้านคาราโอเกะ เป็นต้น  และอีกหลายชีวิต

ต่อสู้ดิ้นรนในการมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวใหม่ในประเทศไทย ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้บริบท

สังคมของรัฐไทยเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเป็น “คนอ่ืน” ในพ้ืนท่ีรัฐไทย ด้วยข้อจํากัดเรื่องกฎหมาย 

อคติทางชาติพันธุ์ เป็นเงื่อนไขทางอํานาจท่ีสําคัญในการกดทับให้พวกเขาและเธอต้องดิ้นรน ต่อสู้ 

บางครั้งก็เอนอ่อนตามพลังกดทับ และหลายครั้งพบว่าเขาเหล่านั้นก็พยายามแสดงท่าทีขัดขืน ฝืน กบฏ

ต่ออํานาจเหนือนั้นเพ่ือให้ตัวเองได้อยู่รอดในสังคมนี้  
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ท่ีผ่านมากลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬมักเผชิญกับ

สถานการณ์ดังกล่าว  และมักพบว่าพวกเขาต้องเป็นฝ่ายจํายอม จํานน เป็นผู้เสียเปรียบอยู่ตลอด ซึ่งจาก

การลงพ้ืนท่ีศึกษาการละเมิดสิทธิในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ พบว่า โดยส่วนใหญ่การละเมิดสิทธิเป็นการ

ละเมิดในเชิงการดูถูก เหยียดหยามและบางครั้งก็นําไปสู่การเลือกปฏิบัติกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

และแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ี ดังเช่น กรณีไก่ (นามสมมุติ) หญิงสาวชาวลาววัย 17 จาก แขวงบอลิคําไซ 

เข้ามาทํางานในร้านคาราโอเกะเม่ือสองปีท่ีแล้ว จากคําแนะนําของเพ่ือนในหมู่บ้านเดียวกันท่ีทํางาน

ในร้านคาราโอเกะอยู่แล้ว เธอตัดสินใจขอแม่ออกจากบ้านเพ่ือมาหาเงินเลี้ยงครอบครัวตามบทบาท

และความคาดหวังต่อลูกผู้หญิงท่ีต้องมีหน้าท่ีเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งแม่ของเธอเองก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไร 

เพียงแต่บอกให้ดูแลตัวเองให้ดีเม่ือต้องอยู่ในประเทศไทย เธอกับเพ่ือนข้ามฝั่งโดยข้ามท่ีท่าเรือแห่งหนึ่ง

ในอําเภอปากคาด แล้วเพ่ือนเธอก็พาเธอนั่งสามล้อรับจ้างไปท่ีร้านอาหารกินดื่มซึ่งมีนายจ้างเป็นคนไทย

แต่มีเมียเป็นคนลาวเป็นผู้ดูแล และเจ้าของร้านก็ให้เธอทํางานในเป็นพนักงานเสิร์ฟประจําร้าน

เหมือนกันกับเพ่ือนของเธอ โดยเธอจะได้เงินเดือนแรกเริ่มเดือนละ 2,500 บาท และทางร้านจะข้ึนให้

อีกตามความเหมาะสม  นอกจากเงินเดือนแล้วเธอก็จะได้เงินค่าทิปท่ีแขกให้พิเศษกับเธอ ซึ่งทําให้เธอ

มีรายได้แต่ละเดือนประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ซึ่งเป็นช่วงประมาณ 6 เดือนแรกท่ีเธอมาอยู่

ประเทศไทย 

ชีวิตของเธอเข้าสู่จุดเปลี่ยนเม่ือเธอได้เรียนรู้การออกแขกจากเพ่ือนของเธอท่ีมาจากบ้าน

เดียวกัน และเพ่ือนสาวท่ีมาจากฝั่งซ้ายบ้านเกิดของเธออีก 2-3 คน เธอเห็นเพ่ือนเธอนั่งเชียร์แขก 

และแขกก็จ่ายค่า “ดริ๊ง” ให้เพ่ือนเธอแก้วละ 50 บาท (เหล้า/เบียร์) หากเป็นนมเปรี้ยวหรือน้ําอัดลม

ก็จะได้ดริ๊งละ 30 บาท และท่ีสําคัญเธอได้เรียนรู้ว่าแท้ท่ีจริงแล้วเพ่ือนเธอมีการ “ออกแขก” คือ การ

ขายบริการทางเพศ ซึ่งแขกต้องเสียค่าบริการให้ทางร้าน 300 บาท ส่วนราคาท่ีเหลือตกลงกันได้ ซึ่ง

ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท่ี 700 - 1,200 แล้วแต่แขกแต่ละคน  หากเป็นแขกขาประจําก็จะลดราคาลงตามท่ี

ตกลงกันได้ ซึ่งแขกส่วนใหญ่ก็มีหลากหลาย อาทิ ชาวสวน พ่อค้า และข้าราชการท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่ง

ทําให้เธอมีรายได้ข้ึนมาอีกส่วนหนึ่ง พอท่ีจะได้ส่งให้ครอบครัวท่ีได้บ้านได้ใช้จ่ายด้วยบ้าง 

ด้วยความเป็นผู้หญิง ความเหงา ต้องการใครซักคนท่ีคอยมาดูแลหัวใจบ้าง เธอจึงเปิดใจแอบ

ชอบแขกท่ีชอบมาเท่ียวท่ีร้านกับเพ่ือน ซึ่งเป็นหนุ่มในหมู่บ้านแถวอําเภอปากคาด หนุ่มคนนี้มาเท่ียว

บ่อยครั้งกับเพ่ือนและมักมาพูดจีบว่าจะชวนไปดูหนังบ้าง ไปเท่ียวต่อบ้าง ซึ่งตอนแรกเธอก็เฉยๆ แต่

มาพูดบ่อยครั้งเธอก็อยากจะไป ซึ่งท่ีไปคือไปโดยสมัครใจโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้เธอและทางร้าน  และมี
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วันหนึ่งเจ้าหนุ่มขวัญใจเธอกับเพ่ือนเขาอีก 2 คนก็เข้ามากินเหล้าในร้าน พอช่วงประมาณหกทุ่มร้าน

จะปิดแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ชวนไก่ไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อท่ีหน้าร้าน 7-11 ซึ่งเป็นร้านในตัวอําเภอ เธอเลย

ตัดสินใจไปด้วยเพราะนอกจากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอคาดว่าจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวท่ีร้านเซเว่นด้วย 

และอีกประการในใจเธอลึกๆ เธอก็อยากจะอยู่ใกล้ชายคนนี้อยู่เพราะเข้าใจว่าเขาก็น่าจะมีใจให้เธอ   

และสิ่งท่ีเธอไม่คาดฝันก็คือ เม่ือไปถึงร้านเซเว่นชายหนุ่มท่ีเธอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์มาด้วย และเพ่ือน

ชายอีกสองคนท่ีข่ีมอเตอร์ไซต์ออกหน้ากลับเพ่ิมความเร็วรถพร้อมกับบอกเธอว่า “อย่าพ่ึงกินเลยไป

กินอย่างอ่ืนกับพวกพ่ีก่อนดีกว่า” ซึ่งน้ําเสียงเธอบอกว่ารู้เลยว่าต้องพาเธอไปทําไม่ดีไม่ร้ายแน่ ซึ่งพอ

เธอบอกให้จอดก็หัวเราะ เธอตะโกนว่าจะกระโดดลงรถก็พูดหัวเราะและท้าทายเธอ ซึ่งในช่วงเวลาสั้น

เธอประเมินแล้วว่าหากปล่อยไปคงเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเธอแน่นอน เธอเลยตัดสินใจกระโดดรถและ

ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บ ฟกช้ํา แขน ขา หน้าตาถลอก  แต่เธอก็ยังมีสติหยิบโทรศัพท์มือถือโทรหา

เจ้าของร้านให้มารับและพาเธอไปโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 

“เขาบอกว่าให้ไปกับเขา ไปกินอย่างอ่ืนก่อน เดี๋ยวจะมาส่ง ซึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าบ่ปลอดภัย 

อีกอย่างเขาเองเขาก็เมาด้วย เลยรู้สึกว่าต้องตัดสินใจซักอย่าง ตอนแรกก็คิดว่าเขาชอบเรา เราเองเรา

ก็รู้สึกว่าก็ถูกอกถูกใจเขาเพราะเขาค่อนข้างหน้าตาดี เพ่ือนเขาท่ีมาด้วยกันก็เชียร์ ตอนแรกก็ดูเหมือน

เขาก็เป็นคนไว้ใจได้เลยไปกับเขา พอไปแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็รู้สึกหลาบจําอยู่ กลับมาก็มาเล่า

ให้เจ้าของร้านฟังเขาเลยบอกให้เราระวังตัว รู้หน้าไม่รู้ใจแขกก็มีนิสัยหลายอย่าง ซึ่งตั้งแต่นั้นมาเราก็

ไม่ไว้ใจใครเลยเพราะกลัวมาก” ไก่ (นามสมมุติ ) กล่าว 

หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านได้ไปพูดคุยกับกลุ่มชายหนุ่มเหล่านั้น ซึ่งปรากฏว่ากลุ่มชายหนุ่ม

เหล่านั้นไม่รับผิดชอบ และกล่าวโทษว่า ไก่ (นามสมมุติ) เป็นคนกระโดดรถเอง พวกตนไม่ได้ทําอะไรผิด 

พวกตนจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น และเม่ือเจ้าของร้านขู่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี กลับถูกกลุ่มชายหนุ่มเหล่านั้นท้าทายว่าไม่กล้าเพราะไก่เป็นคนลาวเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย และยังลักลอบมาทํางานในสถานบริการ ซึ่งคนท่ีผิดคือเจ้าของร้านและไก่เอง พวกตนไม่

จําเป็นต้องรับผิดชอบอันใดท้ังสิ้น ซึ่งทําให้ทางเจ้าของร้านเองก็ไม่กล้าท่ีจะแจ้งความหรือกล่าวโทษ

ทางกลุ่มชายหนุ่มเหล่านั้น  และไก่เองก็มองว่าเป็นความผิดของตัวเองท่ีใจง่ายตัดสินใจออกไปโดยไม่

ไตรตรองอย่างถ้วนถ่ี ทําให้รู้สึกว่าตัวเองเจ็บท้ังกายและเจ็บท้ังใจท่ีเขาดูถูกว่าเป็นคนลาวเข้าเมืองผิด

กฎหมายไม่จําเป็นต้องได้รับความสนใจหรือใส่ใจกับสิ่งเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนกับเธอ เหตุการณ์ดังกล่าวจึง

ไม่ได้รับการจัดการและถูกปล่อยให้เงียบหายไปอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
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เหตุการณ์ดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นภาพตัวแทนการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดบึงกาฬ อันเกิดจากทัศนคติทางชาติพันธุ์ท่ีเป็นผลผลิตมาจาก

กระบวนการการสร้างรัฐชาติท่ีทําให้ผู้คนในพ้ืนท่ีมองผู้ท่ีไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณค่า ไม่ใช่

คนของประเทศไทย เขาเหล่านั้นคือ “คนอ่ืน” ในผืนแผ่นดินไทย คนไทยในพ้ืนท่ีถือตัวเองเป็นเจ้าของ

ประเทศนี้จะทําอย่างไรกับคนเหล่านี้ก็สามารถทําได้ ซึ่งถือเป็นเป็นการละเมิดสิทธิประการหนึ่งท่ี

ดําเนินการผ่านกระบวนการ ดูถูก เหยียดหยาม ตีตรา อันนํามาสู่การเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติมิชอบต่อ

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ี โดยประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนและพบเห็น

ท่ัวไปในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว  

3) พื้นท่ีจังหวัดนครพนม  

จังหวัดนครพนมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีแนวพรมแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และเป็นอีกพื้นที่ที่สภาพปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดตาม

แนวชายแดนอ่ืนๆ มากนัก การศึกษาในกรณีการขอเพ่ิมชื่อเข้าสู่ทะเบียนราษฎรของเด็กหญิงเพชร

ไพรินทร์ ท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม40 ซึ่งเป็นบุตรสาวของมารดาท่ีเป็นบุคคลสัญชาติลาวอยู่

ในแขวงคําม่วน กับบิดาท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่เนื่องจากบิดา-มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

รวมท้ังบิดาสัญชาติไทยไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ไม่มีคําพิพากษาให้เด็กหญิงเพชรไพรินทร์เป็น

บุตรของบิดาสัญชาติไทย และไม่มีหนังสือรับรองการเกิดหรือสูติบัตรซึ่งออกให้โดยสถานทูตหรือสถาน

กงสุลใหญ่ประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทําให้เด็กหญิงเพชรไพรินทร์เป็นบุตรโดย

ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถได้สัญชาติไทยตามบิดาได้ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ ทําให้ไม่สามารถเพ่ิมชื่อเด็กหญิงคนดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านได้ หากจะดําเนินการเพ่ือให้เข้า

กับหลักกฎหมายจะต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ DNA ระหว่างบุตรกับบิดา อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้บิดา

ของเดก็หญิงเพชรไพรินทร์เป็นผู้ต้องขังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา จึงไม่สามารถส่งตัวบิดาไปตรวจพิสูจน์

สารพันธุกรรม DNA กับเด็กหญิงได้ จึงทําให้เด็กหญิงเพชรไพรินทร์ยังไม่สามารถเพ่ิมชื่อเข้าสู่ทะเบียน

ราษฎรได้  

ในความเป็นจริงกรณีของการแต่งงานข้ามแดนระหว่างคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติลาว 

นับเป็นปรากฏการณ์ท่ีมิอาจถูกจํากัดด้วยเส้นเขตแดนได้ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาในกรณีนี้คือ 

                                                           

40 รายละเอียดกรณีศึกษามาจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนท่ี 1080/2558. ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558.  
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สถานะบุคคลของบุตรท่ีมักต้องใช้การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ประกอบการพิจารณา ซึ่งกลาย 

เป็นปัญหาท่ีกลุ่มคนท่ีมีปัญหาสถานบุคคลมักเผชิญกับข้อจํากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายการตรวจท่ีมีอัตรา

ค่อนข้างสูง และยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาลท่ีได้รับการยอมรับใน

เรื่องเทคโนโลยีและความแม่นยํา ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่เดียวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มิเช่นนั้นก็ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  

4) พื้นท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ  

เนื่องจากอํานาจเจริญเป็นจังหวัดท่ีแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคลในพ้ืนท่ีแห่งนี้ด้านหนึ่งจึงมีความคล้ายคลึงกัน หากแต่มีจํานวนผู้ประสบปัญหาน้อยกว่า 

ข้อมูลในปี 2557 จากส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่า 

มีคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ 887 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน และ

จากการศึกษายังข้อมูลพบประเด็นปัญหาเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีตําบล

ชานุมาน อําเภอชานุมาน ซึ่งมีผู้ทําเกษตรเชิงพาณิชย์ท่ีใช้สารเคมีประมาน 200 กว่าครอบครัว ทําให้

มีความต้องการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก   

 บุญหล่ํา สมหมาย ภูมี สีสะหมอน บุผา สุบัน และคํานาง ท่ีบ้านโคกสะอาด นับตัวอย่างของ

หญิงชาวลาวจํานวนหนึ่งท่ีนั่งเรือข้ามโขงมาเพ่ือทํางานรับจ้างภาคเกษตรในพ้ืนท่ีอําเภอชานุมาน  

และต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับชายไทย ก่อนท่ีจะตัดสินใจลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เรื่อยมา ซึ่งสามารถภาพสะท้อนปรากฎการณ์การข้ามพรมแดนรัฐชาติท่ีถูกขีดสมมติข้ึน และในความ

เป็นจริงมิได้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของคนในท้องถิ่นที่มีการเดินทางไปมาหาสู่กันตลอดเวลา 

และคงมีผู้คนน้อยมากท่ีอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศลาวท่ีไม่ไกลจากบ้านโคกสะอาดนักจะเลือกเดินทางเข้า

เมืองด้วยการเดินทางอ้อมไปยังจุดผ่านแดนถาวรในเขตจังหวัดมุกดาหาร หรืออุบลราชธานี เพ่ือให้

เป็นการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย 

 บุญหล่ํา ดูจะท่ีโชคดีกว่าคนอ่ืนๆ เนื่องจากเข้ามาก่อนปี 2542 และได้รับการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนในปี 2553 ซึ่งอย่างน้อย

ท่ีสุดสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ส่วน

สมหมายเคยเข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (มี ท.ร.38/1) 

ขณะท่ีคนอ่ืนๆ เป็นกรณีท่ีเข้ามาตั้งแต่ปี 2547-2557 และยังไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

จากรัฐไทย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานจากรัฐท่ีตนเองอาศัยอยู่ได ้ 
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 ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลท่ีกล่าวถึงข้างต้นและครอบครัวท่ีเป็นคนสัญชาติ

ไทย ยังคงมีการเดินทางติดต่อกับประเทศต้นทาง โดยเฉพาะการเดินทางกลับไปร่วมทําบุญประจําปี

ของหมู่บ้านทุกปี และไปร่วมงานบุญแระเพณีท่ีญาติพ่ีน้องจัดข้ึน เช่น งานบวช งานแต่งงาน หรืองาน

ศพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ และหลายคน 

(ยกเว้นบุญหล่ํา และสมหมาย) ยอมรับว่าตนเองยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านลาว  โดยสุบันและภูมี

เพ่ิงกลับไปขอเอาชื่อกลับเข้าในทะเบียนบ้าน ท้ังนี้เพ่ือเป็นหลักประกันเรื่องการได้รับส่วนแบ่งมรดก

จากพ่อแม่ แต่แม้จะมีชื่อเป็นพลเมืองลาวคนเหล่านี้กลับเลือกเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่าน

ประเพณี แทนการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายทางด่านถาวร โดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

การทําหนังสือเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ต้องเสียเวลารอทําหนังสือเดินทาง และต้องเดินทาง 

ผ่านด่านถาวรซึ่งต้องทางอ้อมไปไกล ดังนั้นการท่ีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองยังอนุโลมให้อยู่กับครอบครัวได้

จึงนับเป็นเรื่องท่ีดีสําหรับพวกเขา 

 ขณะท่ีคูน ทองสมร ไม่ได้เป็นผู้ท่ีโชคดีเหมือนกับบุญหล่ํา แม้คูนจะเข้ามาแต่งงานอาศัยกับ

สิน บุญทาบ หญิงสัญชาติไทย ก่อนท่ีจะอพยพเข้ามาอาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยในช่วงท่ีมีการสู้รบ

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาว โดยคูณเข้ามาอยู่ก่อน พ.ศ. 2518 และมีลูกกับสิน 

3 คน ซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยตามแม่ และแม้จะเป็นกรณีท่ีอาศัยอยูเ่ป็นเวลานาน แต่คูนซึ่งปัจจุบัน

มีอายุ 85 ปี และเป็นผู้พิการทางด้านสายตาตั้งแต่ช่วงท่ีมีอายุราว 60 ปีต้นๆ (เนื่องจากการทํางาน

เป็นช่างเชื่อมเหล็ก) กลับกลายเป็นผู้ท่ีตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ ยังไม่มีเอกสาร

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้สิทธิ ข้ันพ้ืนฐานจากรัฐ

โดยเฉพาะสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ 

 เตือน ลูกสาวคนโตของคูน เล่าว่า “ท่ีผ่านมาพ่อกลายเป็นคนตกสํารวจ เนื่องจากครอบครัว

ค่อนข้างยากจน ไม่มีเงิน และผู้ใหญ่บ้านกํานัน (ในช่วงสํารวจ) ไม่กล้าให้การรับรอง มองว่าน่าจะไม่

จําเป็นต้องใช้บัตรเพราะเป็นคนพิการท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปไหนอยู่แล้ว แต่ต่อมาพ่อต้องเข้ารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลบ่อยครั้งข้ึนเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทุกครั้ง และบางครั้งก็ต้อง

เสียเงินจํานวนมาก เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลจึงแนะนําให้ไปติดต่อทําบัตรประจําตัวท่ีอําเภอ เพ่ือนํามา

ซื้อประกันสุขภาพแบบรายปี จึงได้ไปขอคําปรึกษาท่ีศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอชานุมาน พร้อมกับ

ได้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับรองว่าพ่อเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน กระท่ังเม่ือ
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หมู่บ้านรับรองจึงได้ไปติดต่อท่ีสํานักทะเบียนอําเภอ แต่ฝ่ายทะเบียนแจ้งว่าพ่อของตนมีอายุเกิน 70 ปี 

แล้ว จึงไม่สามารถทําบัตรให้ได”้  

 กรณีของคูนจึงเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างท่ียืนยันความจริงท่ีว่ายังมีผู้ตกสํารวจจากการจัดทํา

ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานอีกจํานวนหนึ่ง โดยท่ีคน

เหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้เสียสิทธิท่ีตนเองควรจะได้รับ และผลักภาระอันแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกัน

ให้กับลูกหลานท่ีเป็นคนสัญชาติไทย ขณะท่ีผู้ประสบปัญหาเองก็ดูจะยังคงเข้าใจว่าการจัดทําบัตรหรือ

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรนั้นจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมาก พร้อมกับสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความ

เข้าใจและความตระหนักต่อปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับ

ผู้คนท่ีมีปัญหาเหล่านีด้้วย  

 

ข้อมูลท่ีคณะวิจัยได้รับจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและภาคประชาสังคมท่ีส่วนข้องเก่ียวกับปัญหา

ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะช่วยทําให้สะท้อนการ

อาศัยอยู่อย่างกลมกลืน สภาพปัญหา และความปรารถนาท่ีจะเห็นจัดการคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนี้ให้

บรรเทาเบาบางลง หรือทําให้ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลสามารถเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีจําเป็นและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

สุรชาต ิพูนผล ประธานกลุ่มบ้านแสงตะวัน ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีติดตามและทํางาน

เก่ียวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ มองว่าปัจจัยท่ีนําไปสู่การละเมิดสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง “อคติทาง

ชาติพันธุ”์ ซึ่งคนในชุมชนไทยยังมีมุมมองแบบแบ่งแยกผู้คนท่ีอพยพโยกย้ายมาจากประเทศลาว มอง

เขาเหล่านั้นไม่ใช่คนไทย เป็นพลเมืองชั้นสอง เป็นคนท่ีมาจากประเทศท่ีเคยเป็นศัตรู ประเทศท่ีเคย

เป็นคู่แข่งท้ังในอดีตและปัจจุบันของประเทศไทย ดังนั้นผู้คนในพ้ืนท่ีชายแดนจึงรู้สึกไม่ไว้ใจ ไม่ชอบ 

หวาดระแวงผู้คนท่ีมาจากประเทศประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมา ส่งผลให้เกิดการ

ดูถูก เหยียดหยามและเลือกปฏิบัติของผู้คนในชุมชนชายแดน 

“คนในชุมชนยังมองคนท่ีข้ามฝั่งมาอาศัยอยู่ฝั่งไทยเป็นคนลาว ไม่ใช่สมาชิกของชุมชน อย่าว่า

แต่น้องๆ ท่ีมาทํางานในร้านคาราโอเกะเลย  บางคนอพยพโยกย้ายมาตั้งแต่ก่อนลาวแตก มามี

ครอบครัว มีลูกมีหลาน หลายคนยังไม่ค่อยได้เข้ากิจกรรมกับชุมชน เพราะเคยถูกคนในชุมชนหาว่า
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ไม่ใช่คนไทย จนทําให้ผู้มีปัญหาสถานะและแรงงานข้ามชาติไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับชุมชน

เพราะกลัวโดนถูกปฏิเสธ”  

นอกจากปัจจัยปัญหาอคติด้านชนชาติท่ียังฝังลึกในพ้ืนท่ีชายแดนก่อให้เกิดปัญหาการดูถูก

เหยียดหยามและละเมิดสิทธิแล้ว ปัญหาด้านกฎหมายเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลให้ผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายถึงละเมิดสิทธิ ซึ่งกฎหมายไทยอนุญาตให้

แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา สามารถขอใบอนุญาตทํางานได้ 3 ประเภท 

คือ กรรมกร ช่างยนต์ในเรือประมง และรับใช้ในบ้าน และท้ังสามงานยังไม่ครอบคลุมลักษณะงานด้าน

การบริการในสถานบันเทิง ดังนั้นหากเจ้าหน้าท่ีพบแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ทํางานประเภทนี้ก็จะ

เข้าตรวจสอบและจับกุมส่งผลให้แรงงานในภาคบริการมีความหวาดกลัว ยิ่งหากเป็นกลุ่มที่ลักลอบ

เข้าเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงยิ่งต้องอยู่อย่างปิดบังซ่อนเร้นจากสายตาเจ้าหน้าท่ี และการหลบซ่อน

ในการอาศัยอยู่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิท้ังจากนายจ้าง แขกผู้มารับบริการ หรือแม้กระท่ัง

เจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนและต้องได้รับการแก้ไข เพราะในพ้ืนท่ีชายแดนมี

แรงงานข้ามเข้ามาทํางานในภาคการบริการไม่น้อย และไม่น้อยเลยท่ีถูกละเมิดสิทธิและไม่ได้รับการ

คุ้มครองโดยกฎหมายประเทศไทย 

สุรชาติ พูนผล กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยยังให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติทํางานได้เพียง 3 

ประเภท คือ กรรมกร ช่างเครื่องยนต์เรือประมง และ รับใช้ในบ้าน ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็น

ผู้หญิงจํานวนไม่น้อยท่ีเข้ามาทํางานในสถานบริการบันเทิงบ้านเรา พวกเขาต้องเผชิญปัญหาด้าน

กฎหมายในการลักลอบทํางานอยู่ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไทยยังไม่อนุญาต ซึ่งเป็นการเปิด

ช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบพวกเขาท้ังจากคนในท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งนี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง

ในพ้ืนท่ี ดังนั้นหากต้องการลดปัญหาดังกล่าว รัฐไทยควรเพ่ิมการอนุญาตงานภาคบริการเข้าไปใน

กฎหมายด้วย”  

ดังนั้น หากต้องการให้ภาพการละเมิดสิทธิดังกล่าวลดลง ในมุมมองของคนทํางานในพ้ืนท่ีมี

ข้อเสนอว่า  รัฐไทยควรให้ความสําคัญกับการทํางานเชิงการพัฒนาด้านสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี

และวัฒนธรรมมากข้ึน เพ่ือลดทัศนคติด้านลบสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย 

รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายการอนุญาตให้แรงงานทํางานได้อย่างถูกกฎหมายสอดคล้องกับความเป็น

จริงในพ้ืนท่ี ซึ่งหากดําเนินการท้ังสองประเด็นได้ ก็จะช่วยลดการละเมิดสิทธิและนําไปสู่การอยู่ร่วมกัน

อย่างภารดรภาพและเป็นสุขของผู้คนบนพ้ืนท่ีชายแดนมากข้ึนต่อไป  
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ขณะท่ีสุรสิงห์ ซึ่งทํางานร่วมกับประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญและเป็นผู้นําชุมชนท่ีมีส่วน

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในชุมชนโคกสะอาดท่ีตนเองอาศัยอยู ่

ยอมรับว่าท่ีผ่านมาชุมชนเองไม่ทราบถึงความสําคัญของการมีหลักฐานทางทะเบียนสําหรับ “คนลาว” 

ท่ีอาศัยอยู่ชุมชน ทําให้เกิดกรณีการไม่มีหลักฐานของ “คูน” โดยได้พยายามประสานงานกับทาง

อําเภอเพ่ือขอทําหลักฐาน และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้การรับรองการอาศัยในชุมชนมาเป็น

เวลานาน ขณะเดียวกันชาวชุมชนเองก็ให้ความเป็นกันเองกับคนเหล่านี้เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของ

ชุมชน และคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในชุมชนอย่างกลมกลืนกับคนในชุมชน รวมท้ังให้ความร่วมมือในการ

ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี สุรสิงห์มองว่าจําเป็นท่ีจะต้องมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการข้ามแดนท่ีไม่เปิดกว้างจนเกินไปและต้องไม่กลายเป็นอุปสรรคท่ีทําให้คนชายแดนเลือกใช้

ช่องทางข้ามแดนตามธรรมชาติท่ีมีอยู่ ขณะเดียวกันก็ต้องให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับผู้ท่ีอาศัย

อยู่จริงในพ้ืนท่ีในฐานะสมาชิกครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย 

ทางด้านทองม้วน จันธิมา อายุ 58 ปี ประธานชุมชนศรีมุกดาหารสอง ซึ่งเป็นคนมุกดาหารมา

โดยกําเนิดเกิดและเติบโตมาในชุมชนมุกดาหารสองตั้งแต่การพัฒนายังไม่เข้าถึงเมืองแห่งนี้ บอกว่าคน

มุกดาหารนั้นอยู่ร่วมกับคนหลากหลายสัญชาติมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เพราะเมืองแห่งนี้เป็นเมืองค้าขายเก่า 

ผู้คนจากทุกสาระทิศเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้า ท้ังเวียดนาม ลาว จีน เขมร แขก หรือแม้แต่ชาวชนเผ่า

ท่ีอยู่ป่าเขา เช่น ไทโซ่ กะเลิง อย่างไรก็ตาม การอาศัยอยู่ร่วมกันของคนมุกดาหารในสมัยนั้นไม่มีเรื่อง

สัญชาติเข้ามาเก่ียวข้องมากนัก ความแตกต่างในสัญชาติของผู้คนสมัยนั้นจึงมีไม่มาก ต่างอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนสายเลือดไทยและลาวนั้น มีการแต่งงานเชื่อมสาย

สัมพันธ์เป็นญาติพ่ีน้องกันระหว่างคนไทยในเมืองมุกดาหารและคนลาวท่ีอาศัยอยู่ในแขวงคําม่วน 

สปป.ลาว เม่ือมีงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆ ก็ข้ามแดนไปมาหาสู่กัน 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นท่ีลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลของท้ังสอง

ประเทศเข้มงวดในการข้ามแดนมากข้ึน ทําให้ประชาชนหลายคนตกหล่นกลายเป็นคนไม่มีเอกสาร

แสดงสัญชาติ โดยเฉพาะคนจากฝั่งลาวและส่วนหนึ่งเป็นคนเวียดนามท่ีไม่ต้องการกลับบ้านเพราะ

แต่งงานกับคนไทย คนเหล่านี้ได้อาศัยและอยู่ร่วมกันกับคนมุกดาหารมาอย่างกลมกลืน และความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของคนเหล่านี้กลับกลายเป็นจุดแข็งของเมืองมุกดาหาร กล่าวคือ ทําให้เมือง

มุกดาหารเป็นแหล่งข้ึนชื่อว่ามีอาหารแปลกๆ ของคนเวียดนามและลาว ใครๆ ท่ีมาเท่ียวในจังหวัดนี้

ต่างพยายามหาชิมอาหารท่ีเป็นลักษณะเฉพาะถ่ินท่ีส่วนหนึ่งเกิดข้ึนจากผู้อพยพไม่มีสัญชาติ  
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สิ่งท่ีน่ากังวลสําหรับทองม้วนในกรณีของคนข้ามแดน โดยเฉพาะในกรณีคนท่ีเข้ามาไม่นาน  

ก็คือ การตกเป็นเหยื่อหรือการเข้าไปมีส่วนเก่ียวพันกับขนวนการค้ามนุษย์ และการขายบริการทางเพศ 

แม่ทองม้วนบอกว่าเม่ือสองสามปีก่อนท่ีคณะ คสช.จะทํารัฐประหาร มีกลุ่มคนลาวท่ีเข้าเมืองอย่างผิด

กฎหมายท้ังท่ีมีและไม่มีสัญชาติเข้ามาทํางานท่ีหอแก้ว เมืองมุกดาหารจํานวนมาก คนพวกนี้จะเข้ามา

อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มในชุมชนต่างๆ โดยเช่าบ้านอยู่ร่วมกัน จากท่ีเห็นในชุมชนศรีมุกดาหารสองพบว่า

มีความวุ่นวายมาก มีปัญหาท้ังยาเสพติด ชู้สาว แต่ต้องพากันอดทนอยู่เพราะไม่รู้ว่าคนพวกนี้เก่ียวข้อง

กับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ จนมีคําพูดกันว่า “ผัวไผเสีย ให้เมียไปนําอยู่หอแก้ว หรือเฮือนสาวลาว” เพราะ

คนลาวเข้ามาทํางานในสถานบันเทิงในเมืองมาก 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรฐับาลเข้มงวดต่อปัญหาการค้ามนุษย์ คนลาวท่ีเข้ามาขายบริการ 

และค้าแรงงานผิดกฎหมายได้ถูกผลักดันให้กลับไป คงเหลือแต่ผู้ท่ีแต่งงานกับคนไทย และไม่มีสัญชาติ

ท่ียังอยู่ ในฐานะประธานชุมชนแล้วคนพวกนี้ควรได้รับความช่วยเหลือ อย่างน้อยก็ควรให้พวกเขา

สามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล เพราะเห็นหลายครอบครัวแล้วพวกเขาประสบปัญหาทุกข์

ยากมาก เพราะไม่สามารถรับการรักษาจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังเห็นว่าการเป็นอยู่ของพวกเขา

ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อชุมชน รัฐบาลไทยจึงควรให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานแก่พวกเขาเพ่ือสนับสนุนให้คน

เหล่านีมี้ความเป็นอยู่ท่ีม่ันคงมากข้ึน  

สอดคล้องกับ วรนุช กรุงเกตุ พัฒนาการอําเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นใน

ฐานะข้าราชการท่ีทํางานพัฒนาอยู่ในระดับพ้ืนท่ีว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีผู้ประสบปัญหาด้าน

สิทธิและสถานะบุคคลอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ในอดีตมีท้ังคนเวียดนาม จีน และลาว แต่ปัจจุบันผู้ท่ี

ยังคงมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ได้แก่คนลาวท่ีอยู่มานานและยังไม่ได้รับสิทธิในการได้รับสัญชาติ การอาศัย

อยู่ในประเทศไทยของผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะกลุ่มท่ี

อาศัยอยู่เป็นเวลานานเหล่านี้แทบจะไม่ได้สร้างผลกระทบหรือปัญหาให้กับสังคมไทย ดังนั้น คน

เหล่านี้จึงจําเป็นต้องได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ และได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

ท่ีควรจะได้ เช่น การศึกษา การเดินทาง การทํางาน การรับการรักษาพยาบาล การได้รับความคุ้มครอง

ให้ปลอดภัย รวมท้ังควรมีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิในสัญชาติไทยด้วย เช่นเดียวกับท่ีคนเวียดนามหรือ

คนจีนซึ่งได้รับสัญชาติไทยไปเกือบหมดแล้ว ทั้งนี้เพื่อทําให้การได้สัญชาติไทยสําหรับคนกลุ่มต่างๆ 

ในจังหวัดมุกดาหารไม่กลายเป็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาติพันธุ์  



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษารองท้ัง 4 พ้ืนท่ี ในด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหา

เรื่องสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะเป็นปัญหาส่วนบุคคลของคนจํานวนน้อย

ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย หากแต่สามารถสร้างผลกระทบต่อเนื่องต่อชุมชนหรือสังคมท่ีคนเหล่านี้

อาศัยอยู่ได้ และในความเป็นจริงแม้ปัญหาดังกล่าวนี้ดูจะมีความซับซ้อน แต่หากมีการสร้างความ

เข้าใจท่ีถูกต้อง และสร้างกลไกการบริหารจัดการท่ีดี พร้อมกับเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา คณะผู้วิจัยเชื่อม่ันว่าปัญหาท่ีเป็นเพียงจุดเล็กๆ จะบรรเทา

เบาบางและคลี่คลายไปในทางท่ีดี ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงโอกาสและความท้าทายในทางวิชาการ 

คณะผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนี ้ยังคงเป็นประเด็นท่ีเปิดกว้างสําหรับการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะเพ่ือ

การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ  
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จําแนกตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร) 

 

หน่วย: คน 

จังหวัด 
เลข 0 กลุ่ม 00 เลข 0 กลุ่ม 89 เลข 6 เลข 7 เลข 00 

อายุ  
0 – 25 ปี 

รวม อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

จังหวัดนครราชสีมา 4 45 404 451 11 781 518 62 6,203 8,479 

จังหวัดบุรีรัมย์ 6 18 195 281 2 590 48 33 780 1,953 

จังหวัดสุรินทร ์ 5 14 176 76 0 433 54 16 802 1,576 

จังหวัดศรีสะเกษ 2 14 148 355 3 254 39 26 366 1,207 

จังหวัดอุบลราชธานี 9 10 809 4,795 9 1,132 103 63 2,673 9,603 

จังหวัดยโสธร 1 11 15 48 0 92 15 9 224 415 

จังหวัดชัยภูมิ 0 0 60 84 5 431 23 19 291 913 

จังหวัดอํานาจเจริญ 3 4 100 385 0 171 10 24 190 887 

จังหวัดบึงกาฬ 0 0 13 54 1 314 20 15 992 1,409 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 

หน่วย: คน 

จังหวัด 
เลข 0 กลุ่ม 00 เลข 0 กลุ่ม 89 เลข 6 เลข 7 เลข 00 

อายุ  
0 – 25 ปี  

รวม อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู 0 0 15 42 1 200 9 4 236 507 

จังหวัดขอนแก่น 0 4 54 82 9 1,164 262 54 1,911 3,540 

จังหวัดอุดรธาน ี 2 3 123 76 26 2,053 694 62 1,078 4,117 

จังหวัดเลย 0 11 169 2,316 5 1,304 41 41 2,088 5,975 

จังหวัดหนองคาย 3 21 278 845 12 762 1,557 51 1,709 5,238 

จังหวัดมหาสารคาม 3 4 31 80 5 207 28 6 232 596 

จังหวัดร้อยเอ็ด 2 1 36 63 5 479 39 24 337 986 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ 0 0 22 110 3 331 19 8 383 876 

จังหวัดสกลนคร 0 3 35 88 7 329 17 10 1,167 1,656 

จังหวัดนครพนม 1 7 129 303 1 609 33 138 1,673 2,894 
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จํานวนผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 

หน่วย: คน 

จังหวัด 
เลข 0 กลุ่ม 00 เลข 0 กลุ่ม 89 เลข 6 เลข 7 เลข 00 * 

อายุ  
0 – 25 ปี  

รวม อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

อายุ 
0 - 18 ปี 

อายุ 
18 ปี + 

จังหวัดมุกดาหาร 0 1 117 448 0 469 192 37 1,513 2,777 

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 171 2,929 10,982 105 12,105 3,721 702 24,848 55,604 

รวมทั่วประเทศ 274 617 77,976 167,338 8,100 178,197 175,084 9,608 959,642 1,576,836 

 

ที่มา:  ส่วนการทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียน, 10 พฤศจิกายน 2557  พื้นที่เป้าหมายหลักของการศึกษา  พื้นที่เป้าหมายรองของการศึกษา 

หมายเหตุ 

1) เลข 0 กลุ่ม 00  หมายถึง บุคคลที่ไม่มสีัญชาตไิทยที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก.) ทั้งบุคคลที่ไดร้ับอนุมัติให้เพิ่มชื่อตามมาตรา 38 วรรคสอง และบุคคลที่แจ้งการเกิด ไดร้ับสตูิบัตร (ท.ร.
03 หรือ ท.ร.031) 

2) เลข 0 กลุ่ม 89  หมายถึง บุคคลที่ไม่มสีัญชาตไิทยที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก.) ที่ได้รับการสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปญัหาสถานะและสิทธิของบุคคล สิน้สุดการใหย้ื่นแบบ 89 
ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ส่วนจะไดร้ับการกําหนดเลขฯ เมื่อใด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสํานักทะเบียน 

3) เลข 00 หมายถึง บุคคลที่ไม่มสีัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนประวัตแิรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ม ีท.ร.38/1) ในที่นี้นับเฉพาะกลุม่ประชากรที่มีอายุไมเ่กิน 25 ปี (* ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 
2557) 
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3.3  บริบทเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มลาวอพยพ 

 พัฒนาการของการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับบรรดาผู้อพยพในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มลาวอพยพท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัยนี้ ผู้ศึกษาพบว่าประเด็นการหลั่งไหลอพยพ

ของคนลาวมายังประเทศไทยครั้งใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเม่ือ พ.ศ. 2518 ส่งผลให้ทหารและประชาชนในประเทศลาว 

อพยพหนีภัยเข้ามาในอาณาจักรไทยตามตะเข็บชายแดนท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว ในส่วน

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการอพยพเข้ามาท้ังในจังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัด

อุบลราชธานี รวมท้ังมีการจัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพข้ึนท้ัง 3 จังหวัด โดยในระยะแรกรัฐบาลไทยเรียกกลุ่ม

ผู้อพยพจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามว่า “ผู้อพยพอินโดจีน” การหลีกเลี่ยงใช้คําว่า “ผู้ลี้ภัย” 

ท้ังท่ีการหลบหนีออกจากประเทศของคนเหล่านี้ มีสาเหตุสําคัญมาจาก “ความเกลียดชังระบบ

คอมมิวนิสต์ มีความหวาดกลัวว่าจะถูกสังหาร ไม่ชอบวิธีการปกครอง ตลอดจนเหตุผลทางเศรษฐกิจ

โดยต้องการไปใช้ชีวิตท่ีดีกว่าในประเทศตะวันตก”41 ซึ่งการใช้คําว่า “ผู้อพยพ” ส่งผลให้ดูเบานัยของ

ความกลัวท่ีจะถูกประหัตประหารจากสาเหตุของการมีความคิดเห็นทางการเมืองท่ีต่างกับผู้ปกครอง 

ทําให้ไม่สามารถหรือไม่ต้องการท่ีจะกลับไปยังประเทศของตนเอง เพราะทันทีท่ีใช้คําว่า “ผู้อพยพ” 

นัยของการโยกย้ายถ่ินฐานไปยังประเทศอ่ืน “จึงเป็นเรื่องของความสมัครใจเพ่ือไปอาศัยตั้งหลักแหล่ง

อยู่ในประเทศอ่ืนเพ่ือความสะดวกสบายส่วนตัว เพราะเชื่อว่าการไปอยู่ประเทศอ่ืนจะสบายกว่าอยู่ใน

ประเทศของตนเอง”42 

 สําหรับ “ผู้อพยพ” ถูกถือว่าเป็นบุคคลท่ียังมิได้ถูกตัดขาดจากประเทศของตนเช่นผู้ลี้ภัย 

ดังนั้น การเข้าไปลี้ภัยเพ่ือพํานักอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดจึงถูกจัดเข้าข่ายว่าเป็นการเข้าเมืองโดย

มิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เม่ือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่งผลให้สิทธิต่างๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้สัญชาติ สิทธิในการทํามาหากิน

อย่างอิสระในประเทศท่ีพํานักนั้น สิทธิในสวัสดิการต่างๆ ทางสังคม ผู้อพยพไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเรียกร้อง

ให้ตนได้รับสิทธิดังกล่าวเสมือนท่ีผู้ลี้ภัยได้รับ เพราะผู้อพยพไม่ได้ถูกตัดขาดจากประเทศต้นทาง และ

การพํานักลี้ภัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการพํานักชั่วคราวเพ่ือรอกลับประเทศตน ดังนั้นจึง

                                                           

41 ขจัดภัย บุรุษพัฒน,์ ผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แพร่พิทยา, 2536), 28. 
42 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, รายงานการประชุม “การประชุมทางวิชาการ เรื่อง ไทยกับ

ปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน” (ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 22-23 กุมภาพันธ์ 2522), 154. 
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ทําให้ผู้อพยพยังคงขอความคุ้มครองจากรัฐเจ้าของสัญชาติได้ ผิดกับกรณีของผู้ลี้ภัยท่ีขาดจากการ

ได้รับความคุ้มครองจากประเทศของตน เป็นเหตุให้สํานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติพยายาม

ท่ีจะเข้าใช้สิทธิดังกล่าวแทนรัฐเจ้าของสัญชาติ43 

 สถานการณ์การลี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้ังในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และ

ลาว ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยจากท้ัง 3 ประเทศหลั่งไหลเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไทย ยิ่งเม่ือขบวนการปะเทด

ลาวขยายอํานาจครอบครองกลไกของรัฐและสามารถยึดเมืองปากเซได้สําเร็จเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 

2518 รัฐไทยจึงตั้งศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพข้ึนตามจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับบรรดาประเทศ

อินโดจีนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงเวลาดังกล่าว ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

โดยศูนย์เหล่านี้จะเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติงานต่างๆ เก่ียวกับผู้ลี้ภัย ท้ังการสั่งการ การควบคุมดูแล 

และการให้ความช่วยเหลือให้ผู้ลี้ภัยได้กลับประเทศของตน ตลอดจนหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ให้ตามประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ออกไปจากราชอาณาจักรท้ังหมดโดยเร็ว44 ซึ่งการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทย

มีดังนี้  

1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2518 รัฐบาลได้กําหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้อพยพ

จากลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยสรุปดังนี้45 

(1) ไม่พึงประสงค์ให้ผู้อพยพหนีภัยเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าหากมีผู้อพยพหนีภัยเข้ามา 

ให้ผลักดันออกไปโดยเร็วท่ีสุด ถ้าไม่สามารถจะผลักดันให้ควบคุมไว้ในศูนย์รับผู้อพยพ  

(2) ผู้อพยพท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องไปรายงานตัวและอยู่ในความควบคุมของ

ศูนย์รับผู้อพยพภายในกําหนด 20 วัน (นับตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2518 เป็นต้นไป) บุคคลท่ีไป

รายงานตัวแล้วเข้าอยู่ในศูนย์รับผู้อพยพ จะได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้อพยพ บุคคลท่ีไม่ยอมเข้าไปอยู่

ในศูนย์รับผู้อพยพ (หรือเป็นผู้ท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรภายหลังวันท่ี 4 สิงหาคม 2518) ถือว่าเป็น

บุคคลท่ีหลบหนีเข้าเมืองจะต้องถูกดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย 

                                                           

43 อาภรณ์ พุ่มนิคม, “ปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 14. 

44 เรื่องเดียวกัน, 30.  
45 ศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย, การดําเนินการต่อผู้อพยพจากลาว เขมร 

เวียดนาม ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2520), 3. 
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(3) ให้ทําการปลดอาวุธ ในกรณีท่ีผู้อพยพนําอาวุธยุทโธปกรณ์ติดตัวมา ถ้าเป็นอาวุธท่ีใช้

ในราชการสงคราม ให้นําไปมอบให้หน่วยทหารในพ้ืนท่ีนั้น ถ้าเป็นอาวุธส่วนตัวให้นําส่งกองกํากับการ

ตํารวจภูธรเก็บรักษาไว ้

(4) ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมโดยจัดตั้งศูนย์รับผู้อพยพข้ึนตามจังหวัด

ชายแดนให้ผู้อพยพได้อยู่อาศัยชั่วคราว เพ่ือมนุษยธรรมและหลักปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

และให้ดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับผู้อพยพ 

(5) ให้กระทรวงการต่างประเทศติดต่อกับประเทศต่างๆ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

และติดต่อกับกับรัฐบาลลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือให้ประเทศนั้นๆ รับผู้อพยพไปอยู่ในประเทศ

ของตน  

2. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 251946 หลังจากท่ีได้ดําเนินการต่อผู้อพยพตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว รัฐบาลได้กําหนดนโยบายต่อผู้อพยพจากลาว 

กัมพูชา และเวียดนามข้ึนใหม่สรุปได้ดังนี้  

(1) ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2518 เรื่องมาตรการปฏิบัติต่อ

ผู้อพยพจากลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

(2) ให้พยายามรวบรวมผู้อพยพท่ีอยู่นอกศูนย์อพยพเข้าไว้ในศูนย์รับผู้อพยพท้ังหมด 

จัดทําบัตรประจําตัวและทะเบียนผู้อพยพให้เรียบร้อย  

(3) ให้พยายามส่งตัวผู้อพยพออกนอกราชอาณาจักรให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้  

(4) ในระหว่างท่ีผู้อพยพอยู่ในศูนย์รับผู้อพยพ ให้ใช้แรงงานผู้อพยพในการปรับปรุงและ

พัฒนาศูนย์รับผู้อพยพ เช่น การสุขาภิบาล การจัดระเบียบการปกครอง การรักษาการณ์ ตลอดจนให้

การศึกษาและการพัฒนาอาชีพให้ผู้อพยพมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พอสมควร  

(5) ให้มีการสอนภาษาไทย วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีและอนุญาตให้สอนภาษาประจํา

ชาตขิองผู้อพยพ ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมภายในศูนย์รับผู้อพยพได้  

(6) ใหผู้้อพยพได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองภายในศูนย์รับผู้อพยพ เพ่ือให้ผู้อพยพได้ช่วยตัวเองได ้

เป็นการลดภาระในการเลี้ยงดูให้มากท่ีสุด 

                                                           

46 เรื่องเดียวกัน, 3-4. 
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3. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 252447 เห็นชอบในหลักการให้มีการทบทวน

นโยบายและมาตรการการปฏิบัติต่อผู้อพยพจากอินโดจีน และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ซึ่งมี

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย ดังนี ้

(1) ให้ปิดศูนย์ท่ีพักชั่วคราวสําหรับผู้มาทางเรือ 2 แห่ง คือ ศูนย์รับผู้อพยพอําเภอแหลม

สิงห์ จังหวัดจันทบุรี และศูนย์รับผู้อพยพอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนําผู้หลบหนีเข้าเมืองในศูนย์

รับผู้อพยพดังกล่าวไปไว้ท่ีศูนย์รับผู้อพยพพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพ่ือรอการส่งไปประเทศท่ีสาม

ต่อไป รวมท้ังแนวคิดในการนําผู้หลบหนีเข้าเมืองทางเรือไปไว้ท่ีเกาะใดเกาะหนึ่ง ในกรณีท่ีจําเป็นท่ี

จะต้องรับบุคคลดังกล่าวชั่วคราว (ในทางปฏิบัติทางราชการไม่สามารถกระทําได้จึงนําผู้อพยพไปไว้ท่ี

สถานท่ีควบคุมผู้อพยพอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา)  

(2) ให้ลดจํานวนศูนย์รับผู้อพยพอินโดจีนเหลือเพียง 3 ศูนย์ฯ ภายในปี 2525 สําหรับ

ผู้อพยพชาวแม้ว 1 แห่ง ชาวลาว 1 แห่ง และชาวเขมร 1 แห่ง ให้ดําเนินการตามมาตรการสกัดก้ัน

และผลักดันผู้อพยพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2520 อย่างเคร่งครัด  

 จากการหลั่งไหลของผู้อพยพชาวอินโดจีนส่งผลให้ในระยะแรกนโยบายของไทยเป็นการ

ดําเนินการบนพ้ืนฐานของการมองว่าบรรดาผู้ท่ีหนีภัยจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นผู้ท่ี

จะต้องผลักดันออกจากประเทศไทยให้เร็วท่ีสุด และมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีมาพํานักอาศัยเพียงชั่วคราว 

เม่ือสถานการณ์การเมืองภายในประเทศของตนเองสงบลงเม่ือไร ก็จะสามารถเดินทางกลับยังประเทศ

ต้นทางได้ ซึ่งละเลยถึงสภาพความเป็นจริงท่ีบรรดาคนอพยพเหล่านี้จะต้องเผชิญเมื่อกลับประเทศ

ของตน กล่าวได้ว่านโยบายหลักเก่ียวข้องกับการดําเนินการปฏิบัติต่อผู้อพยพอินโดจีนของรัฐไทย

เป็นไปในการสกัดก้ันและผลักดันผู้อพยพเป็นหลัก แม้ว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเข้มงวดนัก 

เนื่องจากยังต้องรักษาความมีมนุษยธรรมของรัฐไทยในสายตาประชาคมโลกไว้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐไทย

ใช้มาตรการทางอ้อมด้วยการปิดศูนย์รับผู้อพยพลง เพ่ือลดแรงจูงใจในการอพยพเข้ามาใหม่ และ

เร่งรัดให้ประเทศท่ีสามรับคนกลุ่มนี้ไปตั้งถ่ินฐาน 

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลผู้อพยพอินโดจีน ผ่านการควบคุมในศูนย์รับผู้อพยพด้วยการ

                                                           

47 ธราดล ทิพยมนตรี, “การส่งกลับผู้อพยพชาวเวียดนามและลาว,” (ปัญหาพิเศษตามหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาการบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544), 42. 
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จัดทําทะเบียนประวัติ การทําบัตรประจําตัวผู้อพยพ และการให้ผู้อพยพมารายงานตัวตามเวลาท่ีกําหนด 

แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้อพยพจํานวนมากหลบหนีออกนอกศูนย์ฯ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพ

ชาวลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากคนอีสาน รวมท้ังมีเครือญาติ

อยู่ในฝั่งไทย หลายคนจึงข้ามมายังประเทศไทยโดยไม่เข้าศูนย์รับผู้อพยพ รวมท้ังคนท่ีเคยอยู่ในศูนย์

รับผู้อพยพก็หลบหนีออกนอกศูนย์ฯ เนื่องจากความแออัด ต่อมาเม่ือมีการส่งต่อผู้อพยพไปยังประเทศ

ท่ี 3 (เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา) คนจํานวนมากก็ไม่ถูกเลือกหรือไม่ต้องการไปอยู่ใน

แผ่นดินท่ีห่างไกล แตกต่าง และไม่รู้จักคุ้นเคย ไม่พักต้องกล่าวถึงการเดินทางกลับประเทศต้นทาง

ซึ่งหลายคนมองเป็นเรื่องอันตราย ไม่ม่ันใจว่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นบรรดา

ผู้อพยพชาวลาวจํานวนมาก จึงยังคงอยู่ในประเทศไทยโดยปราศจากการเข้าสู่ระบบทะเบียน ราษฎร 

และการมีบัตรประจําตัวผู้อพยพ  

ขณะท่ีทางการไทยดําเนินนโยบายท้ังส่งกลับประเทศมาตุภูมิ และการส่งไปยังประเทศท่ีสาม 

โดยสํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ ได้ประสานความร่วมมือกับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ภัย

แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และรัฐบาลลาว ในการดําเนินโครงการส่ง (ผู้อพยพ) ไปยังประเทศท่ีสาม

และการส่งกลับภูมิลําเนาโดยความสมัครใจ ภายใต้นโยบายท่ีจะไม่ให้ผู้อพยพตั้งถ่ินฐานในประเทศ

ไทย เป็นผลให้มีผู้เลือกเดินทางไปยังประเทศท่ีสามเป็นจํานวนมาก  

ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนผู้อพยพชาวลาว 

 จํานวน (คน)  

คนลาวอพยพ (พ.ศ. 2518-2542)  359,930 

คนลาวอพยพ ส่งไปยังประเทศท่ีสาม (พ.ศ. 2518-2543)  324,161 

คนลาวอพยพ ส่งกลับภูมิลําเนา (พ.ศ. 2518-2543)  25,117 

ท่ีมา: สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ48  

จนถึงปี 2543 สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับปัญหาผู้อพยพได้สรุปจํานวนผู้อพยพชาว

ลาวท่ียังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยจํานวน 54 คน เพ่ือรอเดินทางไปตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม และ

ถือว่าไม่มีผู้อพยพอินโดจีนอยู่ในประเทศไทยแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นจํานวนผู้อพยพท่ีลงทะเบียน

                                                           

48 เรื่องเดียวกัน, 95-98. 
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อยู่ในศูนย์รับผู้อพยพ โดยไม่ครอบคลุมผู้อพยพท่ีหลบหนีออกจากศูนย์ฯ หรือ ไม่เคยรายงานตัวกับ

ศูนย์อพยพตามท่ีทางการไทยกําหนด รวมทั้งหากพิจารณาจากตารางที่ 3.1 ข้างต้น พบว่ายังคงมี

คนลาวอพยพตกค้างอยู่ 10,652 คน และเม่ือนํามาเทียบเคียงกับข้อมูลสํานักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง ได้ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวชนกลุ่มน้อย โดยคนลาวอพยพ

เป็นชนกลุ่มน้อยในจํานวน 18 ชนกลุ่มน้อยที่มีการเอกสารและบัตรสีประเภทต่างๆ ซึ่งระบุว่า 

“ชาวลาวอพยพ หมายถึง กลุ่มคนลาวจากประเทศลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องตาม

แนวชายแดนไทยและไม่ยอมกลับประเทศ เม่ือประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 

2517 อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี เลย นครพนม มุกดาหาร อุตรดิตถ์ พะเยา 

เชียงราย และน่าน มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติไว้เม่ือปี พ.ศ.2534 จํานวน 15,713 คน 

บัตรประจําตัวลาวอพยพกําหนดเป็นบัตรสีฟ้าขอบน้ําเงิน กลุ่มเลข 58 เช่น 6-0000-58000-00-0”49 

ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อเสนอของสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) และกองทัพภาคท่ี 2 เม่ือปี 

พ.ศ. 253250 

เอกสารของ “สํานักศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ” จะเห็นได้ว่า ระยะแรกท่ีศูนย์รับผู้อพยพ

ยังสร้างไม่เสร็จ ทางจังหวัดได้กักคนลาวอพยพไว้ตามอําเภอชายแดน ซึ่งการอพยพของคนลาวอาจ

กล่าวได้ว่าเดินทางมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2517 เม่ือสถานการณ์ของรัฐบาลเริ่มตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

ดังนั้นจึงมีคนลาวอพยพจํานวนมาก “ตกค้าง” ไม่ได้เข้าศูนย์ฯ รวมท้ังจากการสัมภาษณ์คนลาวอพยพ

ท่ีบ้านหนองแปก อําเภอบุณฑริก พบว่า คนลาวอพยพจํานวนมากไม่เข้ารายงานตัวท่ีศูนย์ฯ เนื่องจาก

ในการลงทะเบียนเป็นผู้อพยพต้องใช้ระยะเวลานานไม่ต่ํากว่า 1 สัปดาห์ สถานท่ีในศูนย์ฯ ก็คับแคบ

เพราะมีคนจํานวนมารอคิว และบรรดาคนลาวอพยพยังรู้สึกว่ายังเหมือนกับถูกขังไว้ในท่ีแคบๆ ท่ีไม่

สามารถเดินทางออกจากสถานท่ีดังกล่าวได้ ดังนั้นคนลาวท่ีเข้าไปรอลงทะเบียนเป็นผู้อพยพหลายราย

จึงหลบหนีออกจากศูนย์ฯในยามคํ่าคืน จึงกล่าวได้ว่าคนลาวท่ีอพยพหนีภัยการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง ยังตกค้างและดําเนินชีวิตในสังคมไทยจนยากท่ีจะกลับไปยังถ่ินมาตุภูมิได้ ซึ่งสามารถจําแนก

เป็นกลุ่มท่ีได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพ (บัตรประจําตัวข้ึน
                                                           

49 ศศิประภา จันทะวงศ์, “วาทกรรมความเป็นพลเมือง ความหมาย และการต่อรองของชนกลุ่ม,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552), 80. 

50 กฤตยา อาชวนิจกุล และ พรสุข เกิดสว่าง, สถานะของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, 2540), 21. 
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ด้วยเลข 6 และ 7 เลขกลุ่ม 58) และกลุ่มท่ีเข้ามาพร้อมๆ กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพ แต่ไปข้ึน

ทะเบียนประวัติอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และต่อมาส่วนใหญ่ได้รับการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนเป็น “บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน” ตามยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 ดังท่ี

ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

จากกรณีปัญหาการตกหล่นของบุคคลท่ีอยู่ในประเทศไทย และการลงรายการสถานะบุคคล

ท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงอันส่งผลกระทบถึงสิทธิ ภาครัฐจึงมีความพยายามจําแนกประเภท

สถานะบุคคลเพ่ือแก้ไขปัญหาท้ังในเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล การกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลเม่ือปี 2548 นับเป็นก้าวแรกของการเล็งเห็นปัญหาของผู้คนจํานวน

มากท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังขาดการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ กลุ่มท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน กลุ่มบุคคลท่ีอาศัยอยู่แต่ไม่มี

สถานะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา กลุ่มบุคคลท่ีทําคุณประโยชน์แก่ประเทศ 

กลุ่มคนไร้รากเหง้า และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ท่ีไม่สามารถกลับ

ประเทศต้นทางได้ ผลจากยุทธศาสตร์ได้นําไปสู่การดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติแก่

บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลเลข 0) ในระหว่างปี 2548-2554 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ

เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 อนุมัติหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล โดยให้สถานะอยู่อาศัยถาวรหรือมีสถานะคนต่างด้าวเข้า

เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 สําหรับชน

กลุ่มน้อยท่ีมีการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติไว้แล้ว 18 กลุ่มซึ่งรวมถึงกลุ่มลาวอพยพด้วย รวมท้ัง

การให้สัญชาติไทยแก่บุตรของบุคคลในกุล่มดังกล่าวท่ีเกิดในประเทศไทย ตามมาตรา 7 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

แม้จะมีแนวนโยบายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพ่ือนําไปสู่การกําหนดและ

พัฒนาสถานะบุคคล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญท่ีจะนําไปสู่การเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้านต่างๆ แต่การ

ดําเนินการในหลายๆ พ้ืนท่ีสะท้อนให้เห็นความล่าช้า และการขาดหลักปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

บางพื้นที่ที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ

มักมีผลการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามแนวนโยบายก้าวหน้ากว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามควร

กล่าวด้วยว่าระเบียบกฎหมายสําหรับการแก้ไขปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการให้สัญชาติเองก็ไม่
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ครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีเกิดในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยท้ังหมด ดังกรณีการมี

ข้อยกเว้นไม่ให้บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีเข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 

มกราคม 2548 ได้รับสิทธิตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีกล่าวถึงข้างต้น ส่งผลให้ผู้ท่ีเกิดใน

ประเทศไทยกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสัญชาติ และยังคงเป็นประชากรไร้สัญชาติของ

ประเทศไทยท่ีต้องรอคอยการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

3.4  สถานการณ์และสิทธิด้านการทํางาน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มบุคคลท่ีประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลอาศัยอยู่

เป็นจํานวนมาก และตัวเลขดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นเพียงจํานวนผู้มีปัญหาด้านส่วนหนึ่งเท่านั้น 

โดยเป็นไปได้ว่าจํากัดอยู่เฉพาะผู้ ท่ีได้ลงทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 กับทางโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ เท่านั้น ในขณะท่ีคนเหล่านี้

อีกจํานวนมากไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนกับโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวเนื่องจากเป็น

ผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีมิใช่นักเรียนนักเรียนนักศึกษา คนไร้รากเหง้า

และผู้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  

กล่าวเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ข้อมูลเม่ือปี 255551 มีผู้มีปัญหาด้านสิทธิ

และสถานะบุคคลท่ีได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนอยู่ในกลุ่มต่างๆ 

จํานวนรวม 8,301 คน จําแนกเป็นผู้ถือบัตรเลข 6 และ7 จํานวน 525 คน ผู้ถือบัตรเลข 0 กลุ่มท่ี

เก่ียวพันกับผู้ท่ีได้รับการจัดทําทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยเดิมฯ จํานวน 4,813คนผู้ถือบัตรเลข 0 

กลุ่มเด็กในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์จํานวน 970 คน ผู้ถือบัตรเลข 0 กลุ่มคนไร้รากเหง้า

จํานวน 86 คน และผู้ถือมี ท.ร.38/1 ท่ีมีเลขประจําตัวข้ึนต้นด้วยเลข 00 จํานวน 1,907 คน

ขณะเดียวกันการศึกษาภาคสนามในหลายๆ พ้ืนท่ีก็พบผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรจํานวนหนึ่ง

ด้วย อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมามีผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจํานวนผู้ท่ีมีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลใน
                                                           

51 ข้อมูลจากท่ีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น อ้างถึง
ใน ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, คนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี: ความเป็นมา สภาพปัญหา และข้อเสนอ, เอกสาร
จัดเตรียมสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น, 29 – 30 กรกฎาคม 
2556), 2. (เอกสารอัดสําเนา) 
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ส่วนนี้น้อยมาก รวมท้ังสถานการณ์การอพยพเข้ามาใหม่ของกลุ่มคนลาวในประเทศไทยตามจังหวัด

ชายแดนยังคงมีอยู่ทุกวัน การขาดระบบการทะเบียนราษฎรท่ีทันต่อสถานการณ์การอพยพ ส่งผลให้

ปัญหาระหว่างคนท่ีอพยพมานานท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาสถานะท่ีถูกต้อง กับคนท่ีอพยพเข้ามาใหม่ 

จะถูกเหมารวมให้กลายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทําให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิคนกลุ่มแรกยิ่งทวี

ความซับซ้อนและรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างประเด็นในเรื่องของสิทธิแรงงาน มักถูกนับรวมว่าเป็น 

“แรงงานข้ามชาติ” ท้ังท่ีกลุ่มคนอพยพท่ีอยู่มานานแต่อยู่ระหว่างรอพัฒนาสถานะบุคคล กับ คนลาว

ท่ีข้ามฝั่งไปมา มีจุดเกาะเก่ียวในการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ คนกลุ่มแรกคือคนท่ีมีการตั้ง

รกราก มีครอบครัวลูกหลานท่ีเกิดในประเทศไทย มีถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีแน่นอน รวมท้ังมีการจัดทํา

ทะเบียนประวัติบุคคลเพ่ือรอพัฒนาสถานะ ส่วนคนกลุ่มหลังคือ คนท่ีข้ามฝั่งมาประเทศไทยเพ่ือ

ประกอบอาชีพและข้ามกลับไปอยู่กับครอบครัวจากรายได้ท่ีหาได้จากการเป็นแรงงานในฝั่งประเทศไทย  

การจัดประเภทแรงงานว่าเป็นแรงงานข้ามชาติ เป็นการจัดโดยยึดตามพระราชบัญญัติคน

เข้าเมือง พ.ศ. 2522 บรรดากลุ่มคนอพยพท่ีอยู่มานานแต่อยู่ระหว่างรอพัฒนาสถานะยังคงเป็น “คน

ต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” ในแง่นี้เองสิทธิในฐานะแรงงานของเขาบ่อยครั้งจึงถูกตีขลุมว่า

เป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว ท่ีหลบหนีเข้าเมืองมาทํางาน เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี

สัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืน เม่ือไม่มีเอกสารเพ่ือแสดงตัวตน ประกอบกับนโยบายบริหารจัดการ

แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ในปี พ.ศ. 2547 การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติคนต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และพม่า) หรือผู้ท่ีเดินทางเข้ามาแสวงหาโอกาสท่ี

ดีกว่าในการทํางาน ผู้อพยพท่ีตกหล่นจํานวนมากจึงเข้ารับการสํารวจและถูกบันทึกชื่อไว้ในระบบ

ทะเบียนประวัติข้างต้น และทางราชการได้ออกแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติคนต่างด้าวฯ (ท.ร. 

38/1)  ให้ไว้กับตัวผู้รับการสํารวจ โดยท่ีผู้เข้ารับการสํารวจกลุ่มลาวอพยพไม่ทราบว่าทะเบียนประวัติ

ข้างต้นจะทําให้ถูกเหมารวมเป็นแรงงานต่างด้าว หรือเป็นผู้ท่ีเพ่ิงอพยพเข้ามาหางานทําในประเทศไทย 

ขณะเดียวกันจํานวนมากก็มีความรู้สึกว่าการได้รับเอกสารบางอย่างของทางราชการดีกว่าไม่มีอะไรเลย  

นโยบายของรัฐท่ีดําเนินการต่อคนต่างด้าว ซึ่งหมายความรวมถึง “คนลาว” ท่ีเดินทางเข้ามา

แสวงหาโอกาสและชีวิตท่ีดีกว่าได้ถูกนํามาใช้กับกรณีของ “คนลาวอพยพ” ท่ีตกหล่นจากการสํารวจด้วย 

ท้ังนี้ข้อมูลในปี 2547 ระบุว่า ในกรณีจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้ารับการสํารวจและจัดทําทะเบียน

ประวัติ ท.ร.38/1 จํานวน 10,006 คน และมีเพียงประมาณ 1,000 คนเท่านั้นท่ีได้ขออนุญาตทํางาน
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จากกรมการจัดหางาน นั่นหมายความว่า อาจมีผู้ท่ีอยู่ในข่ายเก่ียวข้องกับผู้อพยพ หรืออย่างน้อยก็ผู้ท่ี

มิใช่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมากถึงเกือบ 9,000 คน  

การดําเนินการในนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ดังกล่าวถือเป็นนโยบาย

สําหรับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยกําหนดให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการจดัทําทะเบียนประวัติ 

และจดทะเบียนขออนุญาตทํางานกับกรมการจัดหางาน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

ถึงรายละ 4,700 บาท/ปี รวมถึงความจริงของตนเองท่ีไม่มีนายจ้างและไม่ได้อพยพเข้ามาด้วยความ

ประสงค์ในการหางานทํา จึงทําให้คนในกลุ่มคนลาวอพยพส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนญุาตทํางานกับกรมการ

จัดหางาน มีเพียงบางรายเท่านั้นท่ีจดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวโดยเป็นลูกจ้างของสามีหรือภรรยา

ท่ีเป็นคนไทย  

แม้จะเป็นความจริงว่ามีคนไร้รัฐไร้สัญชาติจํานวนมากลักลอบเดินทางเข้าไปทํางานในเมืองใหญ ่

แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเข้าไปหางานทําในเมืองของคนในชนบทอีสาน

ท่ัวไป เป็นแต่เพียงการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีของคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และการ

ลักลอบทํางานก็ขาดหลักประกันม่ันคงในการงาน ท้ังในแง่สวัสดิภาพและสวัสดิการ รวมท้ังได้รับเงิน

ค่าตอบแทนน้อยกว่าจากการทํางานอย่างเดียวกันกับคนไทย  

ปีเตอร์ เวล52 สัมภาษณ์ชาวบ้านคนไร้รัฐคนหนึ่ง พบว่า จากการท่ีต้องทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ

ในกรุงเทพฯ ในฐานะ”กรรมกร” ไม่มีหลักประกันในความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตเขา และภายหลัง

จากท่ีตกจากสถานท่ีก่อสร้างจนขาหัก นายจ้างมิได้จ่ายค่าชดเชยจากการสูญเสียโอกาส ทําให้ต้อง

เดินทางกลับมายังอุบลราชธานี ปล่อยให้ขาท่ีหัก “รักษา” ด้วยตัวของมันเอง ตอนนี้เขาพิการและไม่

สามารถทํางานท่ีต้องใช้แรงงานได้อีก ชายคนนี้จึงต้องพ่ึงพาภรรยาของเขาท่ียังคงทํางานอยู่

กรุงเทพมหานครช่วยส่งเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร 

สอดคล้องกับการสํารวจสภาพปัญหาการทํางานท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มลาวอพยพท่ีอยู่มานาน (คน

ไร้รัฐไร้สัญชาติ) ในพ้ืนท่ี 19 หมู่บ้าน ในเขตอําเภอโขงเจียม ตระการพืชผล โพธิ์ไทร และบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี 2552 ถึงกลางปี 2553 พบว่ามีผู้ถือ ท.ร. 38/1 หรือเคยเข้ารับการ

                                                           

52 Peter Vail, The Stateless Encounter the State: Dimensions of Marginality on the Thai-
Lao Border. เอกสารประกอบการประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 6 เรื่อง รัฐ จากมุมมองของ
ชีวิตประจําวัน (ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 28-30 มีนาคม 2550). 
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สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มีสัดส่วนมากกว่าคนไร้รัฐกลุ่ม โดยคิดเป็น

ร้อยละ 67.25 ของจํานวนคนไร้รัฐท่ีเข้ารับการการสํารวจกับโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ

และเครือข่ายฮักน้ําโขง 913 คน และคนกลุ่มนี้เกือบท้ังหมดไม่ได้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวหรือ

มีนายจ้าง ขณะท่ีผู้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวหรือมีนายจ้างท่ีมีจํานวนน้อยก็มักเป็นไปใน

ลักษณะ “ผัวจ้างเมีย-เมียจ้างผัว”กล่าวคือ ให้สามีหรือภรรยาของตนเองท่ีเป็นบุคคลสัญชาติไทยเป็น

นายจ้าง เนื่องจากงานท่ีคนเหล่านี้รับจ้างทํา เป็นงานในภาคการเกษตรและการก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งเป็น

อาชีพท่ีไม่มีรายได้สูงนัก การต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ท้ังๆ ท่ี โดย

ข้อเท็จจริงพวกเขาไม่ใช่แรงงานท่ีเคลื่อนย้ายข้ามฝั่งไปมา ทําให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ (ผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน) จึงทํางานโดยไม่ข้ึนทะเบียนขออนุญาตทํางาน การไม่ข้ึนทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าว โดย

หลายครั้งตระหนักรู้ว่าไม่ใช่สถานะทางบุคคลท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งผลให้พวกเขาเข้าไม่ถึง

หลักการคุ้มครองแรงงานตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  

การขาดการคุ้มครองแรงงานของ “บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน” ส่งผลต่อปัญหาความ

ปลอดภัยในการทํางาน โดยท่ีคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียกร้องความคุ้มครองจากนายจ้าง เม่ือเขาประสบภัย

จากการทํางาน งานศึกษาของศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์53 ท่ีทําการศึกษามิติ

แรงงานของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ พบว่า การรับจ้างทํางานนอกภาคเกษตรของคนไร้รัฐท่ีอาศัยอยู่ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนใหญ่จะทํางานท่ีกรุงเทพ มีท้ังรูปแบบการเป็นลูกจ้างรายวันท่ีได้รับเงิน

ตอบแทนเป็นรายครึ่งเดือน หรือรายเดือน และในรูปของการเหมาช่วง โดยส่วนใหญ่การได้งานทํามัก

เป็นผลจากการชักชวนไปทํางานของคนไทยในชุมชน ทําให้อาจได้รับค่าแรงหรือค่าจ้างไม่แตกต่างกับ

ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งทํางานอย่างเดียวกันนัก แต่การเป็นคนไม่มีสัญชาติไทย หรือไม่มีหลักฐานแสดงว่า

เป็นผู้มีสัญชาติไทยทําให้คนไร้รัฐตกอยู่ในสภาวะจํายอมมากกว่า กลายเป็นคนที่ไม่มีอํานาจต่อรอง

ไม่มีความสามารถในการเรียกร้องสวัสดิการหรือเงินเพ่ิมใดๆ จากนายจ้าง และไม่กล้าแม้จะเรียกร้อง

สิทธิของตนเองในกรณีท่ีถูกละเมิดหรือโกงค่าจ้าง เนื่องจากเกรงว่าอาจทําให้สถานะคนไร้รัฐของตน

ถูกเปิดเผยนําไปสู่การถูกจับกุมและได้รับการปฏับติท่ีไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ี  

การละเมิดสิทธิจากการกลายเป็นแรงงานต่างด้าวของกลุ่มคนอพยพท่ีอยู่มานาน 

                                                           

53 ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, “ปัญหาการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการสังคม
ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน,” ใน นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ, แรงงานกับความไม่เป็นธรรม: ปัญหา
และทางออก (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 5-1 – 5-59. 
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การตกอยู่ในสถานะของ “ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน” อันนํามาซึ่งการเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้า

เมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะได้รับการอนุโลมให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่

สถานะของการทํางานยังคงตกอยู่ในกลุ่ม “แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” แม้ว่า

จะสามารถทํางานได้ แต่เม่ือถูกจับกุมจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ก็ยังตกอยู่ในความผิดข้อหาคนต่างด้าว

ท่ีทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้สิทธิในฐานะลูกจ้างของสถานประกอบการหลายแห่ง  

การถูกละเมิดสิทธิในฐานะ “แรงงาน” 

 สืบเนื่องจากการไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ส่งผลให้ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถเข้า

ทํางานในประเภทงานแบบเดียวกับท่ีกําหนดไว้สําหรับคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทํางานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 60 ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้จํานวน 27 อาชีพงาน คือ งานช่าง

ซ่อมจักรยาน งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถยนต์ งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ งาน

ช่างบัดกรีโลหะแผ่นด้วยมือ งานช่างไม้เครื่องเรือน งานช่างไม้ก่อสร้างอาคาร งานเลื่อยไม้ในโรงงาน

แปรรูปไม้ งานช่างปูน งานช่างทาสี งานช่างประกอบและซ่อมประตูหน้าต่าง งานช่างติดมุ้งลวด งาน

ช่างย้อมสี งานช่างตัดเสื้อผ้า (ยกเว้นการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี) งานซักรีดเสื้อผ้า งานทําสวนผักและผลไม้ 

งานเลี้ยงสัตว์ (ยกเว้นงานเลี้ยงไหม) งานขายปลีกสินค้าท่ีมิใช่เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุ 

เครื่องรับโทรทัศน์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องรวมท้ังเครื่องอะไหล่ งานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม งานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม งานช่าง

ซ่อมนาฬิกา ปากกา และแว่นตา งานช่างลับมีด งานช่างทํากรอบรูป งานช่างเครื่องทอง เครื่องเงิน 

หรือโลหะมีค่าอ่ืนๆ งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ (ยกเว้นงานทอผ้าไหมและงานทํา

ผลิตภัณฑ์) และงานกรรมกร  

 หากพิจารณาจากงานท่ีกําหนดให้แรงงานต่างด้าว สามารถทําได้ล้วนเป็นงานท่ีอาศัยทักษะ

ฝีมือแรงงานในระดับต่ํา (Unskill labour) แต่งานส่วนใหญ่กลับเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการทํางาน 

รวมท้ังการทํางานเหล่านี้ของคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับ เช่น ผู้มีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เช่น 

ไทยใหญ่ ไทยลื้อ อาข่า ฯลฯ54 นัยของกฎหมายนี้ถูกนํามาใช้กับบรรดาผู้มีบัตรประจําตัวบุคคลไม่มี

สถานะทางทะเบียน จะต้องขออนุญาตทํางานและมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ  

                                                           

54 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 13  
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 การท่ีบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (คนไร้รัฐไร้สัญชาติ) ท่ีอาศัยอยู่และลงหลักปักฐานมี

ครอบครัวในประเทศไทยนอกจากจะถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพแล้ว คนกลุ่มนี้ยังถูกจํากัดการ

เดินทางไปทํางานโดยต้องได้รับอนุญาตให้ออกนอกพ้ืนท่ีภูมิลําเนาของตนด้วย หลายคนจึงออกจาก

ถ่ินภูมิลําเนาของตน โดยไม่ขออนุญาตจากนายอําเภอในพ้ืนท่ีของตน ทําให้ประสบปัญหาการถูก

จับกุมระหว่างเดินทางไปทํางาน หลายกรณีต้องจ่ายเงินให้กับตํารวจ เพ่ือไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศลาว

ซึ่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจคิดว่าเป็นประเทศมาตุภูมิของพวกเขา  

 นอกจากปัญหาการถูกจับกุมจากตํารวจระหว่างการเดินทาง ความม่ันคงในการจ้างงานก็เป็น

ท่ีคุกคามต่อบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบรายวัน แต่

จ่ายเงินเป็นรายครึ่งเดือน ดังนั้นบรรดาแรงงานผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงแทบจะไม่มีวันหยุด 

เนื่องจากหากวันใดหยุดก็หมายถึงว่าวันนั้นจะไม่ได้ค่าจ้าง ดังนั้นหากเป็นไปได้พวกเขาจึงเลือกท่ีจะไม่

หยุด หากไม่จําเป็นหรือไม่เจ็บป่วย รวมท้ังการท่ีผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ส่วนใหญ่อยู่ ใน

กระบวนการพัฒนาสถานะบุคคล บ่อยครั้งท่ีพวกเขาต้องเดินทางกลับถ่ินท่ีอยู่เพ่ือดําเนินการต่างๆ ใน

ท้องท่ีอําเภอนั้น ส่งผลให้หลายคนต้องลางานเพ่ือเดินทางกลับบ้าน ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนท่ีทําให้พวก

เขาถูกเลิกจ้างงานโดยไม่ได้รับการชดเชยจากผู้ประกอบการ  

กล่าวสรุปได้ว่า การไม่จําแนกประเภทระหว่างบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน และแรงงาน

ต่างด้าว และตีความว่าท้ังสองกลุ่มบุคคลเป็นบุคคลท่ีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ส่งผลให้บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจํากัดเสรีภาพใน

การทํางาน รวมท้ังยังไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากคนจํานวนมากในกลุ่มนี้ไม่ได้ข้ึนทะเบียน

เป็น “แรงงานต่างด้าว” กับกรมจัดหางาน ส่งผลให้สิทธิจากการคุ้มครองแรงงงานถูกละเมิด ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการรับบริการทางสาธารณะสุข การได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย รวมท้ังสิทธิในการ

เดินทาง  
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บทท่ี 4  

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

บทสะท้อนจากผู้ประสบปัญหาจังหวัดหนองคาย 

 

4.1  ความเป็นมา 

พ้ืนท่ีชายแดนภาคอีสาน เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีความหลากหลายของผู้คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ

ชายแดน โดยเฉพาะผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ท่ีเดินทางเข้ามา

อาศัยอยู่ในประเทศโดยมีเหตุผลท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นท้ังปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการอพยพ

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

จังหวัดหนองคาย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีสถานการณ์การอพยพเข้ามาและอาศัยอยู่ของคน

ลาวเป็นจํานวนมาก เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีพ้ืนท่ีชายแดนตามลําน้ําโขงท่ีติดกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะทางยาวถึง 210.6 กิโลเมตร และตั้งอยู่ตรงข้ามกับ

นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว มีด่านถาวรและจุดผ่อนปรนท่ีใช้เป็นเส้นทางในการ

ติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างสองประเทศ เป็นจุดผ่านแดนถาวร จํานวน 2 จุด ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว และด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย (ท่าเรือหายโศก) อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจุดผ่อน

ปรน จํานวน 4 จุด คือ ท่าเรืออําเภอศรีเชียงใหม่ ท่าเรือบ้านเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป ี

ท่าเรือตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย และท่าเรืออําเภอสังคม 55 

จากประวัติศาสตร์การอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของคนลาว ท่ีมีการหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยเป็น

จํานวนมากคือ ช่วง พ.ศ. 2518-2520 เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท่ีมีการสู้รบจากสงคราม จนนําไปสู่การเกิด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในประเทศลาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ทางการเมือง

ในประเทศแถบอินโดจีน สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้มีคนลาวอพยพเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยใน

จังหวัดหนองคายจํานวนมาก จากสถิติของสภาความม่ันคงมีผู้ลี้ภัยสงครามท่ีเข้ามาพักพิงในจังหวัด

                                                           

55 สํานักงานจังหวัดหนองคาย, “บรรยายสรุปจังหวัดหนองคาย: ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดหนองคาย,” 
http://202.28.118.8/nk2015/web/document/download?id=144 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2558). 
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หนองคายจํานวน 30,506 คน และต่อมาส่วนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือให้มีการเดินทางไปยังกลุ่ม

ประเทศท่ีสาม ขณะท่ีคนลาวอีกส่วนหนึ่งสมัครใจท่ีจะเดินทางกลับไปยังประเทศลาวดังเดิม อย่างไรก็ตาม 

ยังมีคนลาวอีกบางกลุ่มท่ียังคงตัดสินใจอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยอนุญาตให้อาศัยอยู่เป็น

การชั่วคราว ขณะท่ีคนลาวอีกหลายคนท่ีถือว่าได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจาก

ไม่มีหลักฐานเอกสารราชการในการแสดงตัวตนท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ประเทศไทยได ้

นอกจากนั้นการอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยหลังจากช่วงการหนีภัยสงครามของคนลาวมิได้มี

แนวโน้มลดลง แต่ในทางกลับกันการอพยพดังกล่าวยังคงดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่สาเหตุของการ

อพยพได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งพบว่าปัจจัยของการอพยพของคนลาวในช่วงหลังภัยสงคราม (พ.ศ.

2535) เป็นช่วงท่ีนโยบายในประเทศอินโดจีน ประเทศไทยเปิดประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจ

หลักในการขับเคลื่อนประเทศมีการสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคของประเทศให้

สะดวกและเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดถนนการไปมาหาสู่ในภูมิภาคได้คล่องตัวข้ึน

นําไปสู่การเดินทางแสวงหาชีวิตท่ีดีโดยการเดินทางเข้ามาขายแรงงานของผู้คนแถบนี้ในประเทศ

ใกล้เคียง และจังหวัดหนองคายก็เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายหนึ่งท่ีคนลาวเดินทางเข้ามาขายแรงงาน ซึ่งประมาณ

จากสถิติการอพยพแรงงานชาวลาวท่ีเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย ข้อมูล 

ณ เดือนมิถุนายน 2556 พบว่า จํานวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร มีแรงงาน

สัญชาติลาวท่ีข้ึนทะเบียนในจังหวัดหนองคายท้ังหมดจํานวน 189 คน แบ่งเป็นประเภทพิสูจน์สัญชาติ

จํานวน 106 คน และประเภทนําเข้าตาม MOU จํานวน 83 คน56 แต่จากการประมาณการพบว่า

น่าจะมีแรงงานลาวท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดหนองคายโดยไม่ข้ึนทะเบียนแรงงานในจังหวัด

หนองคาย ประมาณ 10 เท่าของแรงงานท่ีมาข้ึนทะเบียน โดยอาชีพท่ีแรงงานชาวลาวเข้ามารับจ้าง

ส่วนใหญ่เป็นงานด้านการเกษตร เช่น เก็บใบยาสูบ เก็บมะเขือ ทํานา เลี้ยงหมู เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีแรงงานท่ีเข้ามาเป็นลูกจ้างในงานก่อสร้าง ผู้รับใช้ในบ้าน และภาคบริการตามสถานบันเทิงด้วย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานท่ีคนไทยมองว่าเป็นงานท่ีมีรายได้น้อยและเป็นงานหนัก57  
                                                           

56 กรมการจัดหางาน, “จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร,” รายงาน
อิเ ล็ก ท รอ นิก ส์ เม ล์  ก อง แ ผน ง าน แล ะ สา ร สน เท ศ ,  ภายใต้  “ข้อมูลสถิติ รายเดือน มิ ถุนายน 2556” 
http://wp.doe.go.th (สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2558). 

57 คชษิณ สุวิชา, “การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของพนักงานบริการชาวลาว: กรณีศึกษา อําเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551). 
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 คนลาวท่ีอยู่พ้ืนท่ีประเทศไทย อาจดูไม่ออกในความแตกต่างทางสรีระและกายภาพภายนอก 

แต่ในมิติทางกฎหมายรัฐชาติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีสร้างความเป็นอ่ืนส่งผลต่อการมิได้ยอมรับว่า

บุคคลเหล่านี้ในพ้ืนท่ีดังกล่าว นําไปสู่การเอารัดเอาเปรียบละเมิดสิทธิมนุษยชน และกีดกันการเข้าถึง

สวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนลาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และพื้นที่อําเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีเผชิญสถานการณ์การดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ี

ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับสถานะทางด้านกฎหมายของผู้คนบนพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงปัญหา

สถานการณ์การละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลกลุ่มต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การค้นหาและ

พัฒนาแนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิในกลุ่มประชากรดังกล่าวอันจะนําไปสู่ความเป็นธรรม

และความสุขบนพ้ืนท่ีชายแดนแห่งนี้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

4.2  บริบทพื้นท่ี 

ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกบฏไท่ผิงข้ึนในประเทศจีน 

แต่ถูกตีแตกพ่ายและหนีลงใต้จนล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขต ชาวภาคเหนือและภาคอีสานเรียก

ชาวจีนพวกนี้ว่า "ฮ่อ" พวกฮ่อแบ่งออกเป็น 4 กองทัพ คือ ฮ่อธงแดง ฮ่อธงเหลือง ฮ่อธงดํา และฮ่อธงลาย 

ปล้นสะดมทุกอย่างท่ีขวางหน้า ปรากฏตามนิราศหนองคายว่า 

จะเริ่มเรื่องเมืองหนองคายจดหมายเหตุ 
 
ในแดนเขตเข่ือนคุ้มกรุงสยาม 

บังเกิดพวกอ้ายฮ่อมาก่อความ 
 
ทําสงครามกับลาวพวกชาวเวียง 

การรุกรานของพวกฮ่อทําให้พระเจ้าประเทศราชหลวงพระบาง พระเจ้าประเทศราชหนองคาย 

และผู้รั้งพระเจ้าประเทศราชเวียงจันทน์เหลือกําลังรับ สมุหนายกมหาดไทยส่งกําลังพลมาช่วยถึง 3 ครั้ง

ก็เพียงแต่ยันศึกเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2428 พระองค์จึงตัดสินพระทัยเผด็จศึกฮ่อให้เด็ดขาด โดยโปรดเกล้าฯ 

ให้พลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งมีพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในขณะนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่

ฝ่ายใต้ ณ เมืองหนองคาย คุมทหารหัดใหม่จากยุโรป 8 กรม ตีขนาบร่วมกับกองทัพฝ่ายเหนือฯ เมือง

หลวงพระบาง จนประสบชัยชนะต่อพวกฮ่อท้ังปวง และมีอนุสาวรีย์ปราบฮ่อเด่นเป็นสง่าประกาศพระ

บรมเดชานุภาพครั้งนี ้

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2435 เริ่มมีการปรับปรุงการปกครองหัวเมือง ทรงพระกรุณาธิคุณให้เมือง

หนองคายเป็นเมืองเอกใน 36 เมือง และเพ่ือยืนยันพระราชสิทธิธรรมแทนท่ีอาณาจักรล้านช้าง
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เวียงจันทน์เดิม ซึ่งไปถึงเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ติดกับเวียดนามของฝรั่งเศส จึงได้พระราชทานชื่อ

บริเวณนี้ว่า "มณฑลลาวพวน" โปรดเกล้าฯ ให้พลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็น "ข้าหลวงใหญ่

ผู้สําเร็จราชการต่างพระองค์มณฑลลาวพวน" มีศาลาว่าการมณฑล ณ เมืองหนองคาย และปรับพระ

ปทุมเทวาภิบาลท่ี 2 เจ้าประเทศราชหนองคายเป็นพระยาวุฒาธิคุณ ท่ีปรึกษาข้าหลวงใหญ่ ซึ่งสําเร็จ

ราชการท้ังการปกครอง การทหาร และการศาลท้ังปวง 

ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) อภิมหาอํานาจคู่กรณีของสยามต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการล่า

อาณานิคมใหม่ โดยส่งกองเรือรบปิดอ่าวไทยและรุกล้ําเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร สยามจึงต้องยอม

เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงไป เสด็จในกรมฯ ต้องถอนกําลังทหารให้พ้น 25 กิโลเมตรจากแม่น้ําโขง 

ปักหลักสู้ศึกอยู่ท่ีบ้านเดื่อหมากแข้ง เมืองหนองคาย (แยกเป็นอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปัจจุบัน) ท้ังทรงมีประกาศิตให้หน่วยราชการทุกหน่วยต้องสร้างหันหน้าสู่แม่น้ําโขงหรือทิศเหนือเพ่ือ

พร้อมท่ีจะยันศึกซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตราบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงโทมนัสยิ่งกับการสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงในครั้งนั้น ดังพระราชนิพนธ์ฉันท์บทหนึ่งว่า 

กลัวเป็นทวิราช 
 
บตริป้องอยุธยา 

เสียเมืองจึ่งนินทา 
 
บ่ละเว้นฤๅว่างวาย 

คิดใดจะเท่ียงแท้ 
 
ก็บ่พบซึ่งเงื่อนสาย 

สบหน้ามนุษย์อาย 
 
จึงจะอุดแลเลยสูญฯ 

อย่างไรก็ตาม พสกนิกรท่ีอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งยังคงจงรักภักดีใต้เบื้องพระยุคลบาทได้พร้อมใจกัน

อพยพเทครัวมาอยู่ฝั่งขวาเกือบทุกเมือง เช่น พระรามฤทธิ (สอน ต้นตระกูลวิวัฒปทุม) เจ้าเมืองท้าว 

มาอยู่เมืองเลย พระศรีอัครฮาด (ทองดี ต้นตระกูลศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองชนะสงครามหรือสานะคา มาอยู่

บ้านท่านาจันทร์และได้ยกเป็นเมืองเชียงคาน เป็นต้น ซึ่งรวมท้ังพระกุประดิษฐบดี (สาลี่หรือชาลี ต้น

ตระกูลกุประดิษฐ) เจ้าเมืองเวียงจันทน์ บุตรเขยของพระปทุมเทวาภิบาลเจ้าประเทศราชหนองคาย 

ได้ชักชวนชาวเวียงจันทน์จํานวนมากข้ามลําน้ําโขงมาตั้งม่ันอยู่ ณ บ้านท่าบ่อเกลือ ไม่ยอมเป็นข้าสอง

เจ้าบ่าวสองนายเด็ดขาด เหตุการณ์ครั้งนั้นประดุจดังพระโอสถทิพย์ให้ทรงดํารงพระชนมายุอยู่ได ้

พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านท่าบ่อเกลือเป็น เมืองท่าบ่อ เม่ือปี พ.ศ. 

2438 มีพระกุประดิษฐ์บดีเป็นเจ้าเมืองตลอดชีวิต เขตเดิมมี "นายเส้น" (เป็นตําแหน่งคล้ายกับ
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นายอําเภอและกํานัน) รวม 6 เส้น มีบรรดาศักดิ์เป็นขุน เช่น ขุนท่าบ่อบํารุง นายเส้นท่าบ่อ และขุน

วารีรักษา นายเส้นน้ําโมง เป็นต้น จนกระท่ังเจ้าเมืองท่าบ่อถึงแก่อสัญกรรม จึงยุบเมืองท่าบ่อลงเป็น 

อําเภอท่าบ่อ และยุบนายเส้นท่าบ่อ น้ําโมง โพนสา ลงเป็นตําบลและแยกเป็น 10 ตําบลดังปัจจุบัน 

ส่วนอีก 3 เส้นก็ได้รับการยกฐานะและแยกออกไป คือ เส้นพานพร้าวเป็นอําเภอศรีเชียงใหม่ เส้นแก้งไก่

เป็นอําเภอสังคม เส้นบ้านผือเป็นอําเภอบ้านผือและถูกโอนไปข้ึนกับเมืองอุดรธานี และเม่ือปี พ.ศ. 

2538 ก็เป็นปีท่ีได้มีการจัดตั้งเมืองท่าบ่อครบ 100 ป ี

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงท่ีตั้งพื้นท่ีเป้าหมายหลักของการศึกษาในจังหวัดหนองคาย 

 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากแผนท่ีจังหวัดหนองคาย (โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย  

ใน ท่ีทําการปกครองจังหวัดหนองคาย, http://www.nongkhaidopa.com/index.php?page= 

nongkhaimap)  
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อําเภอท่าบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจงัหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง

ดังต่อไปนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอศรีเชียงใหม่ และนครหลวงเวียงจันทน ์(ประเทศลาว)  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน ์(ประเทศลาว) และอําเภอเมืองหนองคาย 

ทิศใต ้ติดต่อกับอําเภอสระใคร และอําเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธาน)ี  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธาน)ี และอําเภอโพธิ์ตาก 

 

4.3  พัฒนาการการอพยพย้ายถิ่นของคนลาวสู่ประเทศไทย 

จังหวัดชายแดนไทย-ลาวในเขตภาคอีสาน เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวลาวอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

เข้ามาใช้ชีวิตในบริเวณดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้พ้ืนท่ีชายแดนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย

และสลับซับซ้อนของวิถีชีวิตท้ังกลุ่มคนไทยและคนลาวท่ีอาศัยอยู่บริเวณชายแดน 

ในการโยกย้ายถ่ินของคนลาวท่ีเข้ามาในประเทศไทยมีช่วงเวลาท่ีพอจะสามารถแบ่งให้เห็น

ประวัติศาสตร์การเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 4 ระยะ ดังต่อไปนี ้

ก่อน พ.ศ. 2515 การข้ามฝั่งไปมายังเป็นวิถีการอยู่ร่วมกัน น้ําโขงเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นท่ี

ทํามาหากิน เป็นทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกัน การข้ามน้ําโขงเป็นไปอย่างฉันมิตร เครือข่ายญาติมิตรยังเข้มแข็ง

และเหนียวแน่นการขอแรงช่วยงานยังสามารถทําได้ข้ามฝั่งเพราะหลายตระกูลมีพี่น้องทั้งสองฝั่ง 

ซึ่งความเป็นชายแดนแทบจะไม่ได้สําคัญอะไรมากไปกว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล 

พ.ศ. 2515-2518 เป็นการข้ามฝั่งของชาวลาวท่ีเข้ามาประเทศไทยครั้งใหญ่ โดยมาในฐานะ

ผู้ลี้ภัยสงครามซึ่งเป็นการสู้รบกันระหว่างแนวความคิดสังคมนิยม และฝ่ายประชาธิปไตย (สงคราม

เย็น) และหลังจากท่ีฝ่ายสังคมนิยมได้ชัยชนะ ก็เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่งผลให้กลุ่มท่ี

ฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังต้องอพยพหนีภัยมายังประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนสูงถึง 

400,000 คน และประเทศไทยโดยรัฐบาลได้ได้มีการตั้งศูนย์รองรับผู้ลี้ภัยจํานวน 13 ศูนย์ใน 11 

จังหวัดเพ่ือเตรียมส่งผู้ลี้ภัยดังกล่าวไปยังประเทศท่ีสามต่อไป 

พ.ศ. 2518-2529 สปป. ลาว ได้ดําเนินการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มุ่งเน้น

ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นหลัก ทําให้เศรษฐกิจซบเซา เปิดปัญหา
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การว่างงาน ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ทําให้กลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก 

ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งตัดสินใจอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพ่ือหางานทําในประเทศไทย 

พ.ศ. 2529 สปป.ลาว ได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจมาเป็นระบบตลาดโดยการนํานโยบาย

“จินตนาการใหม่” (NEM : New Economic Mechanism) ซึ่งเน้นความสําคัญของระบบราคาท่ี

เป็นไปตามกลไกตลาด บริหารในเชิงธุรกิจมากข้ึน ในปีเดียวกัน สปป. ลาวได้เปิดประเทศเจริญความ 

สัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก แต่ลาวยังขาดเงินทุนในการพัฒนาประเทศ จึงได้รับความช่วยเหลือจาก

ประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างข้ึนพ้ืนฐาน ส่งผลให้ถนนหนทางรวมถึงการคมนาคมขนส่ง

และการโยกย้ายถ่ินฐานของผู้คนเป็นไปอย่างสะดวก และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ของคนลาวเข้าสู่ประเทศไทยมากข้ึน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า สปป. ลาวจะเปิดประเทศและดําเนินนโยบาย

ทางเศรษฐกิจเป็นระบบตลาด แต่ถึงกระนั้นการปกครองยังคงยึดระบอบ “สังคมนิยมประชาธิปไตย” 

เช่นเดิม มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2534 มีระบบการเลือกตั้ง ทว่ามี

พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นผู้ชี้นําในการปกครอง 

พ.ศ. 2530 เป็นต้นมารัฐบาลลาวมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามกลไกของตลาดในขณะท่ี

อนุภาคลุ่มน้ําโขงโดยเฉพาะประเทศไทยได้เดินเครื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มท่ี 

โดยเฉพาะนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามเศรษฐกิจ”ทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

กลายเป็นสิ่งดึงดูดแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านให้เดินทางข้ามแดนมาทํางานในประเทศไทยเพ่ือมา

แสวหารายได้และชีวิตใหม่มากข้ึน  

พ.ศ. 2547 ประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรี ให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงานและผู้ติดตามท่ี

อาศัยอยู่ในประเทศ 3 สัญชาติคือ พม่า กัมพูชา และลาว ส่งผลให้มีมีแรงงานเข้ามาข้ึนทะเบียนมาก

ข้ึนรวมถึงแรงงานชาวลาวด้วย  

หากสรุปตามท่ีกล่าวมาข้างต้นในการอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ก็อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนลาวท่ีมา

อยู่ประเทศไทยมีด้วยกัน 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้ท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียน กับกลุ่มท่ีมีเอกสารทาง

ทะเบียน อาทิ กลุ่มท่ีมีเอกสารอนุญาตให้ทํางาน กลุ่มท่ีได้บัตรผู้มีปัญหาสานะบุคคล และกลุ่มผู้ถือ

บัตรลาวอพยพ  
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 สําหรับจังหวัดหนองคาย มีกลุ่มคนลาวท่ีเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ท่ีเป็นคนลาวท่ีได้รับ

อนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยมีจํานวน จํานวน 378 คน58 และมีกลุ่มท่ีเป็นเป็นผู้มีปัญหาสถานบุคคล 

ซึ่งทางรัฐไทยได้ออกหมายเลข 13 หลักให้จํานวน 5,226 คน59 ส่วนเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอท่าบ่อมีผู้ปัญหา

สถานะบุคคล ท่ีราชการออกหมายเลข 13 หลักให้จํานวน 1,751 คน ซึ่งจํานวนดังกล่าวเป็นจํานวนท่ี

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีปรากกฎในพ้ืนท่ีแน่นอน เพราะมีคนลาวท่ีตกหล่นจากการสํารวจท่ี

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอีกเป็นจํานวนมาก 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงท่ีตั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนในจังหวัดหนองคาย 

 

 

  

                                                           

58 กรมการจัดหางาน, “จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร,” รายงาน
อิเ ล็ก ท รอ นิก ส์ เม ล์  ก อง แ ผน ง าน แล ะ สา ร สน เท ศ ,  ภายใต้  “ข้อมูลสถิติ รายเดือน มิ ถุนายน 2556” 
http://wp.doe.go.th (สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2558). 

59 ข้อมูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
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การข้ามแดนของชาวลาว 

สถานการณ์การอพยพของคนลาวท่ีข้ามแดนมาอาศัยและทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวน

มาก ท้ังในลักษณะการลี้ภัย การมาขายแรงงาน และการเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยในลักษณะการมี

ครอบครัวข้ามแดน เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีพ้ืนท่ีชายแดนตามลําน้ําโขงท่ีติดกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นระยะทาง 210.6 กิโลเมตร และตั้งอยู่ตรงข้ามกับนคร

เวียงจันทน์เมืองหลวงของ สปป.ลาว มีด่านถาวรและจุดผ่อนปรนท่ีใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อไปมา

หาสู่ระหว่าง 2 ประเทศ เป็นจุดผ่านแดนถาวร จํานวน 2 จุด ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 1 

และท่าเรือหนองคาย เป็นจุดผ่อนปรน จํานวน 4 จุด คือ ท่าเรืออําเภอศรีเชียงใหม่ ท่าเรือบ้านเปงจาน 

ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป ีท่าเรือตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย และท่าเรืออําเภอสังคม60 

การข้ามแดนของคนลาวท่ีเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคายแบ่งเป็นสองลักษณะคือ 

แบบถูกกฎหมาย และแบบผิดกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย 

จากการศึกษาพบว่า ช่องทางท่ีแรงงานข้ามชาติชาวลาวนิยมใช้เป็นช่องทางลักลอบเข้ามา

ทํางานในประเทศไทยคือทางด่านประเพณี ซึ่งด่านประเพณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือของ

ชาวบ้าน และเป็นช่องทางไปมาหาสู่กันของคนสองฝั่งโขง การเข้ามาส่วนใหญ่จะมีผู้มารับหรืออย่างน้อย

ก็ต้องรู้จักคนท่ีอยู่ฝั่งประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 50-100 บาท

เท่านั้นเอง หากเปรียบเทียบกับการเข้ามาถูกกฎหมายตามระบบท่ีกฎหมาย ซึ่งการเข้ามาในลักษณะนี้

พบมากในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีชุมชนติดแม่น้ําโขงซึ่งสามารถทําได้โดยสะดวก

และประหยัด 

การเข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย 

การเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีแรงงานใช้เป็นช่องทางในการข้ามแดนมา

ทํางานในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการทําพาสปอร์ต และบัตรผ่านแดนชั่วคราว

ในการเป็นใบเบิกทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย  
                                                           

60 สํานักงานจังหวัดหนองคาย, “บรรยายสรุปจังหวัดหนองคาย: ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดหนองคาย,” 
http://202.28.118.8/nk2015/web/document/download?id=144 (สืบค้นเมือ่วันท่ี 18 เมษายน 2558). 
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สําหรับการทําพาสปอร์ตเข้ามาอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ เป็นลักษณะพาสปอร์ตท่องเท่ียวมี

ระยะเวลาในการอยู่อาศัย ประมาณ 1 เดือน เม่ือหมดระยะเวลาอนุญาตก็ต้องไปต่ออายุในการขอ

อนุญาตการอาศัยอยู่ทุกเดือน ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีการท่ีคนลาวนิยมทํามาก เพราะสามารถเดินทางได้

ท่ัวประเทศไทยในฐานะนักท่องเท่ียว สําหรับค่าใช้จ่ายในการทําพาสปอร์ในประเทศ สปป.ลาว 

ประมาณ 4,000-5,000 บาท สามารถใช้ได้ 5 ปี  

การเข้าเมืองอีกรูปแบบหนึ่งท่ีแรงงานนิยมใช้เป็นวิธีการเข้ามาคือ การทําบัตรผ่านแดน

ชั่วคราว (Border pass) ซึ่งเป็นช่องทางท่ีง่ายและสะดวกเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 100 บาท หลังจากนั้น

ก็มีคนมารับหรือเดินทางไปหานายจ้างเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายอีกช่องทางหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิธีการเข้าเมืองท้ังสองวิธีจะเป็นการเข้าเมืองท่ีถูกกฎหมายแต่กฎหมาย

ของประเทศไทย ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ผู้ท่ีเข้าเมืองถูกกฎหมายท้ังสองวิธีนี้สามารถ

ทํางานในเมืองไทยได้เนื่องจากเป็นเพียงใบอนุญาตชั่วคราวเพ่ือให้ท่องเท่ียวและเยี่ยมญาติพ่ีน้อง

รวมถึงเครอืข่ายทางสังคมในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น 
 

4.4  กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิผู้มีปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นท่ีชายแดนไทย-ลาว 

 สถานการณ์การละเมิดสิทธิพ้ืนท่ีอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จากการศึกษา 5 กรณี

ตัวอย่างดังต่อไปนี ้

 

กรณีท่ี 1 

สอน วันยะดี:  

ชีวิตเมียลาวท่ีไม่เคยถูกนบัญาติในครอบครัวไทย 

 

สอน อายุ 33 ปี เดินทางมาจากเมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สอนเดินทางเข้ามาท่ีประเทศไทยครั้งแรกเม่ือประมาณ ปี 2547 ตอนนั้นเธอมีอายุ 22 ป ี

เพราะด้วยฐานะทางบ้านท่ีค่อนข้างยากจน ทําให้สอนตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดใน สปป.ลาว 

เพ่ือหวังจะมีรายได้ส่งกลับไปจุนเจือครอบครัว เหมือนดังเช่นเพื่อนบ้านคนอื่นๆ ท้ังท่ีเป็นรุ่นพ่ีและ
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เพ่ือนวัยเดียวกันท่ีต่างพากันเดินทางออกมาทํางานในประเทศไทย และสามารถส่งเงินกลับไปสร้างบ้าน 

สร้างฐานะให้กับครอบครัวได ้

“หนูออกจากบ้านมาช่วงประมาณปี 47 ตอนนั้นอายุประมาณ 21-22 ปี มีหมู่ไปชวนมาเฮ็ด

งานเพราะเพ่ินกะเคยมาเฮ็ดอยู่ไทยมาก่อนแล้วได้เงินได้ทอง อีกอย่างอยู่บ้านกะบ่มีเงิน บ่มีงานเฮ็ด 

กะเลยตัดสินใจมา”  

สอนเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นคนแนะนําและชักชวนให้เธอเข้ามา

ทํางาน ด้วยการนั่งเรือข้ามฟากเข้ามา และจากนั้นเพ่ือนของเธอก็ได้พาเธอไปฝากให้ทํางานท่ี

ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตําบลบ้านเสียว อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยได้เงินเดือนๆ ละ 

1,500 บาท สอนทํางานอยู่ร้านอาหารแห่งนี้ได้อยู่ประมาณ 1 ปี เธอก็ได้พบกับผู้ชายท่ีมาเท่ียวกินดื่ม

ในร้านอาหาร ซึ่งเป็นเพ่ือนกับเจ้าของร้านท่ีชอบเล่นไก่ชนด้วยกัน ซึ่งระยะเวลา 1 ปีท่ีสอนทํางานอยู่

ในประเทศไทยเขามักจะแวะเวียนไปเท่ียวท่ีร้านอาหารท่ีเธอทํางานอยู่เป็นประจํา ทําให้เธอและเขา

รู้จักและสนิทสนมกันมากข้ึน จนกระท่ังท้ังสองคนตกลงท่ีจะคบหาดูใจกัน เขาจึงได้ชวนให้สอนลาออก

จากงานท่ีทําอยู่ในร้านอาหารและไปอยู่บ้านด้วยกัน  

“หนูกับแฟนฮู้จักกันประมาณปีหนึ่ง ท่ีฮู้จักกันเพราะว่าแฟนเพ่ินเป็นหมู่กันกับเจ้าของร้าน 

เพ่ินมักไปตีไก่นํากัน เลิกตีไก่แล้วเพ่ินกะพากันมากินมาเล่นอยู่ร้านเลยได้ฮู้จักกัน เว้ากันจนตกลงว่าคบ

กันเพ่ินกะเลยชวนให้หนูออกไปอยู่บ้านนํา เพ่ินบอกว่าบ่อยากหนูเฮ็ดงานอยู่หม่องนี่ คนอ่ืนสิมองบ่ดี 

อยากให้ออกไปอยู่นํากัน อยากได้ให้ไปเป็นลูกเป็นเมีย และหนูเองกะคึดคือกันว่าเฮามาเฮ็ดงานแบบนี่

คนอ่ืนเขากะเบิ่งว่าเป็นผู้หญิงบ่ดี เลยตัดสินใจออกมาอยู่กับเพ่ิน” 

หลังจากท่ีสอนตัดสินใจลาออกจากงานท่ีร้านอาหาร เธอก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับสามี โดย

เริ่มแรกเธอและสามีได้มาอาศัยอยู่ในบ้านของน้องสาวของสามี ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาพร้อมด้วยสามีและ

ลูกสาวของอาด้วย หลังจากท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ท่ีบ้านของอาได้ไม่นาน สอนก็รู้สึกได้ว่าอาและคนใน

ครอบครัวไม่พอใจท่ีสามีของเธอพาเธอเข้ามาอยู่ด้วย เพราะทุกคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงลาวท่ีเคยเข้ามา

ทํางานในร้านอาหาร และเป็นเพราะสามีของเธอรู้จักกับเธอจึงทําให้เขาและภรรยาเก่าต้องเลิกรากัน 

สอนจึงขอร้องให้สามีของเธอพาเธอไปอยู่ท่ีอ่ืน และสามีของเธอจึงพาย้ายออกไปสร้างบ้านหลังเล็กๆ 

อยู่ปลายนา หลังจากสอนและสามีอยู่กินด้วยกันได้ไม่นาน เธอก็ได้ให้กําเนิดลูกชาย 2 คน ทําให้โดย

สามีของเธอจะเป็นคนออกไปทํางานรับจ้างเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ส่วนสอนมีหน้าท่ีดูแลลูกท่ีบ้าน 

และด้วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับเงินท่ีได้จากการรับจ้างของสามีก็ไม่เพียงพอ
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กับรายจ่ายในครอบครัว สามีของสอนเลยตัดสินใจเดินทางไปทํางานท่ีต่างประเทศ ปล่อยให้สอนและ

ลูกอยู่บ้านด้วยกัน 3 คน 

“ตอนท่ีออกจากร้านอาหารมาอยู่บ้านแฟน เพ่ินกะได้พาหนูมาอยู่บ้านของน้องสาวเพ่ิน น้อง

สาวเพ่ินกะมีครอบครัวอยู่แล้ว ตอนแรกหนูกะบ่ได้คิดหยังหลาย เพราะคิดว่าเพ่ินน่าจะฮักหนู แต่พอ

เข้ามาอยู่แล้วเพ่ินกะเว้าบ่ดีกับหนู เบิ่งหนูตั้งแต่หัวฮอดตีน เพราะเพ่ินบ่ค่อยมักผู้หญิงลาวท่ีมาจาก

ร้านอาหาร และแฟนหนูเพ่ินกะเคยมีเมียมีลูกมาก่อน ครอบครัวเพ่ินกะเลยคิดว่าเป็นเพราะแฟนมาติด

กับหนูกะเลยเฮ็ดให้ผัวเมียเลิกกัน หนูเลยขอให้แฟนพาย้ายออกไปอยู่หม่องอ่ืน ตอนนั้นเพ่ินเลยพา

ออกไปบ้านสร้างหลังน้อยๆ อยู่ท่ีนา พอมีลูกนํากันเพ่ินเลยไปหาทํางานเมืองนอก เพราะอยู่บ้านหนู

กะเลี้ยงลูกบ่ได้ไปเฮ็ดงาน แฟนเพ่ินทํางานผู้เดียวเงินกะบ่ค่อยพอใช้จ่าย” 

การเดินทางไปทํางานต่างประเทศสามีของสอนได้ไปยืมใบโฉนดท่ีดินของน้องสาวไปจํานอง

เพ่ือนําเงินเป็นค่าหัวในการเดินทางไปทํางาน ทําให้ทุกๆ เดือนท่ีไปทํางานสามีของเธอจะต้องส่งเงิน

กลับมาให้น้องสาวซึ่งเธอเรียกว่าอาเดือนละหม่ืนกว่าบาทเพ่ือเป็นการใช้หนี้ และอาก็จะแบ่งให้สอน

และลูกของเธอใช้เดือนละ 2,000 บาท และบางสว่นสามีของเธอก็จะเก็บไว้ ซึ่งสอนเล่าว่าเธอไม่มีสิทธิ์

ในการถือเงินเลย เพราะตัวเธอเองเป็นคนลาวท่ีไม่มีบัตรอะไรเลยแม้กระท่ังพาสปอร์ตทําให้เธอไม่

สามารถท่ีจะไปเปิดบัญชีได้ ดังนั้นเธอจึงต้องได้รับเงินเดือนของสามีผ่านอาซึ่งเป็นคนไทย และในบาง

เดือนถ้าหากเงินไม่พอใช้เธอก็ไม่สามารถขอเพ่ิมได้เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีส่งมาถูกจํากัดด้วย

หนี้สินท่ีอาจะต้องเป็นคนกําหนดการใช้เงินให้กับเธอ 

“ส่งแฟนไปเฮ็ดงานเมืองตอนกะเพราะคิดว่าชีวิตคือจะดีข้ึน เพราะเฮากะมีลูกมีเต้าจะได้เป็น

ครอบเป็นครัว แต่ท่ีไหนได้พอแฟนไปหนูแทบจะบ่มีสิทธิอิหยังเลย ตอนไปแฟนกะไปเอาใบโฉนดของ

อาไปจํานองเพ่ือแล่นเรื่องไป เงินเดือนท่ีได้ทุกเดือนกะเลยต้องส่งเขาบัญชีอาเดือนละหม่ืนกว่าบาท 

เพ่ือให้เพ่ินเอาไปใช้หนี้ แล้วเพ่ินกะให้หนูใช้เดือนละสองพัน หนูบ่มีสิทธิจับเงินท่ีแฟนส่งมาเลย เพราะ

หนูเป็นคนลาว บ่มีบัตรอีหยัง เลยไปเปิดบญัชีบ่ได้ ถ้าบางเดือนเงินบ่พอใช้หนูไปขอเพ่ิมเพ่ินกะว่าให้ว่า

หนูใช้เงินเปลืองท้ังท่ีเฮากะมีลูกมีเต้า” 

เม่ือลูกคนโตของสอนเริ่มเข้าโรงเรียน ทําให้เธอมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เงินเดือนๆ ละ 

2,000 บาท ท่ีสามีส่งมาให้เริ่มไม่พอใช้จ่าย สอนจึงตัดสินใจคุยกับสามีวา่เธออยากจะออกไปหาทํางาน

รับจ้างข้างนอก แต่ติดตรงท่ีลูกคนเล็กของสอนยังไม่เข้าโรงเรียน และบ้านท่ีสอนอาศัยอยู่ท่ีปลายนาก็

ค่อนข้างไกลออกไปจากชุมชนการเดินทางรับส่งลูกไปโรงเรียนก็ค่อนข้างลําบาก สามีของเธอจึงให้เธอ
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และลูกย้ายกลับเข้ามาอยู่ท่ีบ้านของอา โดยสอนและลูกต้องอาศัยอยู่กับ อา สามีของอา และลูกสาว 

การย้ายกลับเข้ามาอยู่ท่ีบ้านของอา สอนรับรู้ได้ถึงสายตาอันไม่เป็นมิตรของคนในครอบครัว  แต่เธอ

เองก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธสามีได้ เพราะสามีของเธอบอกว่าหากเธอไม่ย้ายมาอยู่ท่ีนี่เขาจะไม่ให้เงิน

เธอใช้เลย ทําให้สอนต้องจํายอมท่ีจะต้องย้ายมาอยู่ท่ีนี่ แม้ว่าเธอจะรู้สึกอัดอัดและทุกข์ใจเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากทุกคนในครอบครัวของอาชอบดูถูกและเหยียดหยามเธอว่าเธอเป็นคนลาว ด่าเธอว่าเป็น 

“อีลาว อีไม่มีการศึกษา” ซึ่งเป็นคําพูดท่ีทําให้สอนรู้สึกไม่พอใจมากและรู้สึกเจ็บปวดมากแต่เธอก็ได้

แค่เพียงเงียบและไม่ตอบโต้ ซึ่งบางครั้งอาและลูกสาวของอาไม่ได้เพียงด่าว่าแค่ตัวสอนเท่านั้น พวก

เขายังด่าลูกๆ ของเธอด้วยว่าลูกของเธอเป็น “ลูกอีลาว” ซึ่งมันทําให้สอนทนไม่ไหวกับคําดูถูกเหล่านี้

และเธอก็มีการด่าตอบโต้กลับอยู่บ่อยครั้ง แต่ทุกครั้งท่ีเธอตอบโต้กลับสอนก็มักจะถูกรุมทําร้ายร่างกาย

และถูกข่มขู่อยู่ตลอดเวลาว่าจะไปแจ้งตํารวจให้มาจับเธอ เพราะทุกคนรู้ว่าเธอเองไม่มีพาสปอร์ต และ

หากพวกเขาทําเช่นนั้นจริงๆ สอนเองก็รู้สึกกลัว เพราะตั้งแต่สอนย้ายมาอยู่กับสามีซึ่งเป็นระยะ

เวลานานถึง 10 ปี แล้วสอนก็ยังไม่เคยกลับไปบ้านท่ีประเทศลาวเลย เพียงแค่มีการโทรศัพท์ติดต่อ

กลับไปหาญาติ ซึ่งสอนก็ทราบข่าวจากญาติๆ ว่าทางการลาวได้มีการคัดชื่อสอนออกจากทะเบียนบ้าน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และสอนเองก็ไม่อยากกลับไปท่ีลาว เพราะครอบครัวของเธอ สามีและลูกของเธอ

ก็อยู่ท่ีนี่ ทําให้สอนได้แต่เงียบและพยายามไม่ตอบโต้เม่ือไม่จําเป็น 

“หลังจากท่ีแฟนหนูไปทํางานได้ 2 ปี เพ่ินกะกลับมาเยี่ยมบ้าน ตอนนั้นลูกชายคนแรกกะเริ่ม

เข้าโรงเรียนแล้ว หนูเลยคุยกับแฟนว่าอยากออกไปหาทํางานรับจ้าง เพราะเงินเดือนท่ีส่งให้ใช้เดือนละ

สองพันบาทมันบ่ไหว เพราะไหนจะค่าอยู่ค่ากิน เครื่องใช้ในครัวเฮือนอีก แต่แฟนหนูกะบ่ยอม

เพราะว่าลูกคนท่ีสองยังน้อยอยู่ เพ่ินเลยให้หนูย้ายกลับมาอยู่กับอา เพราะว่าอาจจะช่อยลดค่าใช้จ่าย

ได้ และเวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนจะได้บ่ลําบาก ตอนแรกหนูกะบ่อยากมาอยู่แต่แฟนกะบอกว่าถ้าหนูบ่

ย้ายมาอยู่นี่เขากะจะบ่ให้เงินหนูใช”้ 

“ท่ีจริงหนูกะบ่อยากย้ายมาอยู่นี่ดอก แต่เว้าบ่ได้ หนูฮู้ว่าอาเพ่ินบ่ค่อยมักหนู เพ่ินมักเบิ่งหนู

ด้วยสายตาท่ีดูถูก เวลาหนูเฮ็ดหยังบ่พอใจกะด่าหนูว่า อีลาว อีบ่มีการศึกษา อีโง่ และท่ีสําคัญเวลาด่า

ลูกหนูเพ่ินกะด่าว่า ลูกอีลาว ลูกสาวอากะมักด่าลูกหนูว่า ลูกอีลาว บางเท่ือหนูกะบ่พอใจ ท้ังๆ ท่ี

ลูกหนูกะเป็นหลานของเพ่ิน ถ้าหนูทนบ่ได้กะเถียง แต่ถ้าหนูเถียงหนูสู้เพ่ินเพ่ินกะมักจะตีหนู แล้วกะ

บอกว่าจะแจ้งตํารวจมาจับหนู เพราหนูบ่มีบัตรอีหยังเลย บัตรไทย บัตรลาวกะบ่มี เพราะตั้งแต่มาอยู่
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กับแฟนหนูกะบ่เคยกลับบ้านเลย เห็นแต่พ่ีน้องว่าเขาตัดหนูออกจากทะเบียนบ้านแล้ว หนูกะย่านว่า

ถ้าตํารวจมาจับอีหลี แล้วหนูจะไปอยู่ไส แล้วลูกสิอยู่จั่งได๋ หนูกะเลยบ่อยากมีเรื่องกับเพ่ิน” 

ปัจจุบันสอนยังคงอาศัยอยู่ท่ีบ้านของอา หลายต่อหลายครั้งท่ีเธอพยายามคุยกับสามีว่าขอ

ย้ายกลับไปอยู่บ้านของตนเอง แต่สามีของเธอก็ไม่ยอม เพราะทุกครั้งท่ีมีเรื่องทะเลาะกับอา อาของเธอ

ก็มักจะโทรศัพท์ไปฟ้องสามีของเธอท่ีทํางานอยู่ต่างประเทศตลอด รวมถึงบอกถึงสาเหตุท่ีตบตีสอนว่า 

เป็นเพราะสอนมีชู้ ทําให้สามีของเธอไม่พอใจและไม่เชื่อใจท่ีจะให้สอนและลูกกลับไปอยู่บ้านตามลําพัง 

ทุกๆ 2 ปี ที่สามีสอนกลับมาเยี่ยมบ้าน อาก็จะเล่าเรื่องราวที่ไม่ดีของสอนให้สามีเธอฟังอยู่บ่อยๆ 

จนทําให้ท้ังคู่มีปากมีเสียง ทะเลาะตบตีกัน และพอสามีของเธอกลับไปสอนเองก็ต้องอยู่สู้รบกับอาและ

ลูกสาวของอาอยู่เป็นประจํา ถึงข้ันได้แยกกันอยู่คนละชั้น โดยสอนและลูกอาศัยอยู่ชั้นสองของบ้าน 

ส่วนอาและครอบครัวของอาอาศัยอยู่ชั้นแรก และต้องแยกครัวกันทํากับข้าว กินข้าวกันคนละท่ี 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้สอนรู้สึกอึดอัดใจ บ่อยครั้งท่ีเธออยากตอบโต้แต่เธอก็มักจะได้ยินการ

ข่มขู่อยู่เสมอว่าจะแจ้งตํารวจมาจับ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอนเองรู้สึกกลัวมาก เพราะสอนเองก็รู้ตัวดีว่าเธอเอง

ก็ไม่มีบัตรอะไรท่ีจะแสดงตัวว่าตนเองเป็นคนสัญชาติไหนไม่ว่าจะเป็นบัตรจากทางการไทย หรือบัตรท่ี

แสดงตนว่าเป็นคนลาว หรือบางครั้งสอนเองก็อยากจะหอบลูกท้ังสองคนหนีกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ี

ลาวแต่เธอก็สงสารลูกและสามี หรือแม้กระท่ังการกลับไปเยี่ยมบ้านท่ี สปป.ลาว สอนเองก็ไม่กล้าท่ีจะ

เดินทางไปไหน เพราะกลัวว่าระหว่างเดินทางจะถูกตํารวจตรวจจับ และถ้ากลับข้ามไปยังบ้านเกิดท่ี 

สปป.ลาวได้ สอนก็ไม่มีบัตรอะไรท่ีจะแสดงตัวว่าเป็นคนลาวได้เลย 

“ทุกม้ือนี่หนูกับอากะยังอยู่เฮือนหลังเดียวกัน แต่แยกกันอยู่คนละช้ัน อาอยู่ช้ันท่ีหนึ่ง 

ส่วนหนูกับลกูอยู่ช้ันท่ีสอง กินข้าวกะบ่ได้กินฮวมกัน ครัวกะแยกกันเฮ็ดไผเฮ็ดมัน เวลามีปัญหากัน

อากะมักจะโทรไปหาแฟนหนูอยู่เมืองนอก โทรไปด่าหนูให้แฟนฟังอยู่ตลอด มีเท่ือหนึ่งอาเพิ่นตีหนู 

หนู พอแฟนโทรมาหนูกะเลยบอกแฟนว่าอยากย้ายกลับไปอยู่บ้าน แต่พออาโทรไปเพิ่นกะเว้าให้

แฟนฟังว่าท่ีตีหนูเพราะไทบ้านเว้าให้ฟังว่าหนูมีชู้ พอแฟนกลับมาหนูก็มีปากเสียงกัน ถึงข้ันตบตี 

แล้วแฟนหนูกะเลยบ่เคยไว้ใจหนู และไม่ยอมให้หนูย้ายกลับไปอยู่บ้านตามลําพังกับลูก” 

 
แผนผังเครือญาติของสอน วันยะดี 
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ครอบครัวสอน วันดี 

ช่ือ-นามสกุล อายุ สถานท่ีเกิด หมายเลขบัตร อาชีพ 

สอน วันด ี 32 แขวงเวียงจันทน์ - รับจ้างท่ัวไป 

ด.ช.ไก่ วันด ี 10 ท่าบ่อ หนองคาย ไทย - 

ด.ช.ไข่ วันด ี 7 ท่าบ่อ หนองคาย ไทย - 

สามีคุณสอน 43 ท่าบ่อ หนองคาย ไทย ทํางานต่างประเทศ 

 

กรณีท่ี 2 

เมตตา สอสุรีย์ (น้อย) : ชีวิตลาว ชีวิตไทย คือ ชีวิตคน 
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น้อย อายุ 27 ปี เดินทางมาจากบ้านดอน เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น้อยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกประมาณช่วงปี 

พ.ศ. 2544 ตอนนั้นเธอมีอายุ 13 ปี สาเหตุท่ีน้อยเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจาก

พ่ีสาวของน้อยได้ชวนให้น้อยเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยดูแลลูกของเขา ซึ่งพี่สาวของน้อยได้เข้ามามีสามี

ท่ีอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และในขณะนั้นน้อยเองก็เพ่ิงออกจากโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็เห็น

ว่าอยู่ท่ีบ้านน้อยก็ไม่ได้ทํางานอะไร จึงได้ส่งให้เธอมาอยู่กับพ่ีสาว 

“บ้านของหนูอยู่ลาวชื่อว่าบ้านดอน เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน์ ตรงข้ามกับตําบล

โพนสา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตอนท่ีเข้ามาแรกๆ ประมาณปี 2544 ตอนนั้นหนูอายุ 13 ปี 

ออกจากโรงเรียนกะเลยมาเลี้ยงลูกให้พ่ีสาว เพราะพ่ีสาว 2 คนเข้ามาทํางานท่ีไทย เลยมีสามีอยู่ท่ีนี่ 

อยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไร พ่อกับแม่เลยส่งให้มาเลี้ยงลูกช่วยพ่ีสาวเพราะเขาก็ต้องทํางาน ไม่มีเวลาอยู่บ้าน” 

 ระหว่างการพักอาศัยอยู่กับพ่ีสาว ช่วงกลางวันน้อยจะทําหน้าท่ีในการเลี้ยงลูกและดูแลบ้าน

ให้พ่ีสาวของเธอ โดยพ่ีสาวจะมีค่าจ้างให้น้อยเดือนละ 3,000 บาท เนื่องจากพ่ีสาวและพ่ีเขยจะต้อง

ออกไปทํางานในช่วงเวลากลางวัน ส่วนช่วงเวลาเย็นๆ ท่ีพ่ีสาวกับพ่ีเขยกลับมาอยู่บ้าน น้อยก็จะ

ออกไปทํางานเป็นเด็กเสริฟท่ีร้านเนื้อย่างข้างๆ บ้าน ซึ่งน้อยทํางานในร้านเนื้อย่างเป็นระยะเวลา 2 ปี 

โดยได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ 100 บาท 

 “ตอนมาอยู่กับพ่ีสาว เขาก็ให้ค่าจา้งในการเลี้ยงน้องเดือนละ 3,000 บาท ตอนนั้นก็ถือว่าเป็น

เงินท่ีเยอะ เพราะเขาก็เห็นว่าเราเป็นน้องเลยเอาให้เยอะ แต่หนูก็จะทํางานเลี้ยงน้องเฉพาะช่วง

กลางวัน ส่วนตอนกลางคืนหนูก็ออกไปรับจ้างท่ีร้านเนื้อย่างอีก เพราะเป็นร้านอยู่ใกล้ๆ บ้านของ

พ่ีสาวท่ีหนูพักอยู่ ไปทํางานท่ีร้านเนื้อย่างจะได้เงินน้อยกว่าพ่ีสาวให้อีก เขาจ้างวันละ 100 บาท แต่

หนูก็อยากทําเพราะได้เจอกับเพ่ือนและดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆ” 

หลังจากท่ีน้อยเข้ามาอาศัยอยู่กับพ่ีสาวเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งประมาณช่วงปี 2547 ซึ่งขณะนั้น

น้อยมีอายุ 16 ปี น้อยก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันคือสามีของเธอ น้อยกับสามีได้รู้จักและพบ

กันท่ีร้านอาหาร โดยสามีของน้อยได้ไปเท่ียวกินดื่มท่ีร้านอาหารคาราโอเกะในอําเภอท่าบ่อ ซึ่งร้าน

ดังกล่าวได้ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบ้านของพ่ีสาวน้อยและอยู่ไม่ไกลจากร้านเนื้อย่างท่ีเธอทํางานอยู่ ท้ังสอง

รู้จักและสนิทสนมกันจนกระท่ังสามีของเธอได้ชักชวนให้น้อยมาอยู่ท่ีบ้านด้วยกัน ซึ่งน้อยได้ย้ายเข้ามา

อยู่ท่ีบ้านของสามี ในพ้ืนท่ีตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยเธอได้อาศัยอยู่ร่วม

ชายคาเดียวกันกับปู่ ย่า ซึ่งครอบครัวของสามีเธอมีอาชีพในการทําสวนพริก มะเขือเทศ และยาสูบ 
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และในการออกเรือนครั้งนี้พ่อและแม่ของน้อยท่ีอยู่ สปป.ลาวก็ได้ให้เงินแก่น้อยสําหรับการตั้งต้นชีวิต

ครอบครัวเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งน้อยเองก็นําเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในครอบครัวและลงทุน

ในการทําสวนสําหรับส่วนของเธอและสามี โดยปู่และย่าได้แบ่งท่ีดินส่วนหนึ่งให้สําหรับทํากิน 

“หนูกับสามีรู้จักกันเพราะตอนนั้นสามีไปเท่ียวท่ีร้านอาหารท่ีอยู่แถวๆ บ้าน และใกล้กันกับ

ร้านเนื้อย่างท่ีหนูทํางานอยู่ บางทีเขากับเพ่ือก็ชวนกันมากินเนื้อย่างท่ีร้าน ก็พูดหยอกพูดแซวกัน

บ่อยๆ เพราะเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเขาอายุ 18 ปี ส่วนหนูอายุ 16 ปี แต่พอเริ่มสนิทกันจนรู้สึกว่า

รักกัน เขาก็เลยชวนให้หนูมาอยู่ท่ีบ้านด้วยในตําบลกองนาง โดยเขาได้ไปขอหนูกับพ่ีสาวว่าอยากให้

หนูมาอยู่ด้วย พ่ีสาวก็ไม่ได้ว่าอะไร และหนูก็โทรไปบอกพ่อกับแม่ พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะ

พ่ีสาวหนู 2 คนก็มาได้สามีท่ีไทยเหมือนกัน พ่อกับแม่เลยให้เงินมาตั้งตัว ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 

10,000 บาท เพราะตอนนั้นท่ีบ้านเพ่ิงขายท่ีได้ หนูก็เอาเงินท่ีพ่อกับแม่ให้มาลงทุนทําสวนพริก มะเขือ

เทศ และปลูกยาสูบ เพราพ่อแม่ของแฟนแบ่งท่ีดินให้ทํากิน” 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2552 น้อยได้ตั้งครรภ์และได้ให้กําเนิดบุตรชายคนแรก ด้วยท่ีเธอมีอาชีพใน

การทําสวน ทําให้ในระหว่างการตั้งครรภ์น้อยไม่ค่อยได้พักผ่อน ประกอบกับการท่ีต้องอยู่กับสารเคมี

เป็นประจํา ทําให้น้อยได้มีการคลอดลูกก่อนกําหนด ในระหว่างท่ีเจ็บท้องน้อยได้เดินทางเพ่ือไปรอ

คลอดลูกท่ีโรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่อ น้อยได้ยินคนในชุมชนบอกเธอว่า ในการไปรักษาพยาบาลท่ี

อําเภอท่าบ่อ คนลาวท่ีมีใบ ทร.38/1 หลายคนสามารถนําใบ ทร. 38/1 ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลเพ่ือ

ขอจ่ายค่ารักษาให้ถูกลงได้ น้อยจึงได้ให้สามีของเธอนําใบดังกล่าวมาด้วย เม่ือสามีเธอนําใบดังกล่าว

มายื่นกลับถูกเจ้าหน้าท่ีต่อว่า และนอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเองก็ยังได้พูดดูถูกและเหยียด

หยามเธอพร้อมท้ังแม่ของเธอซึ่งเดินทางมาจากประเทศลาวถึงเรื่องของการไม่มีเงินในการรักษาว่า 

“ถ้ารู้ว่าตัวเองจะคลอดต้องรู้จักเตรียมเงินไว้ให้เยอะๆ เป็นคนลาวไม่มีสิทธิอะไรเลยท่ีจะมาขอการ

รักษาฟรี ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาหาหมอ” ซึ่งคําพูดดังกล่าวได้ทําให้น้อยรู้สึกไม่ค่อยพอใจท่ีเจ้าหน้าท่ี

พูดไม่ดีกับเธอและครอบครัวแต่ในขณะนั้นน้อยเองก็รู้สึกปวดท้องมากจึงไม่มีกําลังท่ีจะตอบโต้ และ

พอหลังจากท่ีคลอดลูกเสร็จน้อยก็ได้นอนพักฟ้ืนท่ีโรงพยาบาล 1 อาทิตย์ และในวันท่ีเธอจะกลับบ้าน

เธอก็ได้ให้สามีไปถามค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยมีค่าทําคลอด 5,500 บาท ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมาคลอด

ท่ีโรงพยาบาลน้อยเคยได้ยินคนลาวท่ีอยู่ในชุมชนหลายคนเล่าว่า หากไม่มีเยอะพอท่ีจะจ่ายค่าทําคลอด

ก็สามารถให้สามีซึ่งเป็นคนไทยไปคุยกับทางเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเพ่ือขอผ่อนผันได้ แต่เม่ือสามี

ของน้อยได้ไปขอผ่อนผันจากท่ีจะต้องจ่าย 5,500 บาท ขอจ่าย 3,500 บาท เพราะช่วงนั้นเธอและ
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ครอบครัวเองก็ไม่มีเงิน แต่กลับถูกเจ้าหน้าท่ีต่อว่าและดูถูกว่า “เป็นคนลาวจะมาใช้สิทธิ์เหมือนคน

ไทยไม่ได้ ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาล” ทําให้แม่ของเธอท่ีมาจาก สปป.

ลาวต้องไปยืมเงินกับพ่ีสาวเพ่ือมาจ่ายและพาน้อยกลับไปพักฟ้ืนอยู่ท่ีบ้าน หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น

ทําให้น้อยบอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่า ถ้าไม่เป็นอะไรมากถึงตายเธอจะไม่ยอมไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล

อีกเป็นอันขาด เพราะน้อยรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ท่ีพูดดูถูกเธอในฐานะท่ีเธอ

เป็นคนลาว และถ้าเป็นไปได้เธอก็จะไม่มีลูกอีก ทําให้เวลาลูกเจ็บป่วยน้อยจะพาลูกไปรักษาท่ีคลินิก 

ถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีแพง แต่น้อยก็พึงพอใจมากกว่าท่ีจะต้องไปท่ีโรงพยาบาล 

 “ตอนท่ีหนูตั้งท้องลูกคนแรกปี 52 ตอนนั้นหนูต้องทําสวนช่วยพ่อปู่แม่ย่า และอยู่กับยาฆ่า

แมลงมาตลอด จึงทําให้คลอดน้องก่อนกําหนด ตอนไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลหนูรู้สึกไม่ชอบเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่อมาก ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนูคลอดก่อนกําหนดหรือเปล่าเขาถึงบริการไม่ดี 

เพราะคนอ่ืนเขาก็บอกว่าถ้าหนูมีใบ ทร.38/1 สามารถเอาไปยืนขอลดค่าใช้จ่ายการคลอดได้ แต่พอ

หนูให้แฟนของหนูเอาไปถามเขากลับตอบไม่ดี พร้อมท้ังพูดดูถูกว่าเป็นคนลาวกลัวไม่มีเงินจ่าย ถ้ารู้ว่า

ตัวเองจะคลอดต้องรู้จักเตรียมเงินไว้ให้เยอะๆ เป็นคนลาวไม่มีสิทธิอะไรเลยท่ีจะมาขอการรักษาฟรี 

ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาหาหมอ ซึ่งตอนนั้นหนูก็รู้สึกไม่พอใจมาก จนคิดว่าชาตินี้จะไม่ท้องอีก และเวลา

ลูกไม่สบายหนูก็เลือกพาไปหาหมอท่ีคลินิกแทน ถึงแม้จะแพงกว่า แต่ก็ซ้ือความสบายใจ” 

 ต่อมาปี พ.ศ. 2556 น้อยได้ตั้งครรภ์ลูกคนท่ีสอง ตอนนั้นน้อยเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังท้อง 

เธอยังคงทํางานหนักอยู่เช่นเคย ซึ่งนอกจากน้อยจะทําสวนของตัวเองแล้ว เธอยังได้มีการเช่าท่ีของ

เพ่ือนบ้านเพ่ือปลูกใบยาสูบอีกด้วย ทําให้น้อยต้องมีภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากแต่ก่อน จนกระท่ังเธอ

ตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน น้อยจึงรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในร่างกายว่าประจําเดือนเธอขาด

หายไป และเม่ือไปซื้อท่ีตรวจครรภ์มาตรวจน้อยจึงได้รู้ว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ และหลังจากนั้นเธอก็ได้ไป

ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่ออีกเช่นเคย ในระหว่างการฝากครรภ์หมอได้ให้ยาบํารุงครรภ์

ให้แก่น้อยและหมอแนะนําให้น้อยพักผ่อนให้มากๆ เพราะมดลูกของน้อยค่อนข้างต่ํา เนื่องจากน้อย

ทํางานค่อนข้างหนัก แต่ด้วยท่ีเธอต้องดูแลสวนพริก สวนมะเขือ และสวนใบยาสูบ ทําให้บางครั้งน้อย

ก็ลืมกินยาบํารุงท่ีหมอให้ อีกท้ังยังคงต้องทํางานหนักอยู่เช่นเคย 

 จนกระท่ังน้อยตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนกว่าๆ เธอก็รู้สึกปวดเกร็งท้องอย่างรุนแรง ช่องคลอดของเธอ

เริ่มมีน้ําคร่ําไหลออกมา น้อยจึงได้บอกให้แฟนพาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล ขณะนั้นน้อยเองก็รู้สึกกลัวๆ 

ว่าจะโดนเจ้าหน้าท่ีท่ีโรงพยาบาลดุด่าเธออีก แต่เพ่ือรักษาชีวิตของลูกเธอจึงไม่มีทางเลือกมากนักท่ีจะ
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ไม่มารับการรักษาท่ีนี่อีก พอมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าท่ีก็ได้ทําการซักประวัติของน้อย ตอนนั้นเธอ

รู้สึกปวดท้องมากจนตอบเสียงดังไม่ได้ ทําให้เจ้าหน้าท่ีชักสีหน้าไม่พอใจและพูดเสียงแข็งกับเธอ และ

เปลี่ยนไปคุยกับสามีของเธอแทน พอหลังจากคุยกับสามีเสร็จ พยาบาลก็ได้เดินมาบอกเธอว่าตอนนี้

มดลูกยังไม่เปิด ซึ่งถ้าคลอดตอนนี้ก็เป็นการคลอดก่อนกําหนด จึงจะให้นอนรอดูอาการก่อน แต่จะไม่

สามารถให้คลอดท่ีนี่ได้ ถ้าปวดเกร็งท้องมากๆ เจ้าหน้าท่ีจะต้องส่งตัวไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใน

จังหวัดหนองคาย เนื่องจากโรงพยาบาลตอนนี้เตียงไม่ว่าง ตู้อบเด็กก็เต็ม ซึ่งถ้าคลอดออกมาแล้วเด็ก

เป็นอะไรมาทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ ซึ่งหลังจากท่ีนอนรอดูอาการได้สักพักน้อยก็

รู้สึกปวดท้องมาก ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องทําเรื่องส่งตัวน้อยไปท่ีโรงพยาบาลหนองคาย โดยการเดินทาง

ไปหนองคายน้อยต้องเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด เป็นเงินค่ารถโรงพยาบาล 1,000 บาท ค่าจ้าง

เจ้าหน้าท่ีท่ีไปด้วย 2 คนๆ ละ 500 บาท และค่านอนโรงพยาบาลอีก 3,500 บาท แต่พอไปถึง

โรงพยาบาลหนองคาย อาการเจ็บท้องของน้อยก็ดีข้ึน หมอจึงอนุญาตให้น้อยกลับบ้านเพ่ือไปรอดู

อาการอีกก่อน 

“ตอนปี 56 หนูได้ตั้งท้องอีกชายคนท่ี 2 ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองท้อง เพราะมัวแต่ทํางาน 

เพราะนอกจากทําสวนตัวเองแล้วหนูยังได้เช่าสวนคนอ่ืนทําอีก และแฟนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะ

เขาต้องทํางานที่โลตัส หนูเลยได้ทําคนเดียว กว่าจะรู้ว่าตัวเองท้องก็ 4 เดือนแล้ว พอไปหาหมอๆ 

ก็บอกว่ามดลูกหนูต่ําอยากให้หยุดทํางานหนัก แต่หนูก็หยุดไม่ได้ หมอให้ยาบํารุงมากินก็ไม่ค่อยกิน 

ลืมบ้าง เลยเวลากินบ้างก็ไม่ได้กินเลย จนกระท่ังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน น้ําคร่ําก็เริ่มแตก ตอนนั้นหนู

ปวดท้องมากจึงให้แฟนมาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล ตอนแรกว่าจะไม่มาท่ีนี่อีกแต่ก็คิดว่าคงจะเจอ

เจ้าหน้าท่ีคนใหม่ท่ีพูดดีกว่ามาคลอดลูกคนแรก แต่พอมาถึงเจ้าหน้าท่ีก็ยังพูดไม่ดีเหมือนเดิม และเขา

ก็ได้ส่งตัวหนูไปรอคลอดท่ีโรงพยาบาลในจังหวัดหนองคาย โดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดพวกเราต้องเป็นคน

จ่ายเอง เพราะเขาบอกว่าหนูเป็นคนลาว” 

หลังจากกลับมาถึงบ้านตอนเย็นๆ และในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7 โมงเช้าของวันรุ่งข้ึน น้อยก็

รู้สึกปวดท้องข้ึนมาอีกครั้งและน้ําคร่ําของเธอเริ่มออกมากข้ึน น้อยจึงให้แฟนพาไปหาหมอท่ี

โรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่ออีกครั้ง พอไปถึงโรงพยาบาลน้อยก็ได้พบกับเจ้าหน้าท่ีคนเดิมท่ีดูแลเธอ

เม่ือวาน และเขาเองก็จําเธอได้ พอเขาเห็นหน้าเธอเขาก็เข้ามาหา และต่อว่าเธอว่า “เม่ือวานเพ่ิงส่งตัว

ไปหนองคายยังกลับมาอีก ตัวเองเป็นคนลาวแล้วยังไม่เจียมตัว ถ้ามารักษาท่ีนี่แล้วถ้าเกิดอะไรข้ึนทาง

โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ”  ซึ่งแฟนของน้อยหลังจากท่ีได้ยินเจ้าหน้าท่ีคุยกับน้อยด้วยน้ําเสียงดุเขา
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จึงได้พยายามท่ีจะเข้ามาอธิบายให้ฟังว่าทางโรงพยาบาลหนองคายให้กลับมาดูอาการท่ีบ้าน แต่

เจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าไม่ให้แฟนของเธอเถียงพร้อมยังบอกกับแฟนน้อยว่า “รู้ว่า

เมียตัวเองเป็นคนลาวต้องรู้จักเจียมตัว เวลาเมียท้องต้องรู้จักเตรียมเงินไว้ ไม่ต่ํากว่า 20,000 บาท ไม่มี

เงินมารักษาไม่ได้หรอก” หลังจากท่ีพูดจบเจ้าหน้าท่ีก็เดินมาถามประวัติและช่วงระยะเวลาการเจ็บ

ท้องของน้อยอีกรอบ  

“หนูรู้สึกไม่พอใจกับเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลนี่เลย ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วย

พยาบาลแต่เขาพูดไม่ดีกับพวกเรามาก ตอนเข้ามาแรกๆ พอรู้ว่าเราเป็นคนลาวไม่เคยถามถึงอาการ

เจ็บท้องเลยสักคํา พูดแต่เรื่องเงินก่อน เขาบอกว่าเป็นคนลาวต้องรู้จักเจียมตัว ถ้าไม่มีเงินมารักษา

ไม่ได้ ทําให้แฟนของหนูไม่พอใจ และหนูเองก็ไม่ชอบเหมือนกันว่าทําไมต้องมาดูถูกคนลาวด้วย เพราะ

คนลาวก็เป็นคนเหมือนกัน” 

ตอนนั้นน้อยรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของแฟนว่าไม่พอใจ น้อยกลัวว่าแฟนของเธอจะมีเรื่องกับ

เจ้าหน้าท่ีเธอจึงได้เป็นคนตอบคําถามของเจ้าหน้าท่ีเอง แต่ด้วยอาการปวดท้องท่ีเริ่มรุนแรงมากข้ึน 

น้อยจึงพูดเสียงค่อยและตอบคําถามไม่รู้เรื่อง ทําให้เจ้าหน้าท่ีกลับไปสอบถามจากแฟนอีกรอบ ถึง

ช่วงเวลาท่ีน้อยปวดท้อง แต่ด้วยท่ีน้อยไม่ได้เล่าให้สามีฟังว่าตัวเองรู้สึกปวดท้องเม่ือไหร่ มีอาการเป็น

อย่างไร ทําให้แฟนของเธอตอบคําถามเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ ประกอบกับการท่ีสามีของน้อยไม่ค่อยพอใจกับ

เจ้าหน้าท่ีก่อนหน้านี้ทําให้เขามีสีหน้าท่ีแสดงออกถึงความไม่พอใจจึงทําให้เจ้าหน้าท่ีข่มขู่และต่อว่า

แฟนของน้อยต่อหน้าน้อยว่า “อยากจะให้เมียกับลูกตายหรือยังไง ถ้าพูดไม่ดีแบบนี้ สามารถทําให้ลูก

หรือเมียอยู่หรือตายก็ได้นะ” ซึ่งตอนนั้นน้อยก็กําลังนอนปวดท้องอยู่เพ่ือรอการส่งตัวไปคลอดท่ี

โรงพยาบาลในตัวจังหวัดหนองคาย 

“มารักษาท่ีไรเขาก็พูดไม่ดีด้วยทุกครั้ง เขาถามซักประวัติและอาการปวดท้องของหนู แต่หนู

ตอบไม่ค่อยได้ เพราะปวดท้องมาก ในใจคิดอย่างเดียวว่าเม่ือไหร่จะทําเรื่องส่งตัวข้ึนรถไปหนองคาย 

เพราะตอนนั้นรู้สึกไม่ไหว พอหนูตอบไม่ได้เขาก็ไปถามแฟนหนู แต่หนูก็ไม่ได้เล่าให้แฟนฟังว่าหนูปวด

ท้องเม่ือไหร่ แฟนหนูเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยตอบไปแบบเดาๆ ว่าประมาณ 7-8 โมงเช้านี่แหละ และตอนนั้น

แฟนหนูเขาก็คงจะรู้สึกไม่พอใจตั้งแต่ต้นท่ีเจ้าหน้าท่ีคนนั้นพูดไม่ดีเขาเลยมีสีหน้าไม่พอใจ เจ้าหน้าท่ี

คนนั้นเลยขู่แฟนหนูว่า เขาสามารถทําให้ลูกและหนูตายได้ ถ้าแฟนหนูยังพูดไม่ดีอยู่ ถ้าไม่อยากให้ลูก

กับเมียตายก็อย่าทําตัวเก่งอะไรมาก เพราะเขาจะไม่ส่งตัวเมียและลูกไปโรงพยาบาลหนองคายก็ได้ 

ตอนนั้นท่ีหนูได้ยินหนูท้ังโกรธ โมโห และกลวัว่าเขาจะส่งตัวเราไปช้า” 
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แผนผังเครือญาติของเมตตา สอสุรีย์ 

 

น้อยถูกส่งตัวไปคลอดท่ีโรงพยาบาลในตัวจังหวัดหนองคาย ตอนนั้นน้อยรู้สึกกังวลว่าการไป

คลอดในตัวจังหวัดจะต้องได้เสียเงินเยอะมากถึง 20,000 บาท เหมือนดังเช่นท่ีเจ้าหน้าท่ีจาก

โรงพยาบาลท่าบ่อบอก เธอท้ังเครียดและกังวลทําให้การคลอดของน้อยค่อนข้างใช้เวลานานกว่าลูก

คนแรก เพราะในการเดินทางมาที่หนองคายแต่ละครั้งแม้จะมีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลในอําเภอ

ท่าบ่อแต่เธอก็ต้องเสียค่ารถของโรงพยาบาลและค่าเจ้าหน้าท่ีเดินทางมาด้วยอีก 2 คน ซึ่งหากค่า

คลอดและค่านอนโรงพยาบาลอีก 2 หม่ืนบาท เธอคงจะไม่มีเงินจ่ายแน่ แต่หลังจากท่ีคลอดเสร็จลูก

ของน้อยก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี เขาได้นอนในตู้อบเพียง 3 วัน หมอก็ให้น้อยและลูกกลับมาอยู่ท่ี

บ้านได้ ตอนจ่ายเงินน้อยให้สามีไปรับใบเสร็จซึ่งเป็นค่าทําคลอดท้ังหมด 3,500 บาท น้อยท้ังรู้สึกโล่งใจ

และรู้สึกโกรธให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่โรงพยาบาลท่าบ่อท่ีข่มขู่เธอ พร้อมยังมีการให้บริการท่ีไม่เป็นมิตร 

และสิ่งท่ีสําคัญท่ีน้อยรู้สึกไม่พอใจมากท่ีสุดคือ การดูถูกว่าเธอเป็นคนลาว แล้วให้การบริการท่ีไม่ดี 

เห็นเรื่องเงินสําคัญกว่าชีวติคน และยังข่มขู่ว่าจะสามารถฆ่าเธอและลูกให้ตายได้ ซึ่งการคลอดลูกท้ัง 2 

ครั้งของน้อย ทําให้เธอเกิดอคติท่ีไม่ดีกับการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก 
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กรณีท่ี 3 

นายคําจันทร์ พรหมภักดี (พ่อจันทร์) :  

“ลาวก็คน ขอหละเจ้านาย” 

 

พ่อจันทร์ ปัจจุบันอายุ 68 ปี อาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านดอนเขียว ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย พ่อจันทร์เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490 ท่ีหมู่บ้านห่อม เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน์ 

ครอบครัวของพ่อจันทร์อยู่ท่ี สปป.ลาว มีท้ังหมด 6 คน โดยมีพ่อ แม่ ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว และมี

พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันท้ังหมด 4 คน ประกอบด้วย พ่ีชาย 2 คน และพ่ีสาว 1 คน ซึ่งพ่อจันทร์

เป็นลูกคนท่ี 4 และพ่อจันทร์เคยมีภรรยามาแล้วท้ังหมด 3 คน โดยภรรยาคนแรกมีลูกด้วยกันท้ังหมด 

4 คน แต่ด้วยเหตุผลของการไม่เข้าใจกันเลยได้มีการหย่าร้างกัน ส่วนภรรยาคนท่ีสองก็มีลูกด้วยกัน

ท้ังหมด 4 คน แต่หลังจากท่ีอยู่กินด้วยกันมาได้สักระยะหนึ่งภรรยาคนท่ีสองก็ได้เสียชีวิต และหลังจากนั้น

พ่อจันทร์ก็ได้แต่งงานกับภรรยาคนท่ีสาม ซึ่งเป็นภรรยาคนปัจจุบันชื่อ แม่ขันคํา ทิพวงค์ ซึ่งแม่ขันคํา

เองก็เคยแต่งงานมาแล้วแต่สามีเก่าของแม่ขันคําได้เสียชีวิต และมีลูกด้วยกันกับสามีเก่าท้ังหมด 6 คน 

แต่ระหว่างพ่อจันทร์และแม่ขันคํานั้นไม่มีลูกด้วยกันเลย 

ในอดีตช่วงประมาณปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ.1964) พ่อจันทร์เคยทํางานเป็นช่างไฟฟ้า อยู่ท่ีบริษัท

การไฟฟ้าลาว โดยก่อนท่ีจะมีการเข้าทํางานพ่อจันทร์เคยได้รับการศึกษาโดยเข้าเรียนในหลักสูตรของ

การไฟฟ้า ชื่อโรงเรียนชีพีเปเป้ ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดช่างไฟฟ้าก่อตั้งโดยประเทศฝรั่งเศส โดยในการ

เรียนจะต้องเรียนในหลักสูตร 2 ปี ปีแรกจะเรียนภาคทฤษฎี ส่วนปีท่ีสองจะเรียนฝึกปฏิบัติ ครูสอนจะ

มาจากประเทศฝรั่งเศสท้ังหมด เรียนจบก็สามารถเข้าทํางานท่ีบริษัทการไฟฟ้าลาวได้เลย โดยพ่อ

จันทร์ได้ทํางานท่ีบริษัทดังกล่าวอยู่ท้ังหมด 13 ปี ก็ได้ลาออก เนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2518 ประเทศ

ลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญ ทําให้การเบิกจ่ายเงินเดือนของบริษัทการไฟฟ้าลาว 

มีการปรับเปลี่ยน พนักงานทุกคนหากจะต้องมีการซื้อข้าวของเครือ่งใช้จะต้องใช้ระบบสหกรณ์ โดยให้

พนักงานไปเอาของใช้ท่ีสหกรณ์ก่อนพอเงินเดือนออกทางบริษัทก็จะหักเงินไว้แล้วท่ีเหลือก็ค่อยจ่ายให้

พนักงาน ซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวทําให้พนักงานไม่สามารถจํากัดการใช้จ่ายได้ และเงินเดือนท่ีเคยได้รับ

ก็ลดลงจากเดิม เพราะบริษัทในช่วงนั้นได้เปลี่ยนการดูแลมาข้ึนตรงกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าลาว 

ทําให้เงินเดือนท่ีได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย พ่อจันทร์จึงได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทการไฟฟ้าลาวเม่ือปี 

พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977)  
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ปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ.1977) หลังจากท่ีพ่อจันทร์ตัดสินใจลาออกจากบริษัทการไฟฟ้าลาว ก็ได้มา

ทํางานเป็นครูสอนนักเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนบ้านห่อม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากพ่อ

จันทร์เป็นคนท่ีมีความรู้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งพ่อจันทร์เคยได้เรียนตั้งแต่สมัย

เรียนอยู่โรงเรียนซีพีเปเป้มาก่อน ทําให้ทางการลาวและครูในโรงเรียนบ้านห่อมต่างพากันชวนให้พ่อ

จันทร์มาสอนหนังสือท่ีโรงเรียนด้วยกัน หลังจากท่ีเป็นครูสอนชั้นประถมอยู่ได้ไม่นาน พ่อจันทร์ก็ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนและทํางานเป็นครูอยู่ได้ประมาณ 8 ปี พ่อจันทร์ก็ได้รับคําสั่ง

จากทางการลาว (อําเภอ) ให้มีการเสนอชื่อเข้ารับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยทําหน้าท่ีในการประสานงาน

กับทางการและดูแลความเรียบร้อยของลูกบ้านท้ังหมด ซึ่งพ่อจันทร์ก็ได้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาได้ 

12 ปี จึงตัดสินใจลาออก เพราะรู้สึกเหนื่อยและค่าตอบแทนก็ได้น้อย  

ปี พ.ศ. 2540 หลังจากลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน พ่อจันทร์ก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาทํางานท่ี

ประเทศไทย โดยการแนะนําของคนรู้จักซึ่งเป็นคนไทยท่ีไปมีภรรยาท่ีบ้านห่อม เพราะในระหว่างท่ีพ่อ

จันทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นั้น ผู้ชายคนดังกล่าวก็ได้มีการเดินทางข้ามไปมาหาสู่กับภรรยาคนลาวอยู่

บ่อยๆ และทุกครั้งท่ีข้ามไปนอนท่ีบ้านภรรยาเขาก็จะมีการแวะไปแจ้งพ่อจันทร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกครั้ง 

ทําให้รู้จักและสนิทสนมกัน รักกันเหมือนพ่ีน้อง พอพ่อจันทร์ลาออกจากผู้ใหญ่บ้านเขาเลยเป็นคน

แนะนําให้พ่อจันทร์มาทํางานกับญาติพี่น้องของเขาที่ประเทศไทย พ่อจันทร์จึงตัดสินใจออกเดินทาง

มาทํางานท่ีประเทศไทยพร้อมด้วยญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านเดียวกันอีก 4 คน โดยก่อนไปพ่อจันทร์และ

ญาติพ่ีน้องก็ได้พากันไปทําพาสปอร์ต และจากนั้นก็เดินทางมาข้ึนรถไฟท่ีจังหวัดหนองคายเพ่ือมุ่งหน้า

สู่กรุงเทพมหานคร 

ท่ีกรุงเทพมหานครพ่อจันทร์ได้ไปทํางานกับบริษัท บีบีดี ในตําแหน่งของช่างเชื่อมเหล็ก เขต

มีนบุรี โดยขณะนั้นพ่อจันทร์ได้ค่าแรงวันละ 160 บาท ซึ่งสําหรับพ่อจันทร์แล้วถือว่าเป็นเงินเดือนท่ี

ค่อนข้างเยอะ พอทํางานเก็บเงินได้เป็นระยะเวลา 2 ปีพ่อจันทร์ก็ได้เดินทางกลับมายังประเทศลาว 

เนื่องจากพ่ีชายของภรรยาเก่าท่ีได้เสียชีวิตไปแล้วได้ติดต่อให้มาช่วยงานรับเหมาเก่ียวกับการไฟฟ้าท่ี

ลาว และช่วงนั้นพ่อจันทร์ก็เริ่มมีเงินพอท่ีจะตั้งตัวได้แล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมือง

นอนท่ี สปป.ลาว และการเดินทางกลับมาครั้งนี้ทําให้พ่อจันทร์ได้มาพบกับแม่ขันคํา ทิพวงค์ และได้

แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2546 พ่อจันทร์และแม่ขันคํา ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่ีประเทศไทยอีกครั้ง โดย

การชักชวนของลูกสาวของพ่อจันทร์ท่ีเข้ามาแต่งงานกับสามีคนไทยท่ีอําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
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หนองคาย เนื่องจากลูกๆ ของพ่อจันทร์หลายคนได้มีโอกาสเข้ามาทํางานท่ีหนองคายและแต่งงานกับ

สามีคนไทย เลยอยากจะให้พ่อจันทร์เข้ามาอยู่ด้วยกันเพ่ือช่วยดูแลลูกหลาน และขณะนั้นพ่อจันทร์ก็

เริ่มมีอายุมากข้ึน การไปทํางานหาอยู่หากินท่ีลาวก็ลําบาก จึงทําให้พ่อจันทร์ตัดสินใจชวนแม่ขันคํา

เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กับลูกสาวท่ีประเทศไทย โดยมีการนั่งเรือข้ามฟากเข้ามาแถวเขตอําเภอท่าบ่อ 

จงัหวัดหนองคาย 

ในช่วงนั้นการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยของพ่อจันทร์และแม่ขันคํา เป็นการลักลอบเข้า

มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายคือ ไม่มีใบอนุญาตใดๆ เลย โดยท้ังสองได้เข้าไปอาศัยอยู่ท่ี

บ้านของลูกสาวพ่อจันทร์ท่ีหมู่บ้านนาช้างน้ํา ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีอาชีพ

รับจ้างทําสวน เก็บพริก มะเขือเทศ และใบยาสูบ แต่พ่อจันทร์และแม่ขันคําอาศัยอยู่กับลูกสาวได้ไม่

นานก็ตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้านของลูกสาว เพ่ือมารับจ้างตามสวนต่างๆ อยู่ท่ีหมู่บ้านปากมาง 

ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ และเช่าบ้านอยู่กันสองคน  

ปี พ.ศ. 2552 ในระหว่างท่ีทํางานรับจ้าง และอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านปากมาง แม่ขันคําภรรยา

ของพ่อจันทร์ก็เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง พ่อจันทร์จึงได้เหมารถสามล้อเพ่ือพาภรรยาไปหาหมอ

ท่ีโรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่อ และเม่ือหมอได้ตรวจดูอาการแล้วกลับพบว่าแม่ขันคํา เป็นนิ้วในถุงน้ําดี 

ซึ่งต้องไดร้ับการผ่าตัด โดยมีค่ารักษาในการผ่าตัดท้ังหมด 8,000 บาท แต่ในขณะนั้นพ่อจันทร์ได้มีเงิน

ติดตัวไปท่ีโรงพยาบาลประมาณ 1,000 บาท เพราะเงินค่ารับจ้างนายจ้างก็ยังไม่จ่าย และตัวพ่อจันทร์เอง

ก็ไม่คิดว่าแม่ขันคําจะเป็นหนักขนาดนี้ ทําให้เงินค่าผ่าตัดไม่เพียงพอ พ่อจันทร์จึงได้โทรศัพท์ไปบอก

ลูกสาวท่ีประเทศลาวเพ่ือให้นําเงินมาให้ ซึ่งในระหว่างท่ีรอเงินจากลูกสาว แม่ขันคําก็มีอาการปวดท้อง

รุนแรงและทรมานมาก พ่อจันทร์จึงได้เข้าไปพบเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลว่า ขอให้ผ่าตัดให้ภรรยา

ของตนก่อน เพราะเขาปวดท้องมาก ส่วนค่ารักษาตอนนี้ลูกสาวกําลังเดินทางมาจากลาวพรุ่งนี้เช้าเพ่ือ

นําเงินมาให้ แต่กลับพบว่าเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลปฏิเสธท่ีจะรักษา และบอกว่าถ้าพ่อจันทร์ไม่มี

เงินมาให้ก่อนก็จะไม่สามารถผ่าตัดให้ได้ เพราะคนลาวไม่มีสิทธิเหมือนคนไทย ซึ่งตอนนั้นพ่อจันทร์

รู้สึกโมโหมาก และอยากท่ีจะตอบโต้กลับ แต่ในใจก็คิดกลัวว่าหากพูดกลับไปด้วยความโมโหจะทําให้

เกิดเรื่อง และกลัวว่าเจ้าหน้าท่ีจะไม่ยอมรักษาภรรยาของตน ทําให้ตอนนั้นพ่อจันทร์รู้สึกกังวลและ

ร้อนใจมาก กลัวว่าภรรยาของตนจะทนเจ็บไม่ไหวจนตาย และในระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล

กําลังคุยกับพ่อจันทร์เรื่องของการไม่มีเงินมาจ่ายก็จะไม่ยอมผ่าตัดให้นั้น ก็ได้มีเพ่ือนของลูกสาวท่ี

หมู่บ้านนาช้างน้ํามาได้ยินด้วย ทําให้เพ่ือนของลูกสาวได้บอกเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลว่า “ถ้าเขาจะ
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ขอออกให้ก่อน 5,000 บาท ทางโรงพยาบาลจะยอมผ่าตัดให้หรือไม่ ส่วนเงินอีก 3,000 บาทท่ีเหลือ

ค่อยให้ลูกสาวของพ่อจันทร์เอามาจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลในตอนเช้า” จากนั้นโรงพยาบาลจึงยอม

ให้แม่ขันคําภรรยาของพ่อจันทร์เข้ารับการผ่าตัด 

หลังจากท่ีแม่ขันคําได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ในตอนเช้าของวันใหม่ในระหว่างท่ีแม่ขันคํา

กําลังนอนพักรักษาตัวเพ่ือรอดูอาการท่ีห้องพักผู้ป่วยนั้น และในระหว่างรอให้ลูกสาวเดินทางมาจาก

ลาวเพ่ือนําเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น ก็ได้มีเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเดินทางเข้าทวงค่ารักษา

ส่วนท่ีเหลือ 3,000 บาท กับพ่อจันทร์อยู่ตลอด ทําให้พ่อจันทร์เองก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจ เลยโทรศัพท์ไป

เร่งลูกสาวให้รีบมา และในระหว่างรอพ่อจันทร์ก็ได้มีโอกาสคุยกับญาติผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ท่ีเป็นคนลาวท่ี

เข้ามารักษา ซึ่งเขาบอกให้พ่อจันทร์ลองไปคุยกับทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลดูว่าสามารถ

ขอผ่อนผันเงินท่ีเหลืออีก 3,000 บาทได้หรือไม่ เพราะเห็นคนลาวหลายคนก็เคยไปขอผ่อนผันได้ 

หลังจากได้ยินคําแนะนําดังกล่าวพ่อจันทร์ก็เลยเขาไปสอบถามและขอผ่อนผันดูเผื่อสามารถขอได้

เหมือนคนอ่ืนๆ และคําตอบท่ีพ่อจันทร์ได้รับกลับคือ คําพูดท่ีดูถูกของเจ้าหน้าท่ีท่ีแบ่งแยกการเป็นคน

ไทยคนลาว “เจ้าเป็นคนลาว สิมาขอผ่อนผันได้จั่งได๋ ถ้าบ่มีเงินกะบ่ต้องมารักษา” “ท่ีนี่บ่แม่นระบบ

ทักษิณ สิมาขอกันแบบนี้ได้จั่งได”๋ ซึ่งคําพูดดังกล่าวทําให้พ่อจันทร์รู้สึกไม่ค่อยพอใจ และได้แต่โต้เถียง

ในใจตัวเองว่า ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นคนลาวแต่ก็เป็นคนเหมือนกัน เจ้าหน้าท่ีควรพูดจาให้ดีกับคนป่วย

รวมท้ังญาติของคนป่วย เพ่ือเป็นการให้กําลังใจกันบ้าง และพอลูกสาวของพ่อจันทร์นําเงินส่วนท่ีเหลือ

มาให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล พ่อจันทร์และลูกสาวก็ขอพาตัวแม่ขันคํากลับมาพักรักษาตัวท่ีบ้าน 

เพราะไม่พอใจกับการให้บริการของโรงพยาบาล 

ต่อมาในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2554 พ่อจันทร์และแม่ขันคํา ได้ย้ายมาทําสวนและเช่าบ้านอยู่

ท่ีหมู่บ้านดอนเขียว ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกับบ้านปากมาง

ท่ีเคยอาศัยอยู่ ในระหว่างท่ีทํางานรับจ้างอยู่สองตายาย แม่ขันคําก็เกิดมีอาการเจ็บปวดท้องข้ึนมาอีก

รอบ พ่อจันทร์จึงได้พาแม่ขันคําภรรยาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่ออีกเช่นเคย ซึ่งการไป

หาหมอครั้งนี้พ่อจันทร์มีเงินติดตัวไปด้วย 19,000 บาท ซึ่งเป็นเงินท่ีท้ังสองคนช่วยกันทํางานรับจ้าง

และเก็บหอมรอมริบไว้ใช้เม่ือยามท่ีจําเป็น แต่หลังจากท่ีหมอได้ตรวจอาการของแม่ขันคําแล้วจึงได้

พบว่า สาเหตุท่ีแม่ขันคําปวดท้องนั้นเกิดจากเนื้องอกในมดลูก จึงต้องได้รับการผ่าตัดอีกรอบ แต่การ

ผ่าตัดในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 20,000 บาท ทําให้เงินท่ีพ่อจันทร์เตรียมมานั้นไม่พอกับค่าผ่าตัด ซึ่ง

ตอนนั้นพ่อจันทร์ก็คิดว่าขาดแค่ 1,000 บาท หมอคงจะยอมทําการผ่าตัดให้ก่อน คงจะไม่เหมือนกับ
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ครั้งท่ีผ่านมา แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมผ่าตัดให้แม่ขันคําอีกเช่นเคย 

เนื่องจากเงินค่าผ่าตัดไม่ครบตามจํานวนท่ีตั้งไว้ พ่อจันทร์เลยตัดสินใจเข้าไปขอคุยกับเจ้าหน้าท่ีอีก

รอบเพ่ือขอให้ผ่าตัดให้ก่อน เพราะภรรยาของตนเองปวดท้องมาก แต่พูดเท่าไหร่เจ้าหน้าท่ีก็ไม่ยอม 

แถมเจ้าหน้าท่ีก็ยังพูดไม่ดีด้วย “ถ้าบ่มีเงินมารักษา กะให้พากันกลับไปปัวบ้านเจ้า อยู่นี่ประเทศไทย 

บ่แม่นประเทศลาว” จึงทําให้พ่อจันทร์ต้องโทรไปหาลูกสาวให้รีบนําเงินมาให้อีก 1,000 บาท มาให้

เพราะกลัวว่าภรรยาของตนเองจะทนไม่ไหว และพอลูกสาวนําเงินมาให้จนครบจํานวน 20,000 บาท 

เจ้าหน้าท่ีจึงยอมเข็นรถของแม่ขันคําเข้าไปท่ีห้องผ่าตัด  

“พ่อไม่เข้าใจคือกันว่าเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลอยู่นี่เพ่ินคิดหยัง มาเท่ือแรกกะบ่ยอมรักษาให้

เพราะเพ่ินเห็นว่าเฮาเป็นคนลาว บ่มีเงินบ่ ท่ีจริงเรื่องการรักษาบ่ควรแบ่งแยกชนชาติดอก บ่ว่าไผกะ

ฮักชีวิตเจ้าของ มาเท่ือสองว่าแม่นสิดีข้ึนกะยังเป็นคือเก่า ท่ีสําคัญพ่อกะบ่แม่นว่าบ่มีเงินมารักษาเลย 

มีมาหม่ืนเก้า ขาดอยู่พันเดียวกะแทนท่ีจะผ่าให้ก่อน กะยังย่านเฮาบ่จ่าย ถ้าลูกสาวเอาเงินมาให้ช้า

ป่านนี่แม่เจ้าแม่นตายแล้ว” 

“ท่ีพ่อบ่อยากกลับไปรักษาท่ีลาวกะเพราะว่าการดูแลรักษาท่ีไทยมันกะดีกว่ากัน อยู่ลาวการ

เปลี่ยนน้ําเกลือ การกินข้าวกินน้ํากะบ่ค่อยตรงเวลา ท่ียอมรักษาท่ีไทยกะเพราะว่าการบริการดีกว่า 

เสียอย่างเดียวกะคือเรื่องเจ้าหน้าท่ีนิหละแต่พ่อกะต้องยอมอดเอา เท่าท่ีพ่อเบิ่งๆ พ่อว่าอยู่ ท่ี

โรงพยาบาลของไทยนิถ้าคนต่างชาติมีเงิน คนรวยมารักษาเพ่ินจะให้บริการดี แต่ถ้าคนลาวจนๆ อย่าง

พวกพ่อมารักษานิเพ่ินกะจะเว้าบ่ดีนํา ตรงนี้พ่อกะรู้สึกเสียใจอยู่ท่ีเพ่ินเว้าบ่ดีกับพ่อ จนพ่อรู้สึกบ่อยาก

ไปหาหมอท่ีนี่อีก” 

การเข้ารับการบริการของโรงพยาบาลในอําเภอท่าบ่อของพ่อจันทร์ถึงสองครั้ง ล้วนแล้วแต่

เป็นการบริการท่ีทําให้พ่อจันทร์รู้สึกเข็ดและไม่อยากท่ีจะเข้ารับการรักษาอีกหากไม่จําเป็น ถ้าเป็นการ

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ไม่รุนแรงถึงข้ันผ่าตัดพ่อจันทร์ก็เลือกท่ีจะไปหาหมอท่ีคลินิกแทน เพราะรู้สึก

สบายใจมากกว่า และหมอท่ีคลินิกก็ให้การบริการแก่คนลาวเป็นอย่างดี แต่ถ้าเลือกได้พ่อจันทร์ก็ไม่

ขอให้ใครในครอบครัวของพ่อต้องมาเจ็บป่วยอีก 

ต่อมาช่วงต้นปี 2555 พ่อจันทร์และแม่ขันคําก็ได้เดินทางกลับลาวเพื่อไปรับหลานสาว ชื่อ

นิลมุกดา และหลานชาย ชื่อพงษ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นลูกของลูกสาวแม่ขันคํามาอยู่ ท่ีประเทศไทยด้วย 

เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กท้ังสองซึ่งเป็นคนลาวท้ังคู่ได้แยกทางกัน ทําให้เด็กไม่มีดูแลเพราะลูกสาวของ

แม่ขันคําไปมีสามีใหม่ พ่อจันทร์จึงได้พาหลานท้ังสองคนมาเลี้ยงดู และส่งเสียให้เข้าเรียนในโรงเรียน
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เทศบาลตําบลท่าบ่อ โดยให้คนท่ีรู้จักเป็นคนรับรองให้เข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว และท้ังสองก็ได้รับ

การดูแลท่ีดีในการเล่าเรียนเรื่อยมา  

ในช่วงต้นปี 2557 ท่ีผ่านมา น้องนิลมุกดา หลานสาวของพ่อคําจันทร์ได้เจ็บป่วยด้วยอาการ

ของโรคหอบหืดกําเริบ น้องนิลมุกดาเป็นไข้พร้อมท้ังหายใจไม่ออก พ่อจันทร์เลยได้พาหลานสาวไปหา

หมอ แต่แทนท่ีจะพาน้องนิลมุกดาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลอําเภอท่าบ่อ พ่อจันทร์กลับเลือกท่ีจะพา

น้องนลิมุกดาไปหาหมอท่ีคลินิก และซื้อยาจากร้านขายยามากินมาพ่นเอง เพราะเข็ดกับการท่ีจะต้อง

ไปพบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีโรงพยาบาลอีก โดยพ่อจันทร์ได้มีการเดินทางพานิลมุกดาไปรักษาท่ีคลินิกหลาย

ต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ทําให้อาการของนิลมุกดาดีข้ึน จนทําให้พ่อจันทร์รู้สึกหมดหนทาง และคิดว่า

หลานสาวของตนคงจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ จึงตัดสินใจพาหลานสาวเดินทางกลับไปรักษาท่ี สปป.

ลาว กับหมอพ้ืนบ้านท่ีน้องนิลมุกดาเคยรักษา และคิดเพียงว่าหากหลานสาวจะตายก็ขอให้ได้กลับไป

ตายท่ีบ้านเกิด จึงได้เดินทางกลับไป แต่แล้วการรักษาก็เป็นผลน้องนิลมุกดามีอาการดีข้ึนและจากนั้น

พ่อจันทร์ก็ได้พานิลมุกดาเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของลาว และเม่ืออาการเริ่มหายเป็นปกติพ่อ

จันทร์ก็ได้พานิลมุกดาเดินทางกลับมาท่ีประเทศไทยดังเดิม เพ่ือต้องการให้หลานสาวได้มีโอกาสในการ

เรียนหนังสือท่ีประเทศไทยเหมือนดังพงษ์ศักดิ์ผู้เป็นหลานชาย 

“ถ้าจะให้รักษาท่ีโรงพยาบาลท่าบ่ออีกพ่อคือสิบ่ไปดอก บ่มักเจ้าหน้าท่ีเพ่ินเว้าบ่ดี เว้าคือกัน

กับเฮาบ่แม่นคนนิหละ คนไทยคนลาวกะคนคือกัน แทนท่ีจะให้การรักษาท่ีดีกับเฮาแน่ อันนี่ยังมีการ

แบ่งเชื้อชาติอีก คนป่วยหรือญาติคนป่วยไผกะต้องการกําลังใจ ไปหาหมอหมอเว้าบ่ดีนําเฮากะบ่มี

กําลังใจ พ่อเลยคิดว่าไปหาคลินิกดีกว่า” 

“ไปหาหมอคลินิกในท่าบ่อหลายเท่ือกะบ่ดีข้ึน เลยตัดสินใจพาหลานกลับลาว เพราะตอนนั้น

คิดว่าจะบ่รอดแล้ว ถ้าสิตายกะอยากให้หลานไปตายอยู่บ้าน เลยพากันกลับไป พอดีย่าของนิลมุกดา

เลยพาไปหาหมอฮากไม้อยู่แถวบ้าน ท่ีเคยปัวนิลมุกดาตอนน้อย ไปแล้วอาการกะดีข้ึน พ่อเลยพาไป

เข้าน้ําเกลืออยู่โรงหมอในลาวเพ่ินกะเลยเริ่มดีและกะไคแน่ ตอนแรกว่าแม่นสิตาย พอเซาแล้วกะพา

กลับมาไทยอีก เพราะอยากให้หลานได้เรียนหนังสือคือหมู่” 

สุดท้ายพ่อจันทร์ได้ฝากข้อเสนอแนะต่อการให้การบริการของเจ้าหน้าโรงพยาบาลว่า อยาก

ให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลมองคนต่างชาติให้มีความเท่าเทียมกันกับคนไทยบ้าง เพราะเรื่องของการ

เจ็บป่วยไม่สามารถแบ่งชนชาติได้ ทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่อยากเจ็บป่วยกันท้ังนั้น แต่หากเจ็บป่วย
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มาแล้วก็อยากให้คํานึงถึงเรื่องของการรักษามาก่อนมากกว่าเรื่องเงิน และท่ีสําคัญเรื่องของการพูดจา

กับคนป่วยและญาติอยากให้พูดจาให้สมเกียรติของการเป็นหมอไม่ใช่แบ่งชนชั้นว่าคนรวยหรือคนจน 

 

แผนผังเครือญาติของพ่อจันทร ์

 

 

 

กรณีท่ี 4 

นางพลอยเพชร แสงพิลม:  

เพราะฉันเป็นลาว ฉันเลยต้องยอม 

 

พลอยเพชร แสงพิลม อายุ 45 ปี เกิดเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี

บ้านเลขท่ี 364 บ้านปากมาง หมู่ท่ี 3 ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อาชีพรับจ้างท่ัวไป 

พลอยเพชรเกิดและเติบโตอยู่ในหมู่บ้านแก้งยาง เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครอบครัวของพลอยเพชรอยู่ท่ีประเทศลาวมีสมาชิกอยู่

ด้วยกันท้ังหมด 5 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ (ปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว) พ่ีสาว พลอยเพชร และน้องชาย 

โดยพลอยเพชรเป็นลูกคนท่ี 2 และมีพ่ีสาวปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีประเทศแคนาดา ส่วนน้องชายปัจจุบัน

อาศัยอยู่กับครอบครัวท่ีประเทศลาว 
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ครอบครัวของพลอยเพชรอยู่ ท่ีประเทศลาวถือได้ว่าเป็นครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลาง 

เนื่องจากท่ีบ้านของเธอพ่อจะทําหน้าท่ีเป็นเสาหลักของครอบครัว โดยการออกไปหารับจ้างท่ัวไป 

ส่วนแม่ พ่ีสาว และพลอยเพชรจะรับจ้างเหมาขิดลายผ้าถุงให้กับเถ้าแก่ท่ีอยู่ในแขวงเวียงจันทน์ ทําให้

ครอบครัวของเธอมีรายได้หมุนเวียนเพ่ือใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไม่ขาดมือ  

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2540 (คศ. 1997) พลอยเพชรได้พบรักกับหนุ่มไทยชื่อขอด ซึ่งเป็นคนบ้าน

ปากมาง ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ท่ีมีการเดินทางข้ามฝั่งค้าขายของเถ่ือนใน

แถบเวียงจันทน์ หลังจากท่ีขอดกับพลอยเพชรคบหาดูใจกันมาได้สักพัก ขอดก็ได้ไปสู่ขอพลอยเพชร

กับพ่อแม่ท่ีฝั่งลาว ด้วยเงินค่าสินสอดท้ังหมด 10,000 บาท และจากนั้นพลอยเพชรก็ได้เดินทางข้าม

ฝั่งมาอยู่กับสามีท่ีประเทศไทย 

พลอยเพชรเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่กับสามีในช่วงปี พ.ศ. 2540 (1997) โดยในการเข้ามาครั้งนั้น

เธอไดน้ั่งเรือข้ามฟากเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย พอมาถึงท่ีบ้านปากมางสามีของเธอก็ได้พาเธอเข้าไปพัก

อาศัยอยู่ท่ีบ้านของญาติห่างๆ ท่ีเป็นเถ้าแก่ค้าของเถ่ือนในสมัยนั้น ตอนแรกพลอยเพชรรู้สึกสงสัยว่า

ทําไมสามีของเธอจึงไม่พาเธอไปพักท่ีบ้านของเขา และพบอยู่ด้วยกันมาสักระยะพลอยเพชรจึงได้

ทราบว่าจริงๆ แล้วสามีของเธอไม่มีบ้าน ไม่มีท่ีดินเป็นของตัวเอง เพราะตั้งแต่พ่อแม่ของสามีได้

เสียชีวิตลง ญาติพ่ีน้องของเขาก็ได้แบ่งท่ีขายและแยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศละทาง ทําให้สามีของเธอ

ต้องมาอาศัยอยู่กับญาติและรับจ้างส่งของเถ่ือนข้ามไปยังฝั่งลาว จนกระท่ังได้พบกับเธอ 

การเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านของญาติสามี เป็นสิ่งท่ีพลอยเพชรรู้สึกทุกข์และทรมานใจมากท่ีสุด

ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะในบ้านซึ่งเป็นกระท่อมหลังเล็กๆ หลังคามุ่งด้วยเพิงหญ้าหลังเก่าๆ หลังนั้นได้

อาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน และนอกจากนี้ก็ยังมีลูกๆ ของเจ้าของบ้านท่ีปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้ๆ กัน ในพ้ืนท่ี

ผืนเดียวกัน ดังนั้นการเข้ามาอยู่ของพลอยเพชร จึงเหมือนเป็นการเพ่ิมภาระให้กับเจ้าของบ้านเธอ

จึงต้องเป็นคนรับผิดชอบทํางานบ้านงานเรือนทุกอย่างในบ้านหลังนั้น แต่ด้วยความท่ีเธอเป็นคนลาว

ทําให้เวลาท่ีเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้านไม่พอใจก็จะมีจะดุด่าและข่มขู่เธอว่าจะแจ้งตํารวจจับ แต่เธอ

ก็ต้องอดทนเพราะเธอได้เลือกและตัดสินใจท่ีจะเข้ามาอยู่กับสามีท่ีประเทศไทยแล้ว 

“เจ้าของบ้านเพ่ินเป็นคนมักเล่น มักกิน ม้ือได๋อารมณ์ดีเพ่ินกะบ่ปาก ม้ือได๋เพ่ินเล่นเสียเพ่ิน

กลับมากะมาด่าเฮา ว่าเฮามาเกาะ มาอาศัยเพ่ิน บางเท่ือกะด่าเฮาว่าอีลาว อีสกปรก อีข้ีคร้าน ท้ังท่ี

งานบ้านทุกอย่างเฮากะเป็นคนเฮ็ด ถ้าเฮาเถียงแน่กะจะแจ้งแต่ตํารวจมาจับ เฮากะย่านเพราะตอนนั้น

มาใหม่ๆ บ่มีบัตรหยัง บางเท่ือกะเหย้าให้ผัวเฮาตีเฮา” 
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 หลังจากอยู่กินกับสามีมาได้ 2 ปี (พ.ศ. 2542) พลอยเพชรก็ได้ตั้งครรภ์น้องก็อตลูกชายคนแรก 

ซึ่งก่อนหน้านั้นเธอกับสามีก็เริ่มมีปัญหาระหองระแหงถึงข้ันลงไม้ลงมือ ทุบตี ทําร้ายร่างกายกันอยู่

เป็นประจํา เนื่องจากสามีของเธอเป็นคนติดการพนัน และชอบดื่มเหล้าจนเมามาย จนทําให้เกือบต้อง

เลิกรากันอยู่หลายต่อหลายครั้ง และในระหว่างท่ีพลอยเพชรกําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกประมาณ 2 

เดือน ท้ังสองก็ได้มีปากเสียงกัน ทําให้พลอยเพชรตัดสินใจพาลูกน้อยในครรภ์วัย 2 เดือน หนีกลับไป

ตั้งหลักอยู่ท่ีประเทศลาว แต่พอกลับไปได้สักพักสามีของเธอจึงได้กลับไปตามให้เธอกลับมา และ

ขอร้องให้เธอไปฝากครรภ ์

“ช่วงปี 42 ตอนเฮาตัง้ท้องน้องก็อตลูกชายคนแรกได้ 2 เดือน เฮาหนีกลับไปอยู่ลาว เพราะมี

ปัญหากับผัว ผัวเฮาเพ่ินเป็นคนข้ีคร้าน มักเล่นการพนัน มักกินเหล้า กลับมาบางเท่ือกะตีเฮา เฮาทนบ่

ไหวกะเลยหนีกลับบ้าน ตอนแรกว่าจะไปแล้วบ่มาเลย แต่เพ่ินข้ามไปฮับกลับมา เพราะอยากให้เฮาได้

พาลูกมาฝากท้องกะเลยได้กลับมา” 

 การกลับมาของพลอยเพชรครั้งนี ้เธอไม่ได้กลับไปอาศัยอยู่ท่ีบ้านของญาติคนดังกล่าวอีกแล้ว 

เนื่องจากเธอได้ยื่นข้อเสนอให้สามีว่าหากพาเธอกลับไปท่ีบ้านหลังดังกล่าวเธอจะไปยอมกลับมา ทําให้

สามีของเธอพาเธอไปพักอาศัยอยู่กับญาติอีกคนซึ่งเป็นลูกพ่ีสาวของแม่สามี ท่ีบ้านห้วยมาง ซึ่งเป็น

หมู่บ้านท่ีอยู่ไม่ไกลจากท่ีพักเดิมมากนัก การกลับมาอยู่ครั้งนี้ทําให้พลอยเพชรรู้สึกสบายใจมากข้ึน 

และญาติคนดังกล่าวก็ใจดี รัก เอ็นดูเธอ และเขาก็แนะนําให้เธอไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลท่าบ่อ แต่

ตอนนั้นพลอยเพชรไม่กล้าไปฝากครรภ์เพราะเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนลาว ไม่มีบัตรอะไรเลย ถ้าไปรักษา

จะต้องได้เสียค่าใช้จ่ายแพง จึงไม่ยอมไปรักษา จนกระท่ังญาติของสามีมาแนะนําว่าให้ลองใช้วิธีการ

สวมสิทธิของคนในครอบครัวไปฝากครรภ์ เพราะเธอเล่าว่าในสมัยนั้นทางโรงพยาบาลจะมีการให้คน

ไทยซื้อบัตรประกันสุขภาพหัวละ 100 บาท แต่เม่ือซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ใช้สิทธิในการรักษา เขา

จึงเสนอให้เธอใช้สิทธิของลูกสาวเขาท่ีชื่อดลนภา ไปใช้ในการฝากครรภ์แทน ทําให้พลอยเพชรยอมไป

ฝากครรภ์และในการฝากครรภ์แต่ละครั้งก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้กระท่ังค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

และค่านอนโรงพยาบาล แต่สําหรับการแจ้งชื่อบิดา-มารดา ในใบสูติบัตรลูกเธอก็ยังคงใช้ชื่อของเธอ

ในการรับรองบุตร เพราะเป็นสิ่งท่ีปลอมแปลงไม่ได ้

 “ตอนท่ีกลับมาฝากท้องน้องก็อต ตอนแรกเฮาว่าจะบ่ไปฝาก เพราะบ่มีเงิน เพราะว่าคนลาว

ไปฝากท้องกะต้องได้เสียเงินบ่คือคนไทย แต่พอดีป้าของผัวเพ่ินมาบอกว่าให้ลองใช้วิธีสวมสิทธิลูกสาว

เพ่ินลองเบิ่ง เพราะว่าครอบครัวเพ่ินซื้อบัตรประกันสุขภาพกับโรงพยาบาล แต่ลูกสาวบ่เคยกลับมาใช้



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

สิทธินี่เลย ตอนไปฝากท้องเฮาเลยไปแจ้งพยาบาลว่าชื่อดลนภา แล้วกะเลยได้ใช้สิทธิเพ่ินในการฝาก

ท้อง เลยบ่ได้เสียเงินค่าใช้จ่ายหยังจักบาท รวมท้ังค่าคลอดและค่านอนโรงพยบาลพร้อม แต่ว่าตอนไป

แจ้งเกิดลูกมันปลอมใช้ชื่อดลนภาบ่ได้ เพราะมันต้องใช้เอกสารหลายอย่าง เฮากะเลยได้แจ้งรับว่าลูกมี

แม่เป็นคนลาวและมีพ่อเป็นคนไทย” 

 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2547 พลอยเพชรได้ตั้งครรภ์ลูกคนท่ีสองชื่อน้องก่ิง ในช่วงก่อนท่ีจะ

ตั้งครรภ์น้องก่ิงนั้น พลอยเพชรกับสามีก็ยังคงทะเลาะมีปากมีเสียงกันอยู่เรื่อยมา ด้วยสาเหตุท่ีสามี

ของเธอชอบเล่นการพนัน และกินเหล้า และบางครั้งก็แอบมาขโมยเงินในกระเป๋าท่ีเธอเก็บไว้ซื้อนมให้

ลูกอยู่บ่อยๆ และทุกครั้งท่ีทะเลาะกันพลอยเพชรก็จะหนีกลับบ้านท่ีลาว และเม่ือสามีไปตามเธอก็

กลับมา ซึ่งจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยมา จนทําให้พลอยเพชรลืมสังเกตว่าประจําเดือนของตัวเองได้ขาดไป

หลายเดือน และในระหว่างท่ีกลับมาท่ีไทยพลอยเพชรก็ยังคงไปรับจ้างทําสวน ฉีดยาฆ่าแมลง อยู่

จนกระท่ังเวลาล่วงเลยไปถึง 3 เดือน พลอยเพชรจึงได้รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่ได้สนใจท่ีจะไปฝาก

ครรภ์เพราะช่วงนั้นเธอเองก็ไม่ค่อยมีเงิน จนกระท่ังเธอตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนจึงได้มาหาหมอท่ีสถานี

อนามัยตําบลกองนาง หมอท่ีสถานีอนามัยจึงได้ให้ความรู้และแนะนําให้เธอไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และหลังจากท่ีฝากครรภ์ได้ประมาณเดือนกว่าๆ พลอยเพชรก็ได้คลอดลูกใน

ขณะท่ีอายุครรภ์ได้ 7 เดือน ซึ่งหลังคลอดปรากฏว่าน้องก่ิงลูกสาวของพลอยเพชรเป็นโรคปากแหว่ง

เพดานโหว่ แต่โชคดีตรงท่ีพ่อของน้องก่ิงเป็นคนไทย ทําให้น้องก่ิงซึ่งมีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยได้รับ

การรักษาโรคดังกล่าวฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยใดๆ ท้ังสิ้นจนถึงปัจจุบัน 

 “ตอนท่ีตั้งท้องน้องก่ิง ปี 47 ตอนนั้นกะบ่ได้ไปฝากท้อง เพราะผิดกับกับผัว เทียวข้ามเมือ

ลาว ตอนแรกบ่ฮู้ว่าเจ้าของท้อง กะเลยบ่ได้ฝากท้อง เทียวไปเทียวมาอยู่ลาวกับไทย บางเทือกะไป

รับจ้างเฮ็ดสวน ฉีดย่าฆ่าแมลง เพราะช่วงนั้นทุกข์หลายบ่มีเงิน รับจ้างเฮ็ดเบิ่ดทุกอย่าง กว่าสิฮู้ว่า

เจ้าของท้องกะ 3 เดือนแล้ว บาดฮอด 6 เดือนจั่งได้มาฝากท้อง เพราะว่าหมออยู่อนามัยเพ่ินแนะนํา

ให้ไปฝากอยู่ท่าบ่อ พอฝากได้ท้องได้ประมาณเดือนกว่าๆ เฮากะคลอดน้องก่ิงออกมา ตอนคลอดน้อง

ก่ิงได้ 7 เดือนกว่ากะออก พอออกมาแล้วกะจัง่เห็นว่าลูกพิการ เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ แต่โชคดี

ท่ีพ่อเป็นคนไทยกะเลยได้เข้าร่วมในโครงการรักษาฟรีจนกว่าจะพอใจ” 

 

แผนผังเครือญาติของพลอยเพชร 
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 ในช่วงปีเดียว พ.ศ. 2547 หลังจากท่ีพลอยเพชรคลอดน้องก่ิงได้ไม่นาน ผู้ใหญ่บ้านปากมาง

ประกาศให้คนลาวในชุมชนไปข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีอําเภอ ทําให้คนลาวท่ีอยู่ในชุมชนบ้าน

ปากมางเกือบทุกคนไปข้ึนทะเบียนแรงงานไว้ แต่ในการข้ึนทะเบียนแรงงานจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดประมาณคนละ 1,900 บาท และต้องเสียค่าตรวจสุขภาพอีกประมาณคนละ 1,800 บาท ซึ่ง

สําหรับพลอยเพชรแล้วถือว่าเป็นเงินจํานวนมาก เธอจึงไม่มีเงินไปจ่ายสําหรับการข้ึนทะเบียนแรงงาน 

จึงทําให้ชื่อของเธอและเพ่ือนๆ คนลาวอีกหลายคนท่ีไม่มีเงินไปจ่ายตกหล่นไป และต่อมาอีกไม่ก่ีเดือน

ทางราชการไทยได้มีการแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งเพ่ือให้คนลาวท่ีตกหล่นจากการข้ึนทะเบียนแรงงาน

ครั้งท่ีแล้วไปข้ึนอีกรอบ เพ่ือเป็นการสํารวจของมูลสถานะบุคคล ทําให้พลอยเพชรและเพ่ือนๆ คนลาว

ท่ีไม่ได้ไปจ่ายเงินในครั้งแรกต้องไปอีก และพอไปถึงทางเจ้าหน้าท่ีท่ีอําเภอก็ได้สอบถามว่ามาอยู่ท่ี

ประเทศไทยนานก่ีปีแล้ว และทําไมครั้งแรกถึงไม่มาข้ึนทะเบียน พลอยเพชรจึงได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ

กับเจ้าหน้าท่ีไปว่า ตนมาอยู่ท่ีไทยนานแล้วตั้งแต่อายุ 10 ขวบ มากับพ่อแม่จนพ่อแม่ตายหมดจึงได้มา

แต่งงานกับสามีท่ีนี่ และอยู่ท่ีบ้านสามีก็ไม่ได้ไปทํางานท่ีไหน เพียงแค่รับจ้างหาอยู่หากินธรรมดาจึงไม่

มีเงินท่ีจะไปข้ึนทะเบียนแรงงาน และพอพลอยเพชรตอบคําถามดังกล่าวเสร็จ เจ้าหน้าท่ีอําเภอก็ให้

ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนมารับรองว่าเธอมาอยู่กับสามีจริง และหลังจากนั้นอีกไม่ก่ีเดือนทางอําเภอ

ก็ได้แจ้งให้พลอยเพชรไปรับบัตรท่ีทางการออกให้ ซึ่งเป็นบัตรประจําตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง
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ทะเบียน เลขประจําตัวผู้ถือบัตร 0-4302-89000-XX-X ซึ่งหลังจากท่ีได้บัตรดังกล่าวมาแล้ว พลอยเพชร

ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างจากบัตรนี้ จนกระท่ังเธอไปโรงพยาบาลจึงได้รู้ว่าสามารถใช้สิทธิใน

บัตรนี้ในการเข้ารับการรักษาได้ 30 บาทเหมือนคนไทย ส่วนสิทธิประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เธอเองก็ไม่เคยรู้เลย 

 ต่อมาในช่วงประมาณ พ.ศ. 2550 ในขณะท่ีน้องก่ิงลูกสาวคนเล็กของพลอยเพชรอายุได้ 3 ขวบ 

และน้องก็อต ลูกชายคนโตอายุได้ 8 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงท่ีลูกๆ ของเธอกําลังเข้าเรียนหนังสือ ทําให้ภาระ

ค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพ่ิมข้ึน สามีของพลอยเพชรจึงตัดสินใจไปทํางานท่ีกรุงเทพเพ่ือหาเงินมาเลี้ยงดู

จุนเจือครอบครัว ทําให้พลอยเพชรและลูกต้องอยู่บ้านด้วยกัน 3 คน โดยก่อนไปพลอยเพชรและสามี

ได้ไปรับจ้างเฝ้าสวนให้กับตํารวจซึ่งเป็นคนในชุมชนปากมาง ซึ่งเจ้าของสวนก็ใจดีให้พลอยเพชรและ

สามีมาสร้างบ้านอยู่ในท่ีทําสวนพร้อมท้ังดูแลสวนไปด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ซึ่งการอาศัยทํางานอยู่

ท่ีสวนของตํารวจในเกือบทุกๆ เจ้าของสวนจะลงสวนเพ่ือไปตรวจตราความปลอดภัยอยู่บ่อยๆ ทําให้

สามีของพลอยเพชรรู้สึกถึงความปลอดภัย เขาจึงได้ตัดสินใจไปทํางานรับจ้างท่ีกรุงเทพ และเม่ือถึงฤดู

เก็บเก่ียวแล้วค่อยเดินทางกลับมา 

 หลังจากท่ีสามีของพลอยเพชรเดินทางไปทํางานท่ีกรุงเทพได้ไม่นาน ก็ได้มีเพ่ือนบ้านผู้ชายชื่อ 

ทอม ซึ่งเป็นคนมีเงินอยู่แถวๆ นั้นได้มีการแวะเวียนมาหาเธอบ่อยๆ ซึ่งตอนแรกพลอยเพชรเองก็

ไม่ได้คิดอะไร เพราะเธอกับครอบครัวของผู้ชายท่ีชื่อทอมก็รู้จักสนิทสนมกันดี เลยคิดว่าเขาคงเป็นห่วง

เพราะเห็นเธออยู่กับลูก 3 คน แต่แล้วสิ่งท่ีไม่คาดคิดก็เกิดข้ึน เม่ือคนท่ีชื่อทอมมาขอร่วมหลับนอนกับ

พลอยเพชร โดยเขาบอกเธอว่าในการร่วมหลับนอนแต่ละครั้งเขาจะให้เงินเธอครั้งละ 100 บาท 

เพราะเขารู้สึกสงสารเธอท่ีเธอยากจน อยู่แบบทุกข์ทรมาน และถ้าเธอยอมนอนกับเขาเธอก็จะมีเงิน

ใช้ไปตลอด แต่พลอยเพชรไม่ยอมและปฏิเสธไป ตอนนั้นพลอยเพชรรู้สึกโมโห แต่เธอก็ไม่กล้าท่ีจะ

ตอบโต้หรือบอกใคร เพราะด้วยเธอเองเป็นคนลาว มาอาศัยบ้านของคนอ่ืนอยู่ หากเกิดเรื่องข้ึนเธอก็

กลัวจะลําบาก กลัวเรื่องถึงตํารวจและเธอต้องถูกจับ เพราะเธอมาแบบผิดกฎหมาย เธอจึงปล่อยให้

เรื่องเงียบไป แต่ต่อมาอีกไม่นานผู้ชายท่ีชื่อทอมก็ได้แวะเวียนเข้ามาหาเธออีกอยู่บ่อยครั้งและนอกจาก

มาขอร่วมหลับนอนกับเธอแล้วเขายังชอบมาเปิดโชว์ของลับให้เธอดูอีกด้วย จนทําให้พลอยเพชรรู้สึก

ทนไม่ไหว พอสามีของเธอกลับมาเธอจึงได้เล่าเรื่องท้ังหมดให้สามีเธอฟัง จากนั้นสามีของเธอจึงไปด่า

ผู้ชายท่ีชื่อทอมท่ีบ้าน และเม่ือภรรยาและลูกชายของทอมรู้เรื่อง ลูกชายของทอมก็โมโหและคิดว่า

พลอยเพชรเป็นคนแต่งเรื่อง จากนั้นลูกชายของทอมจึงได้วิ่งไปเอาขวานเพ่ือท่ีจะเข้าไปฆ่าพลอยเพชร 

พร้อมท้ังยังด่าและข่มขู่พลอยเพชร ว่า “เป็นคนลาวแล้วยังไม่เจียมตัว ท้ังสกปรก ท้ังจน ใครจะอยาก
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ได้เป็นเมีย” “ถ้ามึงไม่หนีออกจากประเทศนี้กูจะตามฆ่ามึงให้มึงไม่มีท่ีซุกหัวนอน” และหลังจากเกิด

เรื่องดังกล่าวพลอยเพชรก็ได้ย้ายออกจากสวนของตํารวจ และไปขออาศัยอยู่ท่ีบ้านญาติของสามี และ

จากนั้นก็ได้มีคนแนะนําให้พลอยเพชรและสามีไปแจ้งตํารวจท่ีโรงพักในอําเภอท่าบ่อไว้ ว่าจะมีคน

พยายามฆ่า เพราะหากเธอเป็นอะไรไปจะได้มีหลักฐาน แต่ในระหว่างท่ีเธอและสามีเข้าไปแจ้งความท่ี

โรงพักนั้นตํารวจเจ้าของสวนก็ได้เข้ามาขอเจราจากับพลอยเพชรและสามีว่า ขอร้องไม่ให้แจ้งความ

เรื่องคดีข่มขืน เพราะจะมีผลกระทบกับพลอยเพชรซึ่งเป็นคนลาว แต่ให้แจ้งความเฉพาะคดีพยายาม

ฆ่า ซึ่งตอนนั้นพลอยเพชรกับสามีก็ถือใจซื่อไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรก็ได้แต่ทําตามท่ีทางตํารวจ

เจ้าของสวนแนะนํา แต่กลับมารู้ในภายหลังว่าหากพลอยเพชรแจ้งความคดีข่มขืนผู้ชายคนท่ีชื่อทอมก็

จะมีความผิดเต็มๆ เพราะเขาเคยมีคดีดังกล่าวติดตัว และอาจจะต้องได้เสียเงินค่าสินไหมให้กับพลอย

เพชรด้วย และหลังจากเรื่องผ่านไปได้ไม่นานตํารวจคนดังกล่าวก็ยังได้มาเกลี่ยกล่อมให้พลอยเพชร

และสามีถอนแจ้งความเพ่ือจะให้เรื่องดังกล่าวได้จบลง ซึ่งพลอยเพชรเองก็ยอมถอนแจ้งความแต่โดยดี 

เพราะเธอเองก็ไม่กล้าทําอะไรมาก เพราะตัวเองมีสถานะเป็นคนลาว ไม่ใช่คนไทย ก็กลัวว่าหากตัวเอง

ไม่ทําตามท่ีเขาบอกก็จะยิ่งอยู่ในประเทศไทยลําบากมากข้ึน 

  

กรณีท่ี 5 

บัวพา ธรรมวงศา (พ่อแดง) :  

พระสงฆ์ลาวกับความเป็นอ่ืนในชุมชนพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 

พ่อแดง อายุ 51 ปี อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ อพยพโยกย้ายตัวเองมาอยู่เมืองไทย

เม่ือตอนปี 2528 ซึ่งตอนนั้นเขาใช้วิธีข้ามฝั่งมาทางเรือ และข้ึนฝั่งไทยท่ีบ้านโพนสา อําเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย ชีวิตท่ีอยู่ในประเทศลาวเป็นชีวิตท่ีสบายแต่หาอยู่หากินลําบากและอยากมาหา

ความท้าทายในชีวิต จึงตัดสินใจนั่งเรือข้ามฝั่งเข้ามาในประเทศไทย มาอาศัยอยู่กับญาติท่ีบ้านกองนาง 

อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สิ่งท่ีแดงชอบสิ่งหนึ่งคือความสงบเงียบและสันโดษ อยู่ประเทศไทยได้ 

2 ปี เขาตัดสินใจบวชท่ีวัดปากท่อ บ้านกองนาง 
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“จริงๆ แล้วผมเป็นคนชอบความสันโดษ อยู่เงียบๆ ไม่อยากยุ่งเก่ียวกับใคร ซึ่งเป็นมาตั้งแต่

เล็ก ตอนแรกว่าจะตัดสินใจบวชตั้งแต่อยู่ลาว แต่กลัวว่าจะไม่มีสมาธิเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยคิดว่า

มาอยู่กับน้า หากพอมีลู่ทางและสามารถบวชท่ีเมืองไทยได้ก็จะบวชเลยตัดสินใจบวช” 

พ่อแดงหรือพระแดงจําพรรษาท่ีวัดปากท่อ ได้ 1 พรรษา ท่านก็ตัดสินใจธุดงค์ไปแสวงหา

ความสงบและค้นหาตัวเอง โดยเคยมีการเดินธุดงค์เรื่อยๆ จนไปถึงจังหวัดปราจีนบุรี และจากนั้นก็

เดินธุดงค์กลับมาทางแถบภาคอีสานไปตามป่าตามเขา คํ่าไหนก็ปักกรดท่ีนั่น ทําอย่างนี้เป็นเนืองนิด

เพราะรู้สึกว่าสบายใจกว่าท่ีจะจําวัดท่ีไหนอย่างม่ันคง  

“ถ้าถามความรู้สึกของผมแล้วผมชอบท่ีจะเดนิธุดงค์ไปตามป่าตามเขามากว่า เพราะมันทําให้

เราได้ฝึกภาวะจิตและเป็นการท้าทายตัวเอง การธุดงค์ก็ทําให้รู้สึกสงบและไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับใคร เรา

อยู่กับตัวเองใช้ชีวิตสมาถะ บิณฑบาตจากชาวบ้านก็สามารถดํารงชีวิตไปได้อย่างดีไม่ได้เดือดร้อนอะไร 

ซึ่งช่วงนั้นรู้สึกมีความสุขมาก” 

สิ่งท่ีเป็นจุดเปลี่ยนท่ีทําให้พระแดงต้องกลับไปจําวัดท่ีวัดคือ เม่ือประมาณปี 2541 ขณะท่ี

กําลังธุดงค์อยู่ทางจังหวัดหนองบัวลําภูพระแดงก็ได้เกิดเป็นไข้ป่า เพราะคราวนั้นทําให้พระแดงเอา

ชีวิตแทบไม่รอด แต่โชคดีท่ีชาวบ้านไปหาของป่าและเห็นพระไม่สบาย เคยได้เข้าไปนิมนต์เพ่ือนําตัวส่ง

โรงพยาบาลประจําอําเภอโนนสังข์ และครั้งนั้นด้วยความเป็นพระท่ีไม่มีบัตรมีเอกสารใดติดตัว ก็คิด

หนักเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะนอนโรงพยาบาลร่วม 3 วัน แต่ก็โชคดีท่ีอยู่ในสมณเพศ โรงพยาบาลจึงให้

การรักษาให้ฟร ี

“ตอนนั้นผมเป็นไข้ป่าตอนท่ีธุดงค์กลับมาทางแถบอีสาน อยู่ อําเภอโนนสังข์ จังหวัด

หนองบัวลําภู ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่รอดเพราะอยู่ในป่า หนาวมาก ยุงก็เลย แต่โชคดีท่ีมีชาวบ้าน

เข้าไปหาของป่า ไปเห็นพอดี จึงได้นําตัวผมส่งโรงพยาบาลอําเภอโนนสังข์ ตอนแรกกะคิดหนัก

เหมือนกันว่าเราเป็นคนลาว รัฐบาลไทยจะรักษาให้หรือไม่ เพราะตั้งแต่มาอยู่ไทยก็ไม่เคยเจ็บป่วยเลย 

แต่สุดท้ายเขาก็รักษาให้ฟรี ก็ไม่รู้ว่าเพราะเราเป็นพระหรือเปล่าถึงไม่ได้เสียเงิน ก็ถือว่าโชคดีไป 

จากนั้นผมก็เลยได้มาหาจําพรรษาอยู่ท่ีวัดแถวๆ นั้นเลย” 

จากจุดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจพระแดงพอสมควรในการเป็นพระสายธุดงค์ พระแดง

เลยตัดสินใจหาวัดเพ่ือจําพรรษาให้เป็นท่ีแน่นอนในแถบนั้น ทําให้ท่านได้เข้าไปจําพรรษาในวัดป่าแห่ง

หนึ่งในเขตอําเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งวัดดังกล่าวมีพระอยู่ด้วยกันท้ังหมด 5 รูป รวมกับ

พระแดงด้วย ต่อมาเมื่อพระแดงจําพรรษามาได้สักระยะหนึ่งประมาณปี 2548 ซึ่งพระแดงอาศัย 
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จําพรรษาอยู่ในวัดดังกล่าวได้ท้ังหมด 7 พรรษา ก็มีเหตุให้เจ้าอาวาสต้องเดินทางย้ายกลับไปจําพรรษา

อยู่ท่ีวัดในแถบอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ทําให้วัดท่ีพระแดงจําพรรษา

อยู่ไม่มีเจ้าอาวาส ทําให้ท้ังพระและชาวบ้านต่างก็คิดว่าท่ีมีอยู่ตอนนี้พระรูปไหนสมควรจะได้เป็นเจ้า

อาวาส ซึ่งพระลูกวัดต่างก็ได้ลงความเห็นกันว่าน่าจะเป็นพระแดงเพราะด้วยพรรษาและวัยวุฒิท่ีเหมาะสม 

ทําให้พระลูกวัดต่างจึงมีฉันทามติร่วมกันว่าให้เป็นพระแดง 

“ตอนนั้นพระลูกวัดต่างก็มาปรึกษากันว่าพระรูปไหนจะเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งทุกรูปในวัดนี้ต่างก็

รู้จักและเคารพซึ่งกันและกัน เพราะอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนาน พระคนไทยทุกรูปก็ไม่อยากเป็นเจ้า

อาวาสเพราะรู้สึกเกรงในพรรษาของผม เพราะมีพระที่มีอายุแก่กว่าผมแต่ท่านก็เพิ่งจะมาอยู่ที่วัดได้

ไม่นาน พระทุกรูปจึงให้ฉันทามติว่าจะให้ผมข้ึนรับเป็นเจ้าอาวาสแทน” 

ถึงแม้ว้าฉันทามติของพระจะมอบตําแหน่งเจ้าอาวาสให้แก่พระแดง แต่สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ี

พระส่วนใหญ่พูดปรึกษากันคือ เม่ือต้องมาพูดคุยกับคณะกรรมการวัดและคนในชุมชนต่างคัดค้านว่า

ไม่ให้พระแดงเป็นเจ้าอาวาสเนื่องจากพระแดงเป็นคนลาว ซึ่งพระท่ีจะเป็นเจ้าอาวาสได้ต้องเป็นพระ

ไทยเท่านั้น เพราะพระไทยมีบัตรและเอกสารทุกอย่าง ท่ีนี่เป็นวัดของไทย เป็นประเทศไทย ดังนั้น

พระท่ีจะเป็นเจ้าอาวาสได้ต้องเป็นพระไทย หากพระแดงเป็นเจ้าอาวาสชาวบ้านอาจรู้สึกไม่สบายใจ 

ซึ่งพอได้ยินเหตุผลดังกล่าว พระแดงก็ได้แต่เข้าใจและไม่ตอบโต้และยอมรับสิ่งท่ีชาวบ้านให้เหตุผลมา 

ซึ่งหากถามตัวเองก็ยอมรับว่าเป็นคนลาวไม่ได้เป็นคนไทย และยอมรับในเรื่องเอกสารว่าตัวเองก็อาจจะ

เป็นไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีเอกสารการเข้าเมือง หรือเอกสารท่ีแสดงความเป็นคนไทย 

“ผมเองก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของชาวบ้าน เพราะเราก็ยอมรับว่าเราเป็นคนลาวจริงๆ 

แต่ถ้าถามว่าผมรู้สึกยังไง ตอนนั้นผมก็รู้สึกน้อยใจอยู่บ้าง เพราะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนลาว เป็นพระ

ลาว แต่ผมก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและวัดมาตลอด ไม่เคยให้มีเรื่องเสื่อมเสีย แต่เม่ือชาวบ้าน

ไม่สบายใจผมก็ไม่ฝืนเพราะเกรงว่าพระลูกวัดคนอ่ืนๆ จะลําบากไปด้วย” 

หลังจากนั้นพระแดงก็ได้จําพรรษาอยู่ท่ีวัดดังกล่าวอยู่อีกเป็นเวลา 1 พรรษา ประมาณปี 

2550 ท่านก็ได้ขอลาพระลูกวัดเพ่ือเดินธุดงค์กลับไปยังวัดท่ีบ้านกองนางอีกครั้ง หลังจากกลับมาถึงวัด

ปากท่อ บ้านกองนาง ซึ่งเป็นวัดท่ีท่าบวชครั้งแรกก่อนเดินทางไปธุดงค์ในสถานท่ีต่างๆ พระแดงก็ได้

ขอลาสิขา และกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนตําบลกองนาง ต่อมาไม่นานพ่อแดงก็ได้พบรักกับนางเพียง 

ซึ่งเป็นผู้หญิงลาวท่ีได้มีการอพยพครอบครัวมาจากแขวงหัวพัน ในช่วง พ.ศ. 2518 และได้เข้ามาอาศัย

อยู่ในชุมชนตําบลกองนาง ท้ังสองจึงตกลงท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
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“ผมจําพรรษาอยู่ท่ีวัดนั้นอีก 1 พรรษา ประมาณช่วงปี 50 ผมก็ได้ลาพระลูกวัดและธุดงค์

กลับมาท่ีวัดปากท่อ บ้านกองนางอีกครั้ง อยู่ที่วัดปากท่อได้ไม่นานผมก็ลาสิขา และกลับมาใช้ชีวิต

ทํามาหากินในตําบลกองนางเหมือนเดิม จนได้พบกับเมียท่ีอยู่ด้วยกันปัจจุบันนี้ ซึ่งเขาเองก็เป็นคนลาว

เหมือนกันแต่ได้มีการอพยพมาตั้งแต่ช่วงสมัย 2518 ตามครอบครัวมาอยู่ท่ีนี้ ผมก็ได้มาอาศัยอยู่กินกับ

ครอบครัวของเมียเลย” 

ปัจจุบันพ่อแดงประกอบอาชีพค้าขาย โดยมีการออกไปขายของพวกผลไม้ตามตลาดนัด หรือ

งานเทศกาลต่างๆ แต่ด้วยท้ังคู่เป็นคนลาวและก็ยังคงไม่มีเอกสารหรือใบใดๆ ท่ีสามารถแสดงตัวตนได้ 

ทําให้พ่อแดงและภรรยา ยังคงต้องใช้ชีวิตในการทํามาหากินด้วยความหวาดระแวง และรู้สึกกลัวทุกครั้ง

ในการเดินทางไปขายของในท่ีต่างๆ ดังนั้นพ่อแดงและภรรยาจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปขายของในเขต

อําเภอใกล้ๆ เช่น ในอําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม เท่านั้น เพราะในเขตสามอําเภอนี้

จะมีคนลาวมาอาศัยอยู่เยอะ เวลาเดินทางเจ้าหน้าท่ีจะไม่ค่อยตรวจและไม่ซักถามอะไรมาก แต่ถ้าต้อง

เดินทางออกไปขายของไกลกว่านี้พ่อแดงและภรรยาก็เลือกท่ีจะไม่ไป ซึ่งสิ่งเหล่าล้วนแล้วแต่เป็น

ข้อจํากัดในการเดินทางเพ่ือไปทํามาหากินของพ่อแดงและครอบครัว  

 “ผมมีอาชีพค้าขายผลไม้ โดยผมกับเมียจะไปขายของตามตลาดนัดต่างๆ และวันไหนมีบุญมี

งานก็จะไปขาย แต่จะขายเฉพาะในเขตอําเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และสังคม เท่านั้น ถ้าไปไกลกว่านี้

ผมก็จะไม่อยากไปเพราะกลัวโดนจับ เพราะผมกับเมียเป็นคนลาวท้ังคู่ไม่มีบัตรอะไรในการเดินทางเลย 

แต่ถ้าเป็นแถวสามอําเภอนี้จะมีคนลาวมาอาศัยอยู่กันเยอะ ตํารวจก็จะไม่ค่อยตรวจไม่ค่อยถามอะไร

มาก ซึ่งถ้าถามว่าลําบากไหมในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ผมก็คิดว่าลําบากอยู่โดยเฉพาะเรื่องของ

การเดินทาง และการไปรักษาพยาบาล สําหรับคนลาวท่ีต้องทํามาหากินอย่างผม” 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 109 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

แผนผังเครือญาติของบัวพา 

 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ียังคงเป็นเรื่องท่ีค้างคาใจของพ่อแดงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ นอกจากเรื่อง

ของการไม่ค่อยมีสิทธิอะไรในเมืองไทยแล้ว โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการเดินทาง และสิทธิในการเข้ารับ

สวัสดิการแล้ว พ่อแดงยังคงค้างคาใจในเรื่องท่ีสมัยตัวเองบวชเป็นพระและไม่สามารถเป็นเจ้าอาวาสได ้

แต่สิ่งท่ียังเป็นข้อสงสัยมาตลอดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการท่ีตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเพราะไม่มี

เอกสารอันใดเลย หากแต่เป็นเรื่องของเหตุผลท่ีชาวบ้านบอกว่า “ไม่สบายใจท่ีจะให้พระลาวเป็นเจ้า

อาวาสในวัดไทย” ซึ่งทําให้เขาเกิดความสงสัยมากว่าทัศนะของความเป็นลาว-ไทย มันแบ่งคุณค่า

ความเป็นคนออกจากกันมากขนากนี้เลยหรือ เพราะขนาดตอนนั้นเขาบวชเป็นพระท่ีอาศัยอยู่ในร่ม

ของพระพุทธศาสนายังถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติด้วยอคติเชิงชาติพันธ์ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ี

ลดการแบ่งชนชั้น แต่ปรากฏการณ์ในครั้งนั้นเป็นเรื่องท่ีน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งว่า แม้แต่ศาสนาและพระ

ยังต้องได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ แล้วคนลาวคนอ่ืนท่ีไม่ใช่พระคงจะถูกเลือกปฏิบัติอย่าง

มากมายแน่นอน 

ครอบครัวบัวพา ธรรมวงศา 

ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานท่ีเกิด หมายเลขบัตร อาชีพ 

บัวพา ธรรมวง 51 แขวงเวียงจันทน์ - ค้าขาย 

แสง  สีแก้ว 49 เวียงจันทน ์ - ค้าขาย 

 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

4.5  สรุปผลการศึกษา 

 จากกรณีศึกษาท้ัง 5 กรณี สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี ้

4.5.1 การดูถูกเหยียดหยามของคนในครอบครัวและญาติสามี 

การดูถูกเหยียดหยามจากคนในครอบครัวเดียวกันเกิดข้ึนกับชาวลาวท่ีเป็นผู้หญิงท่ีมีสามีเป็น

คนไทย และต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวสามีท่ีเป็นคนไทย ซึ่งบางครอบครัวก็อยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก

ท้ัง พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา และลูกหลาน สุ่มเสี่ยงต่อการกระทบกระท่ังกันของสมาชิกในครอบครัวมาก 

และหลายครอบครัวพบว่าผู้หญิงลาว ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเธอและ

ลูกเป็นอย่างมาก หากพิจารณาจากการละเมิดสิทธิดังกล่าวจะอยู่ขอบเขตการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

โดยสรุปสาระสําคัญของประเด็นดังกล่าวได้ว่า หากผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทําต่อบุคคลอ่ืน

ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ละเมิดจําต้อง

รับผิดชอบทางกฎหมายและใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังกรณีท่ี 1 สอน วันยะดี ชีวิตเมียลาวท่ีไม่เคยถูก

นับญาติในครอบครัวไทย 

 สาเหตุสําคัญท่ีผู้หญิงลาวต้องเผชิญปัญหาดังกล่าว อันเนื่องจากปัจจัย 3 ประการคือ (1) 

อุดมการณ์ผู้หญิงดี (2) อคติทางชาติพันธุ์ และ (3) ประเด็นด้านกฎหมาย 

(1)  อุดมการณ์ผู้หญิงดี ต้องยอมรับว่าการย้ายถ่ินของคนลาวเข้ามาทํางานอยู่ใน

ประเทศไทย มีท้ังผู้หญิงและผู้ชายในหลากหลายอาชีพ อาชีพหนึ่งท่ีพบเห็นกันได้ในพ้ืนท่ีชายแดน คือ 

พนักงานบริการในร้านคาราโอเกะ ซึ่งส่วนหนึ่งขายบริการทางเพศด้วย ดังนั้น ชุมชนและสังคมจึง

ติดภาพและมีทัศนคติว่าได้ผู้หญิงลาวมาเป็นภรรยาเป็นสิ่งท่ีไม่ดี เพราะชอบเกาะผู้ชายกิน ชอบหาเงิน

จากผู้ชาย ซึ่งเป็นทัศนะในแง่ลบและเหมารวมผู้หญิงลาวทุกคนว่า เป็นผู้หญิงหางานกับผู้ชาย ซึ่งหาก

ลูกชายบ้านไหนไดเ้ป็นเมียก็จะรู้สึกเป็นกังวล เพราะในทัศนะมองว่าผู้หญิงลาว (สะใภ้) จะมาเกาะลูกชาย

กินเหมือนคําท่ีสังคมว่า ดังนั้นจึงเกิดการทําเลาะวิวาท การดูถูก การเหยียบหยาม และบางครั้งมีการ

ข่มขู่ด้านร่างกายก็มีให้เห็น 

(2)  อคติทางชาติพันธุ์ ความเป็นคนลาวและเป็นคนไทยมีผลต่อการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเป็นอย่างมาก คนไทยมักพยายามท่ีจะบอกว่าชุมชนสังคมท่ีอยู่นี้เป็นประเทศไทย ไม่ใช่ 

สปป.ลาว ดังนั้น หากเป็นคนลาวก็ต้องไปอยู่ประเทศลาว ท่ีนี่เป็นประเทศไทยเป็นบ้านของคนไทยมิใช่

บ้านหรือพ้ืนท่ีของคนลาว และคนไทยก็มักมองว่าคนลาวเป็นน้องหรือมีฐานะท่ีด้อยกว่า ดังนั้น การ



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

เป็นคนลาวและเป็นผู้หญิงอยู่ในท่ีมาอาศัยอยู่ในครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยคนไทย จึงส่งผลต่อความสุ่ม

เสี่ยงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิเป็นอย่างมาก 

(3)  ประเด็นด้านกฎหมาย เป็นท่ีทราบกันดีว่าผู้หญิงจํานวนไม่น้อยท่ีมาอาศัยอยู่กับ

สามีท่ีเมืองไทยหลายคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้นเงื่อนไขด้านกฎหมายถือเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีทาง

ญาติทางสามี ไม่ว่าหยิบยกข้ึนมาข่มขู่สารพัดกับผู้หญิงลาวท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  

4.5.2 การตีตราและเลือกปฏิบัต ิ

 การตีตรา หมายถึง ภาวะท่ีกลุ่มคนหรือสังคมกําหนดว่าอะไรคือความแตกต่างของลักษณะ

บุคคลท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ควรเป็นอย่างไร ลักษณะใดท่ีแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่

ประสงค์จะถือว่ามีความเบี่ยงเบนส่งผลให้บุคคลเสียชื่อเสียงไม่น่าไว้วางใจ เกิดความอับอายและทําให้

บุคคลนั้นรู้ว่าคุณค่าตัวตนลดลงในสายตาของสังคมท่ีได้รับตราบาปและถูกตีตราจะเกิดความรู้สึกว่า 

“ตนมีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไม่พึงประสงค์” ท้ังนี้คุณลักษณะการถูกตีตราดังกล่าวอยู่ท่ีแต่ละ

สังคมจะให้คุณค่ามากน้อยต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวการณ์ต่อต้านสังคม และถูกมองจากสังคม

ว่าเป็นผู้มีความเบี่ยงเบนและทําให้สังคมเสื่อมเสีย 

 บุคคลท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําให้ถูกตีตรามีลักษณะ 3 ประการคือ มีความผิดปกติทางร่างกาย 

มีการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมหรือมาตรฐานทางสังคม และความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์เชื้อชาติ ศาสนา 

เป็นต้น โดยการตีตราเป็นความหมายทางสังคมท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลในทางลบ ซึ่งการรับรู้นี้

เป็นสิ่งท่ีสัมผัสได้ หรือสัมผัสไม่ได้บุคคลท่ีมีความพึงประสงค์ทางสังคมจะรู้สึกเหนือกว่า ส่วนบุคคลท่ีมี

ลักษณะไม่พึงประสงค์จะรู้สึกต่ําต้อย กระบวนการตีตราจึงเป็นผลจากการเปรียบเทียบทางสังคมทําให้

เกิดการแบ่งแยกและลดคุณค่า การตีตราจึงเป็นต้นตอแห่งการเลือกปฏิบัติท่ีจะตามมา 

 การตีตราและเลือกปฏิบัติถือเป็นประเด็นหนึ่งของการละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การตีตราและการเลือกปฏิบัติท่ีพบเห็นและปรากฏในช่วงการศึกษา คือ 

การเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 

 (1) การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อการบริการสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

 การเข้าถึงบริการสุขภาพถือเป็นสิ่งจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน ซึ่งถือเป็น

ประเด็นสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ในประเด็นการตีตราและเลือกปฏิบัติการในการเข้าถึงบริการ

สุขภาพเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีพบมากในกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงาน
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ข้ามชาติ ท้ังในการกล่าวร้าย ข่มขู่ ดูถูก ท่ีผู้มีปัญหาสถานบุคคลได้รับจากผู้ให้บริการของรัฐ ส่งผลให้

รู้สึกไม่ปลอดภัย กังวลในการเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ดังกรณีศึกษาท่ี 2 เมตตา 

สอสุรีย์ (น้อย) : ชีวิตลาว ชีวิตไทย คือ ชีวิตคน  และ กรณีท่ี 3 นายคําจันทร์ พรหมภักดี (พ่อ

จันทร์) :“ลาวก็คน ขอหละเจ้านาย” 

 สําหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดูถูกตีตราของหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข เกิดจาก

มุมมองทัศนะคติท่ีมองว่าผู้มีปัญหาสถานะบุคคลไม่ใช่คนไทย เป็นคนอ่ืน และเป็นสิ่งแปลกปลอม 

ดังนั้นการให้บริการทุกอย่างในประเทศไทยควรจะสร้างข้ึนมาสําหรับคนไทย คนอ่ืนท่ีไม่ใช่คนไทยไม่

เหมาะท่ีจะมาใช้บริการ ซึ่งหากมาใช้บริการก็จะพบกับคนดูถูก เหยียดหยาม เยาะเย้ย ซึ่งปฏิกิริยา

ดังกล่าวกลับกลายเป็นแรงต้านไม่อยากไปหาหมอของรัฐ เน้นการซื้อยามากินเอง หนักแค่ไหนก็อดทน

ดีกว่าไปให้เจ้าหน้าท่ีดุด่าและดูถูก 

 (2) การตีตราและเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีเป็นข้อจํากัดของผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลชาวลาว ซึ่งด้วยข้อจํากัดท่ีส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่มักไม่มีบัตรติดตัวอะไรเลย ส่งผลให้หากเกิด

กรณีพาทหรือมีปัญหากับคู่กรณีท่ีเป็นคนไทยก็มักจะโดนข่มขู่ให้ตํารวจจับเพราะการเข้าเมืองผิด

กฎหมาย ส่งผลให้พ่ีน้องลาวมักจะเป็นฝ่ายยอมหรือเป็นฝ่ายถูกกระทําตลอดมา และสถานการณ์ยิ่งแย่

หากคู่กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือมีญาติหรือเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ คนลาวมักถูกไกล่เกลี่ย

บอกให้ยอมความและไม่ให้เอาเรื่องกับคู่กรณี และโดยส่วนใหญ่คนลาวก็มักปฏิบัติตามท้ังท่ีตัวเอง

ไม่ใช่ฝ่ายผิดและเหตุที่ยอมเนื่องจากห่วงความปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัวที่มาอาศัยอยู่ใน

ชุมชนไทย ดังกรณีศึกษาท่ี 4 นางพลอยเพชร แสงพิลม: เพราะฉันเป็นลาว ฉันเลยต้องยอม 

 ในการเลือกปฏิบัติในประเด็น “ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม “ ปัจจัยสาเหตุหลักนี้

เกิดจากเงื่อนไขทางกฎหมายท่ีคนลาวโดยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารท่ีอ้างความชอบธรรมในการอยู่อาศัย

ในประเทศไทย ส่งผลให้เป็นจุดอ่อนท่ีทําให้เกิดปัญหาดังกล่าว คู่กรณีท่ีรู้ว่าคนลาวในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสาร 

หากเกิดเหตุมีเรื่องราวท่ีต้องพ่ึงกระบวนการยุติธรรม คนลาวเองจะไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจาก

ไม่มีเอกสารใดไปอ้างกับหน่วยงานรัฐ หรือหากมีเอกสารเจ้าหน้าท่ีโดยส่วนใหญ่ก็มักอยู่ฝ่ายคนไทย

เพราะด้วยความเป็น พ่ีน้อง ญาติ หรือคนไทยด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้คนลาวท่ีมีกรณีพิพาทหรือมีเรื่องราว

กับคนไทยมักจะถูกไกล่เกลี่ยให้ยอมความเพราะเหตุผลประโยคสําคัญ “เจ้าเป็นคนลาว” 
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4.5.3 การถูกเลือกปฏิบัติจากคนในชุมชน 

 การถูกเลือกปฏิบัติจากคนในชุมชน เป็นประเด็นปัญหาบ่อยครั้งระหว่างคนลาวและคนในชุมชน

ท่ีเป็นคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเชิงการพูดล้อเล่น หรือแรงข้ึนคือการดูถูก ซึ่งเป็นข้ันแรกของการ

นําไปสู่การเลือกปฏิบัติ โดยลักษณะของการเลือกปฏิบัติท่ีพบเห็นกันได้คือ การไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม

ในชุมชน การไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่มในชุมชน เป็นต้น ดังกรณีท่ี 5 บัวพา ธรรมวงศา 

(พ่อแดง) : พระสงฆ์ลาวกับความเป็นอ่ืนในชุมชนพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 สาเหตุของการนํามาสู่การเลือกปฏิบัติของคนในชุมชนท่ีมีต่อคนลาวนั้นมักมีเงื่อนไขจาก 2 

ประเด็นหลักคือ (1) เงื่อนไขทางกฎหมาย การไม่มีเอกสารแสดงความถูกต้องของการอาศัยอยู่ของคน

ลาวในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดการดูถูกและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และ (2) อคติ

ทางชาติพันธุ์ ซึ่งเกิดจากภาวการณ์สร้างความเป็นชาติในประเทศไทยผ่านประวัติศาสตร์ บัตร

ประชาชนไทย เส้นเขตแดน ส่งผลให้คนท่ีไม่ใช่คนไทยกลายเป็นคนอ่ืน ซึ่งความเป็นอ่ืนดังกล่าวนําไปสู่

การเลือกปฏิบัติแก่คนลาวในพ้ืนท่ีชายแดนของคนในชุมชนด้วยกัน 

 

4.6  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ชายแดน

ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนี้ คือ (1) การดูถูกเหยียดหยาม

จากคนในครอบครัวและญาติสามี (กรณีผู้หญิงท่ีแต่งงานกับผู้ชายไทย) (2) การตีตราและเลือกปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งแยกเป็นสองกรณี คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และ (3) การถูกเลือกปฏิบัติจากคนในชุมชน โดยที่สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้

เกิดจากปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหลัก 3 ประการคือ (1) ทัศนคติเรื่องเพศ (Gender) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดกับ

ผู้หญิงลาวท่ีมาแต่งงานและมีครอบครัวกับผู้ชายไทย ซึ่งถูกญาติพ่ีน้องฝ่ายชายเหมารวมว่าผู้หญิงลาว

ท่ีมาแต่งงานกับผู้ชายไทยส่วนใหญ่มาหาเงินส่งกลับบ้านไม่ต่างจากผู้หญิงในร้านคาราโอเกะและร้าน

กินดื่มในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งหากเป็นผู้หญิงท่ีดีคงไม่มาทํางานบริการดังกล่าว ดังนั้นจึงเกิดภาวการณ์

เหมารวมว่าผู้หญิงลาวทุกคนเป็นคนไม่ดี เกิดความเกลียดชังและดูถูกเหยียดหยาม (2) เงื่อนไขทางด้าน

กฎหมาย ซึ่งพบว่าคนลาวส่วนใหญ่เข้าเมืองไม่มีเอกสารใดๆ ท่ีแสดงถึงความถูกต้องในการได้รับการ

อนุญาตจากรัฐไทยให้อาศัยอยู่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลและข้ออ้างของคนในครอบครัวและชุมชนรวมถึง

เจ้าหน้าท่ีรัฐในการดูถูก ตีตราและเลือกปฏิบัติกับคนลาวที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน และ (3) อคติทาง
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ชาติพันธุ์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดจากกระบวนการสร้างชาติของรัฐไทยในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

ของคนในชาติให้สมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ร่วมจิตร่วมใจรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงและ

ผลประโยชน์ของชาติ ผ่านกิจกรรม การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เชิงสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬา 

เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนมองคนที่ไม่ใช่คนไทย กลายเป็นคนอื่น กลายเป็นศัตรู ซึ่งนําไปสู่การละทิ้ง 

ผลักใสและเลือกปฏิบัติในการเข้ากลุ่ม รวมกลุ่ม รวมถึงการเข้าถึงรัฐสวัสดิการต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับ

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในฐานะมนุษย์คนหนึ่งท่ีอยู่ในชุมชนและโลกใบเดียวกัน 

 สิ่งท่ีปรากฏจากการศึกษา พบว่า ถึงแม้นักวิชาการต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพ้ืนท่ีชายแดน หรือ

พรมแดนในปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และการเคลื่อนย้ายถ่ายเททางวัฒนธรรมระดับโลก 

(Global Culture flows) มีการเลื่อนไหลและการเคลื่อนย้ายของคน การเคลื่อนไหวของกระแสเงิน 

กระแสสื่อ กระแสเทคโนโลยี และความคิดข้ามอาณาบริเวณท่ัวโลกเป็นคุณลักษณะใหม่และเฉพาะ

ของสังคมสมัยใหม่ในยุคท่ีเส้นแบ่งระหว่างพรมแดน กลายเป็นสิ่งท่ีเลือนลาง61 หรือมองว่าพ้ืนท่ีดังกล่าว

เป็นพ้ืนท่ีชายขอบของอํานาจรัฐชาติ เป็นอาณาบริเวณท่ีชุมชนได้แปรสถานะความเป็นคนชายขอบ

ของพ้ืนท่ีให้กลายเป็นศูนย์กลางทางสังคม ด้วยการสร้างความหมายและตีความใหม่ ด้วยความเชื่อ 

และอุดมการณ์ของชุมชนเพ่ือแปรสภาวะความไร้อํานาจของชุมชนชายขอบให้กลายเป็นแหล่งอ้างอิง

ทางอํานาจเพ่ือการดํารงอยู่ได้อย่างอยู่รอด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีมาอย่างยาวนานนั้น แท้ท่ีจริง

อํานาจรัฐกลางยังมีบทบาทในการตรึงและฝังความเป็นชาตินิยมพื้นที่ผ่านกระบวนการคิดของผู้คน

ในพ้ืนท่ีชายแดน สร้างความเป็นอ่ืนให้กับผู้คนท่ีไม่ใช่คนไทยอยู่เนืองนิจเห็นได้อยู่บ่อยครั้งอันนําไปสู่

การดูถูก เหยียดหยาม ตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้คนในชุมชน

เดียวกันบนพ้ืนท่ีชายแดน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท้ังการใช้กรณีศึกษา 5 กรณี และเวทีการประเมินสถานการณ์พร้อมเวทีการหา

แนวทางในการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิในพ้ืนท่ีอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ข้างต้นผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในการนําสู่การส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลบนพ้ืนท่ีชายได้ได้รับการปกป้องและ

คุ้มครองสิทธิดังนี ้

                                                           

61 Arjun Appadurai, Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996) 
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องพัฒนา

ศักยภาพผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยการพัฒนาดังกล่าวมุ่งเน้นการเสริมพลังอํานาจภายในให้ผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลได้มีความม่ันใจในการอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์

คนหนึ่ง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทยแล้ว ซึ่งเนื้อหาควรเน้นการสร้าง

ความม่ันใจภายในจิตใจตัวเองและในระดับกลุ่ม รวมถึงพัฒนาให้ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลได้เข้าถึง

ข้อมูลด้านกฎหมายท่ีจําเป็น อาทิ กฎหมายการเข้าเมือง กฎหมายสถานะบุคคล เป็นต้น 

2. กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งสํารวจกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีให้ชัดเจน โดยท่ีก่อน

ลงทําการสํารวจควรสร้างความเข้าใจสถานะต่างๆ ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีกับเจ้าหน้าท่ี

หรือผู้ท่ีดําเนินการสํารวจอย่างชัดเจน ซึ่งการสํารวจจะนําไปสู่การมีสถานะของผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนท่ี รัฐไทยจะได้ข้อมูลท่ีชัดเจนตรงกับความเป็นจริงสามารถนําไปสู่การพัฒนา

บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม พร้อมนี้การสํารวจยังส่งผลให้ทุกคนมีสถานะบุคคลที่ชัดเจน

อันเป็นวิธีการหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงรัฐสวัสดิการและสวัสดิการชุมชนตาม

ความจําเป็นของประชากรกลุ่มดังกล่าว 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องทํางาน

การปกป้องคุ้มครองสิทธิในหลายมิติอย่างรอบด้าน ท้ังในประเด็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

การรวมกลุ่มและเครือข่าย สวัสดิการชุมชน การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น 

4.กระทรวงศึกษาธิการ ต้องพัฒนาชุดบทเรียนทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นประวัติศาสตร์เชิงบวก

หรือประวัติศาสตร์ฉันมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้านแทนประวัติศาสตร์บาดหมาง โดยเน้นการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินหรือประวัติศาสตร์อาณาบริเวณของผู้คนสองฝั่งเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องทํางานกับ

ชุมชนไทยในเรื่องอคติคติทางชาติพันธ์ เน้นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างภารดรภาพของผู้คนบน

พ้ืนท่ีชายแดน 

6. องค์กรท่ีขับเคลื่อนการทํางานกับผู้หญิงและเด็ก ต้องให้ความสําคัญกับการทํางานเรื่อง

ผู้หญิงและเด็ก ในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว เป็นพิเศษ หากพิจารณาตามปรากฏการณ์พบว่าโดยส่วนใหญ่

เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบค่อนข้างมากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจเกิดจากความเป็นผู้หญิง ความ

เป็นคนลาวและเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งผลให้พวกเธอต้องเผชิญกับปัญหาการละเมิดสิทธิมากกว่า
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ผู้ชาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังลุกลามสู่ลูกเธอด้วย ดังนั้นควรมีการทํางานประเด็นเรื่องผู้หญิงและเด็กใน

พ้ืนท่ีชายแดนอย่างจริงจัง 
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บทท่ี 5  

ปัญหาดา้นสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 

บทสะท้อนจากผู้ประสบปัญหาจังหวัดเลย 

 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและลักษณะทาง

กายภาพ ประชากรกลุ่มใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้เรียกตัวเองว่า “ไทเลย” มีภาษาและสําเนียง

เฉพาะและใกล้เคียงกับหลวงพระบาง ไม่เหมือนสําเนียงภาษาอีสานเหมือนจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้

ยังมีสภาพภูมิประเทศเป็นชนบทภูเขา ท่ีมียอดเขาสูงชันครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัด และมี

แนวชายแดนติดกับประเทศ สปป.ลาวในด้านทิศเหนือ จึงทําให้จังหวัดอีสานสานแห่งนี้มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวโยงกับการทําไร่ เหมืองแร่ และค้าขายตามแนวชายแดน 

 พ้ืนท่ีศึกษาได้ถูกเลือกเป็นหมู่บ้านท่ีตั้งถ่ินฐานอย่างถาวรในลุ่มแม่น้ําเหือง แม่น้ําสายสําคัญ

สายหนึ่งระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศลาวมาตั้งแต่อดีต เหตุผลท่ีเลือกหมู่บ้านในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา

แห่งนี้เนื่องจากประชากรมีการเคลื่อนไหว ย้ายถ่ินฐาน และข้ามพรมแดนประเทศอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรล้านช้างจนมาถึงปัจจุบัน  

 เนื้อหาต่อไปนี้คือประมวลภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเน้นไปท่ีหมู่บ้านอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย กรณีศึกษาจํานวน 5 ครอบครัวถูกศึกษาจากหมู่บ้านแห่งนี้ และยังศึกษาเพ่ิมเติมอีก

หนึ่งครอบครัวจากบ้านแสงพา ตําบลแสงพา อําเภอนาแห้ว เพ่ือประกอบส่วนให้เห็นสภาพความ

เป็นอยู่ของคนไร้รัฐในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชายแดน ดังมีรายละเอียดต่อไป 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงพื้นท่ีเป้าหมายหลักของการศึกษาในจังหวัดเลย 

 

 
ท่ีมา:  ปรบัปรุงจาก แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดเลย, www.thailandtouristmaps.com/แผนท่ี

ท่องเท่ียว-เลย-map-แผ/  

5.1  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมอําเภอท่าลี่ 

5.1.1 สภาพท่ัวไป 

 เม่ือ พ.ศ. 2440 ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องท่ี ร.ศ. 116 เมืองเลยได้แบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น 3 อําเภอ คือ อําเภอกุดป่อง (อําเภอเมืองเลยปัจจุบัน) อําเภอท่าลี่ และอําเภออาฮี  

(เข้าใจว่าปัจจุบันคือบ้านนากอกเป็นเมืองหนึ่งในแขวงไซยะบุลี) และข้ึนอยู่กับมณฑลอุดร  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้เปลี่ยนแปลงแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเขตการ

ปกครองเป็นจังหวัดและอําเภอ อําเภอท่าลี่จึงมีฐานะเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ปัจจุบันอําเภอท่าลี่

เป็นอําเภอชายแดนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีแม่น้ําเหืองเป็นแนวพรมแดน ปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพ

น้ําเหืองไทย – ลาว ท่ีสามารถเดินทาง เชื่อมความสัมพันธ์กันได้อย่างถาวรอยู่ห่างจากจังหวัดเลย 
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ประมาณ 46 กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ 566 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 683 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด หรือมีพ้ืนเป็นอันดับ 8 ของจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ สภาพ

ท่ัวไปเป็นภูเขาสลับเนินเขาและบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบริมแม่น้ําเหือง แม่น้ําซึ่งเป็น

แหล่งทรัพยากรสําคัญของอําเภอและถูกใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

การปกครองแบ่งออกเป็น 6 ตําบล 41 หมู่บ้าน เทศบาลตําบล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล

ท่าลี่ องค์การบริหารส่วนตําบล 5 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลี่ องค์การบริหารส่วนตําบล

หนองผือ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําแคม องค์การบริหารส่วนตําบลอาฮี และองค์การบริหารส่วน

ตําบลโคกใหญ่ ประชากรปี 2547 รวม 24,825 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของจังหวัด มากเป็นอันดับ 9 

ของจังหวัด และมี 7,261 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของจังหวดั 

การคมนาคมทางบก มีถนนผ่านพ้ืนท่ีอําเภอ คือ ทางหลวงหมายเลข 2001, 2099, 2115, 

2195, 2399 และ 3175 สําหรับระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินการจ่ายไฟฟ้าได้ 41 หมู่บ้าน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหมู่บ้านท้ังหมด ในส่วนประปา ประปาส่วนภูมิภาคให้บริการด้านการประปา

ครอบคลุมผู้ใช้ในเขตอําเภอท่าลี่จํานวน 1,139 ราย ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 2 

แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลท่าลี่ จํานวนผู้ใช้ 698 ราย และตําบลโคกใหญ่ จํานวนผู้ใช้  273  ราย โทรศัพท์ 

มีชุมสายจํานวน 1 แห่ง ให้บริการ 900 คู่สาย 824 เลขหมายไปรษณีย ์มีไปรษณีย์จํานวน 1 แห่ง 

5.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป่าไม้ มีพ้ืนท่ีป่าไม้ 107,031 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.07 ของพ้ืนท่ีอําเภอ ป่าสงวนมีพ้ืนท่ี 

350,468 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.10 ของพ้ืนท่ีอําเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีตําบลน้ําแคม ตําบลท่าลี ่

และตําบลน้ําทูน  

5.1.3 สภาพเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพของชาวอําเภอท่าลี่นั้น ยังมีลักษณะเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพ ทํานา ทําไร่ รองลงมา ได้แก่ ค้าขาย ประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง ตามลําดับ 

พ้ืนท่ีการเกษตรรวมท้ังอําเภอ 212,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 จากพ้ืนท่ีท้ังอําเภอ 426,875 ไร่ พืช

เศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 29,586 ไร่ มันสําปะหลัง 23,088 ไร่และพ้ืนท่ี
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อ่ืนๆ 159,848 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.21 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังอําเภอ การเลี้ยงปศุสัตว์ท่ีสําคัญ 

ได้แก่ ไก่ โค เป็ด หมู กระบือ ปลา และแพะ รายได้เฉลี่ยคนต่อคนต่อป ีประมาณ 25,939 บาท ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นอําเภอท่ียากจนท่ีสุดของจังหวัดเลยในจํานวน 14 อําเภอ 

5.2  สภาพท่ัวไปของบ้านอาฮี 

 บ้านอาฮีเป็นชุมชนไทยเลยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเหือง ชายแดนไทยและ สปป.ลาว 

หมู่บ้านชายแดนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เดิมเป็นเมืองเก่าแก่ในพ้ืนท่ีลุ่ม

แม่น้ําเหือง มีชื่อเรียกว่า“เมืองตูม” เป็นเมืองค้าขายแลกเปลี่ยนกันของประชาชนในภูมิภาคนี้ ต่อมา

ประชากรจากบ้านนาดี อําเภอนาแห้วได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนสมทบเพ่ิมข้ึน จนเมืองตูมกลายเป็น

ขนาดชุมชนท่ีใหญ่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2442- 2449 รัฐบาลไทยในยุคก่อนจึงยกฐานะให้เป็น 

“อําเภออาฮี” ข้ึนตรงกับจังหวัดเลย ซึ่งในยุคนั้นมีแค่สามอําเภอคืออําเภอกุดป่อง อําเภอท่าลี่ และ

อําเภออาฮี และคาดว่าอําเภออาฮีจะมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังสองฝั่งขวาของแม่น้ําเหือง อย่างไรก็ตาม

ฝรั่งเศสได้เข้ามารุกรานภูมิภาคอินโดจีน และมีชัยชนะจนได้ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ําเหืองไป อําเภอ

อาฮีจึงถูกปรับลดฐานะให้เป็นตําบลหนึ่งข้ึนกับอําเภอท่าลี่ ปัจจุบันพ้ืนท่ีชุมชนแห่งนี้มีประชากรอาศัย

อยู่ท้ังสิ้น 698 ครัวเรือน 2,613 คน เป็นชาย 1,300 คน และเป็นเพศหญิงจํานวน 1,313 คน62 

 5.2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร ์

บ้านอาฮีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,472 ไร่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของชุมชนชายแดนแห่งนี้

เป็นท่ีแอ่งราบลุ่มในแม่น้ําเหืองกินเนื้อท่ีประมาณ 65%  ส่วนท่ีเหลือมีลักษณะเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ

ทุกทิศทาง อาณาเขตด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับแม่น้ําเหือง สปป.ลาว ด้านทิศใต้ติดกับ

ตําบลน้ําทูน ส่วนด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับตําบลท่าลี่ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน

เหนียวซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโครงสร้างดินแบบตะกอนแม่น้ํา ซึ่งเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของสภาพทางภูมิอากาศทําให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีแห่งนี้ทําการเพาะปลูกได้

เฉพาะฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงตุลาคม หลังจากนั้นจะเผชิญกับสภาวะแห่งแล้งอย่าง

                                                           

62 กศน. อําเภอท่าลี่, “ข้อมูลพ้ืนฐานตําบลอาฮี,” http://loei.nfe.go.th/portal/tha/tumbol/ahi/ 
index.php?name=news2&file=readnews&id= (สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2558). 
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ยาวนานถึง 6 เดือนในฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนระหว่างเดือน

มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

 5.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรของหมู่บ้านอาฮีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 636 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 73.19 จํานวน 55 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง มีจํานวน 178 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 

20.48 และอาชีพท่ีน้อยท่ีสุดคือ อาชีพรับราชการ มีจํานวน 55 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.33 

 พืชผลเกษตรหลักท่ีชาวบ้านเพาะปลูกคือ ข้าวนาปี มีวัตถุประสงค์การเพาะปลูกเพ่ือการ

บริโภค นอกจากนี้ยังมีพืชไร่อ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง ซึ่งปลูกตามความต้องการตลาดท่ีมีราคา

ไม่แน่นอนด้วยความไม่สมดุลของอุปสงค์กับอุปทานในแต่ละปี  

 นอกจากนี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านอาฮีใช้ประโยชน์จากป่าโดยการเก็บของป่า เช่น หนู กระแต 

และหน่อไม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ด้วยความ

อุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าไม้ในอดีต การเก็บหน่อไม้แล้วนําไปแปรรูปเป็นหน่อไม้อัดปี๊บจึงสร้างรายได้

ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้าน  

 สินค้าท่ีมีชื่อเสียงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านอาฮีคือ หน่อไม้ต้มหรือหน่อไม้อัดปี๊บ สินค้าแปรรูป

ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งท่ีสืบทอดกันมาจากอดีตท่ียาวนานของหมู่บ้านและถูกส่งออกไปขายท่ัวประเทศ จาก

การศึกษาบ้านอาฮี โดยวรินทร์ธร โตพันธ์ และคณะ63 ระบุว่า การขายหน่อไม้ของบ้านอาฮีสร้างรายได้

ต่อครัวเรือนไม่ต่ํากว่า 26,800 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมท้ังชุมชนเป็นเงิน 5,762,000 บาทต่อปี นับได้

ว่าเป็นแหล่งรายได้ท่ีสองรองลงจากการทําไร่ทําสวน ท่ีมีรายได้เฉลี่ยท้ังชุมชนท่ี 20,442,100 บาท 

5.3  สถานการณ์ข้ามชายแดนและบุคคลไร้สัญชาติตําบลอาฮี 

 แม่น้ําเหืองถูกใช้เป็นเส้นสมมุติแบ่งขอบเขตการปกครองระหว่างประเทศสยามกับอาณานิคม

ของฝรั่งเศส การแสดงอํานาจรัฐของท้ังสองประเทศเริ่มมีเข้มข้นข้ึนนับตั้งแต่นั้นมา ในปี พ.ศ. 2446 

                                                           

63 วัชรินทร์ธร โตพันธ์ และคณะ, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างครอบครัวพอเพียง และ
พ่ึงตนเองของชุมชนบ้านอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, (กรุงเทพฯ: สํานักงานสนับสนุนการวิจัย, 2555), 
116. 
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ฝรั่งเศสได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขง  ทําให้ประเทศสยามต้องเสียสิทธิเหนือดินแดน

ท่ีเคยปกครอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าท้ังสองประเทศกําลังขัดแย้งและแบ่งปันอาณาเขตกันนั้น ประชาชน

ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหืองยังคงดําเนินวิถีชีวิตตามปกติ เช่น การทํามาหากิน แต่งงาน ไปมาหา

สู่แบบญาติพ่ีน้อง 

 การขีดเส้นแบ่งแยกพลเมืองของสองฝั่งแม่น้ําเหือง เริ่มมีขึ้นด้วยความกดดันจากการล่า

อาณานิคมของชาติตะวันตก ทะเบียนราษฎรถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือระบุว่าบุคคลนั้นเป็นคน

ของรัฐใด ในกรณีตําบลอาฮีรัฐบาลสยามเริ่มการข้ึนทะเบียนและแบ่งเขตประชาชนตามแนวลําน้ํา

เหืองในช่วงท่ีฝรั่งเศสได้ดินแดนฝั่งขวาของลุ่มน้ําแห่งนี้ สายสัมพันธ์ของประชาชนตามจารีตประเพณี

ดั้งเดิมจึงถูกแบ่งแยก 

 จากการศึกษาภาคสนามเราพบว่า กลุ่มคนท่ีเคลื่อนย้ายอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย

ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีมีความรู้ เช่น ครู ข้าราชการท่ีเคยไปปฏิบัติงานในอําเภออาฮีเดิม 

(บริเวณเมืองบ่อแตนและบ้านนกกก) เม่ือแผ่นดินฝั่งซ้ายตกเป็นของฝรั่งเศสและรัฐบาลสยามเริ่มข้ึน

ทะเบียนราษฎร พวกเขาจึงอพยพย้ายข้ามแดนเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นคนไทย อย่างไรก็ตามจํานวนผู้อพยพ

ในช่วงนี้น้อยมาก ท่ีบ้านอาฮีมีจํานวนประมาณสิบคน 

 การอพยพของชาวลาวเข้าไปอยูในตําบลอาฮีมากนั้นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ของลาว จากระบบกษัตริย์สู่ระบบสังคมนิยมตามแนวคอมมิวนิสต์เวียดนาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้

ก่อให้เกิดความโกลาหลและทุกข์ยากแร้นแค้นกระจายไปท่ัวประเทศ ผู้คนท่ีมีเครือข่ายสายสัมพันธ์

ทางเครือญาติกับชาวบ้านอาฮี ได้อพยพหลบหนีการเปลี่ยนผันระบบการปกครองดังกล่าวนี้ ประมาณ

ปี พ.ศ. 2520 นายผาย ไม่ทราบนามสกุล ผู้ใหญ่บ้านอาฮีในสมัยนั้น ได้ทําการสํารวจชาวลาวอพยพ

ครั้งแรกพบว่ามีจํานวนประมาณ 100 คน หลังจากนั้นจํานวนผู้อพยพได้เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเป็น

ประมาณ 600 คน และรวมท้ังตําบลประมาณ 4,000 กว่าคน โดยการสํารวจในปี 2555 
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ก่อนสงครามฝรั่งเศส - ประชาชนของสองฝั่งแม่น้ําเหือง 

อพยพไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องมี 

พิธีการข้ามแดนใดๆ  

- การประกอบอาชีพแบบยังชีพ  

- ปลูกข้าว ถ่ัว มัน และเลี้ยงสัตว ์

- เกลือและปลาแดกคือสินค้า

แลกเปลี่ยนหลัก 

ประเทศไทยเริ่มประกาศอาณาเขต

รัฐสยามให้ชัดเจน โดยการจัดตั้ง

จังหวัดเลยมีอําเภอหลัก 3 อําเภอ 

คือ อําเภอกุดป่อง อําเภอท่าลี่ และ

อําเภออาฮี (เมืองหลักของอําเภออยู่

ท่ีเมืองบ่อแตน สปป.ลาวในปัจจุบัน)  

สงครามฝรั่งเศสและ

เสียดินแดงฝั่งซ้าย

แม่น้ําเหือง พ.ศ. 

2446 

- การทํามาหากินของประชาชนในลุ่ม

น้ําเหืองยังคงเป็นแบบเพ่ือเลี้ยงชีพ 

ประเทศไทยสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่

อําเภออาฮีให้กับฝรั่งเศสจึงยุบฐานะ

อําเภอให้เล็กลงเป็นตําบลอาฮีจนถึง

ปัจจุบัน 

- คนมีความรู้บางส่วนอพยพย้ายถ่ิน 

เข้ามาอาศัยเป็นประชาชนไทยใน

บ้านอาฮี 

- เริม่มีการสํารวจจัดทําทะเบียนราษฎร 

- การเดินทางข้ามแดนของชาวบ้าน 

คงแบบปกติดั้งเดิม 

- ชุมชนอาฮีมีลักษณะเป็นเมืองค้าขาย

และแลกเปลี่ยนสินค้ามากข้ึน  

ไทยสูญเสียอํานาจการปกครองเหนือ

ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงและแม่น้ํา

เหือง มีการเขตแดนระหว่างสอง

ประเทศใหม่ 
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ลาวเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2518 

- การทํามาหากินยังคงเป็นแบบเพ่ือ 

ยังชีพ แต่การเข้าป่าล่าสัตว์แบบ

ดังเดิมถูกความคุมจากพรรค

คอมมิวนิสต์ลาว ทําให้การทํามาหา

กินเริ่มลําบากจากการจํากัดสิทธ ิ

- มีการอพยพหลบหนี้เข้ามาตั้งถ่ินฐาน

ท่ีบ้านอาฮีประมาณ 100 ครอบครัว

เพ่ือหลบหนีภัยสงครามและการ

เปลี่ยนแปลงในลาว หลังจากนั้นได้มี

การอพยพเข้าประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง 

- อาฮีมีลักษณะเป็นเมืองค้าขาย

ชายแดนมากข้ึน  

เกิดความขัดแย้งในลาวจนนําไปสู่

การสู้รบกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ประเทศไทยและ

สหรัฐอเมริกาก่อสงครามลับ CIA 

เพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และ

ต่อต้าน รบกวนการเคลื่อนกําลัง 

ของกองทัพแดงจากเวียดนามเหนือ 

สู่เวียดนามใต้ แต่สุดท้ายสงคราม 

ลับถูกยกเลิก พรรคประชาชนปฏิวัติ

ลาวเคลื่อนกําลังยึดประเทศและ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของ 

สองประเทศยุติชั่วคราว 

การล่มสลายของ

สงครามเย็น 2532 

- เปิดท่าข้ามประเพณี การค้าขาย

ชายแดนเริม่มีความสําคัญ 

- บ้านอาฮีเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยและ

ลาวแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ําเหือง  

เครื่องอุปโภคบริโภคจากโรงงานไทย

เป็นสินค้ายอดนิยมในลาว อาหารป่า 

อาหารพ้ืนเมือง และสินค้าเกษตร 

เป็นสินค้าหลักท่ีนําข้ามแดน 

มาสู่ฝั่งประเทศไทย 

- สปป.ลาวเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ทางเศรษฐกิจจากคอมมิวนิสต์

สุดโต่งสู่การยอมรัฐระบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  

- ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรี

ชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศ

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น

สนามการค้า  
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เตรียมการค้าเสรี 

AEC 

- การอพยพข้ามแดนส่วนใหญ่จาก

ประเทศลาวเข้ามาสู่ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของการอพยพเพ่ือขาย

แรงงานท้ังชั่วคราวและถาวร 

- มีการข้ึนทะเบียนคนต่างด้าวท่ีเป็น

แบบแผนมากข้ึน 

- คนอพยพสามารถเข้าถึงบริการข้ัน

พ้ืนฐาน เช่น การรักษาพยาบาล การ

คุ้มครองแรงงาน 

การค้าชายแดนเข้มข้น หลังจาก

รัฐบาลไทยและลาวก่อสร้างสะพาน

มิตรภาพแม่น้ําเหืองและเปิดด่าน

ผ่านแดนถาวรบ้านนากะเซ็ง สินค้า

เกษตรและป่าไม้จากลาวคือสินค้า

หลักท่ีนําเข้ามาขายในฝั่งไทย ส่วน

ฝั่งลาวมีการนําเข้าสินค้าอุปโภค

บริโภคเพ่ือไปขายในแขวงไซยะบุรี

และหลวงพระบาง 
 

ท่ีมา: การประชุมกลุ่มย่อยกรรมการกลุ่มคนไร้รัฐบ้านอาฮี, 2557 

 ในปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าไปหมู่บ้านอาฮีเพ่ือทําโครงการฟ้ามิตร เพ่ือส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อ HIV AIDs ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ทําการ

สํารวจจํานวนผู้ไม่มีสถานทางทะเบียนใน 4อําเภอคือ เมือง วังสะพุง เชียงคาน และท่าลี่ พบว่าผู้ไม่มี

สถานทางทะเบียนมีจํานวน 6,090 คน ในจํานวนนี้อาศัยอยู่ในอําเภอท่าลี่มากท่ีสุด คือ 4,326 คน 

รองลงมาคือ อําเภอเชียงคานมีจํานวน 988 คน 

เหตุผลท่ีอําเภอท่าลี่มีจํานวนผู้อพยพไร้สถานะทางทะเบียนมากท่ีสุด มีด้วยกันสามประการ

คือ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในอดีตกับผู้นําท้องถ่ินฝ่ายไทย ลักษณะทางภูมิประเทศของแม่น้ํา

เหืองท่ีแคบสามารถเดินข้ามได้อย่างง่ายดาย และการขาดความจริงจังต่อปัญหาของข้าราชการในอดีต  

 สําหรับจํานวนผู้ไม่มีสถานะทางเบียนในอําเภอท่าลี่ พบว่าตําบลน้ําทูลมีจํานวนมากท่ีสุด 

จํานวน 1,380 คน รองลงมาเป็นตําบลหนองผือ จํานวน 1,250 คน และอันดับสามเป็นตําบลอาฮี

จํานวน 980 คน ส่วนตําบลท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุดได้แก่ ตําบลท่าลี่ ประมาณ 40 คน จํานวนผู้ไม่มี

สถานะทางทะเบียนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายประชากรสะสมมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น 

นอกจากนี้ยังมีอีกจํานวนหนึ่งอพยพหลบหนีเข้ามาใหม่ไม่นานในยุคปัจจุบัน แตจ่ํานวนไม่มาก 
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ตารางท่ี 5.2  จํานวนผู้ไม่มีสถานทางทะเบียนในจังหวัดเลย (ในบางอําเภอ) 

อําเภอ จํานวน (คน) 

เมือง 620 

วังสะพุง 156 

เชียงคาน 988 

ท่าลี ่ 4,326 

รวม 6,090 

ท่ีมา: มูลนิธิรักษ์ไทย, 2555 

จากการลงสํารวจภาคสนาม เราพบว่าคนในท้องถ่ินตําบลอาฮีทราบกันดีว่าท่ีบ้านหนองบง

และบ้านน้ํามี ตําบลน้ําทูลมีจํานวนประชากรชาวลาวอพยพมากท่ีสุดกว่าทุกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม 

ด้วยคณะศึกษาของเรายังไม่สามารถสร้างความสนิทชิดเชื้อกับผู้นําท้องถ่ินได้มากนัก จึงยังไม่สามารถ

ระบุจํานวนท่ีแน่นอนได้ มีเพียงการคาดคะเนจากวงพูดคุยกับผู้นํากลุ่มชาวลาวอพยพบ้านอาฮี ซึ่งคาดว่า

ท้ังสองหมู่บ้านนี้น่าจะมีชาวลาวไร้สถานะทางทะเบียนรวมกันแล้วประมาณ 1,000 คน ท้ังสองหมู่บ้านนี้

มีสภาพเป็นบ้านป่า บนอยู่สูง การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านลําบาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อจึงจะ

สะดวก นอกจากนี้ท้ังสองหมู่บ้านยังติดกับอุทยานแห่งติภูเรือ และอยู่ห่างจากชายแดนแม่น้ําเหืองเข้า

ไปประมาณ 30 กิโลเมตร 

 กล่าวโดยสรุปแล้วการเคลื่อนย้ายอพยพของประชาชนในลุ่มแม่น้ําเหืองมีมาตั้งแต่อดีต และ

สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องปกติ การแบ่งแยกประชากรให้มีรัฐเริ่มปรากฎชัดเจนข้ึนในยุคล่าอาณานิคม

ของชาติตะวันตก รัฐบาลสยามใช้ระบบการข้ึนทะเบียนราษฎรเพ่ือปกป้องคุ้มครองประชาชนของตน 

อย่างไรก็ตามการ ข้ึนทะเบียนดังกล่าวนี้ได้สร้างสถานะไร้รัฐให้กับกลุ่มคน บ้านอาฮีเป็นหมู่บ้านริม

แม่น้ําเหืองท่ีได้รับผลกระทบจากการแบ่งแยกประชาชนดังกล่าว คาดว่ามีคนลาวไร้สถานะภาพทาง

ทะเบียนจํานวน 600 คนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี ้
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ตารางท่ี 5.3 แสดงจํานวนผู้ไม่มีสถานทางทะเบียนในอําเภอท่าลี่ (ในตําบลต่างๆ )  

ตําบล จํานวน (คน)  

1. ท่าลี ่ 40 

2. หนองผือ 1,250 

3. อาฮี 980 

4. น้ําแคม 548 

5. โคกใหญ่ 128 

6. น้ําทูล 1,380 

รวม 4,362 

ท่ีมา: มูลนิธิรักษ์ไทย, 2555 

 

5.4  กรณีศึกษา 

 จากการศึกษาในครั้งนี้คาดว่า ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านอาฮี ประมาณ 980 

คน อาศัยอยู่ในข้อจํากัดในสิทธิเสรีภาพและการเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ เช่น การเดินทางออก

นอกพ้ืนท่ี การได้รับการรักษาพยาบาล ในส่วนนี้จะกล่าวถึงในประสบการณ์ชีวิตของคนเหล่านั้นใน

กรณีศึกษาตัวอย่างท่ีหมู่บ้านอาฮี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ท่ีถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ผู้มี ท.ร. 38/1 และผู้ท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

กรณีศึกษา ท่ี 1 

บุญถม บรรเทาญาติ: 

จากนายร้อยหนุ่มแห่งราชอาณาจักรลาวเป็นคนไร้สัญชาติแห่งราชอาณาจักรไทย  

บุญถม บรรเทาญาติ หรือ ตาถม เกิดในปี 2492 (ปัจจุบันอายุ 66 ป)ี ท่ีหมู่บ้านธาตุขาว เมือง

ศรีสัตนาค แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ มีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน 6 คน โดยตาถมเป็นคนท่ี 5 

ภายหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาภาคบงัคับของลาวในชั้นท่ี 7 ก็ได้ไปต่อการศึกษาระดับมัธยมใน

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนของหมอสอนศาสนาของฝรั่งเศสจนจบและเทียบชั้นได้
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เท่ากับระดับมัธยมปลาย ต่อมาเม่ืออายุ 17 ปี ตาถมสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อย

ดอนหนุ่น ค่ายทหารบ้านดอนติ้ว แขวงนครเวียงจันทน์ กระท่ังสามารถเรียนจบโดยใช้เวลา 3 ปี และ

ก่อนท่ีจะสําเร็จการศึกษา ตาถมถูกส่งตัวให้ไปฝึกเพ่ิมเติมในประเทศไทยท่ีค่ายทหารในจังหวัด

อุดรธานี เพ่ือฝึกฝนยุทธวิธีการรบร่วมกับสํานักข่าวกรองกลาง (Central Intelligence Agency - CIA) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แผนผังเครือญาติของบุญถม บรรเทาญาต ิ

 

หลังจากสําเร็จการศึกษา รัฐบาลลาวได้ติดยศร้อยตรีให้กับตาถม และให้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเดื่อ (อยู่ตรงข้ามกับท่าเสด็จฝั่งหนองคาย ประเทศไทย) ต่อมาในปี พ.ศ. 

2508 ตาถมได้พาญาติๆ จากฝั่งประเทศลาวข้ามมาสู่ขอนางสาวสังวาลย์ บรรเทาญาติ อดีตนักเรียน

เสริมสวยจากอําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ท่ีได้พบและคบหาดูใจกันในช่วงท่ีเข้าฝึกเพ่ิมเติมท่ีจังหวัด

อุดรธานี ในท่ีสุดก็ได้แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน 4 คน โดยลูกเมียท้ังหมดอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศไทย 

ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจคนเข้าเมือง ตาถมมองการข้ามพรมแดนของประชาชน

ท้ังสองฝั่งไทยและลาวเป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยท่ีประชาชน

สามารถข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องใช้เอกสารยุ่งยาก จนในปี พ.ศ. 2518 

สงครามกลางเมืองในลาวเข้าข้ันวิกฤติ ฝ่ายแนวลาวอิสระกู้ชาติ โดยการนําของเจ้าสุพานุวงและนาย

ไกสอน พมวิหาน ได้รับชัยชนะเหนือกองกําลังผสมของฝ่าย CIA สามารถนํากองกําลังแนวร่วมลาวกู้ชาติ
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หรือกองกําลังแดงเข้ายึดกรุงเวียงจันทน์ได้สําเร็จ ชัยชนะของกองกําลังแดงนี้ได้เปลี่ยนระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษตริย์ไปสู่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ภายใต้

การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  

ช่วงชีวิตของตาถมภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่ถือได้ว่าทุกข์ยากลําบากมาก 

เนื่องจากการรับราชการในรัฐบาลของเจ้าบุนอุ้มภายใต้ระบบเสรีนิยมและการอุ้มชูของ CIA ทําให้ตา

ถมถูกจัดให้เป็นฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว หรือท่ีถูกเรียกว่า พวก “ปติกาน” ซึ่ง

นอกจากต้องปลดอาวุธแล้ว ยังถูกส่งไปเข้าหลักสูตร “สัมมนา” เพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติให้

เห็นความสําคัญของการมีลาวเดียวและชื่นชมต่อการนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยตาถมถูก

ส่งตัวเข้าหลักสูตรสัมมนาท่ีค่ายกักกันบ้านผาต้อ หน่อคํา ใกล้กับเมืองวังเวียง ทางตอนเหนือของกรุง

เวียงจันทน์ เนื้อหาสําคัญของกิจกรรมสัมมนา ก็คือ การ “ปัดปัวบาดแผลสงคราม” โดยให้ใช้แรงงาน

อย่างหนักเพ่ือให้เข้าใจถึงความทุกข์ยากของชนชั้นแรงงานอันเป็นต้นเหตุของการปฏิวัติประเทศลาว

ให้เกิดความเท่าเทียม เขาถูกกักกันให้เรียนรู้การทํางานอย่างหนักในค่ายแห่งนี้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น

ได้รับการปล่อยตัวและคืนตําแหน่งให้ไปปฏิบัติงานท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเดื่ออีกครั้ง 

การได้รับอิสรภาพจากค่ายกักกันสัมมนาและคืนตําแหน่งให้ไปปฏิบัติงานเดิมที่ด่านท่าเดื่อ

อีกครั้งนับได้ว่าเป็นความเอ้ืออารีจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่ีมีต่อตาถม อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบ

การบริหารประเทศของพรรคท่ีเคร่งครัดมากกว่าเดิม ประกอบกับลูกเมียท้ังหมดอยู่ในฝั่งไทย ทําให้ตาถม

มีความกลัดกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลา จนในวันหนึ่งภายหลังจากการได้กลับคืนมาปฏิบัติงานท่ีด่านตรวจ

คนเข้าเมืองเป็นเวลา 3 เดือน เขาได้รับจดหมายจากเพ่ือนตํารวจชาวไทยท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ี

ด่านท่าเสด็จ แนะนําเส้นทางหลบหนีออกจากประเทศลาว โดยให้เขาไปหลบอยู่ใต้ท้องเรือขนานยนต์

ขนส่งสินค้าไทยลาว และเกาะใต้ท้องเรือไปข้ึนฝั่งท่ีประเทศไทยท่ีท่าเสดจ็  

เม่ือได้รับข้อความตาถมก็ปฏิบัติตามแผนทันทีในวันเดียวกัน โดยทําทีเป็นอาบน้ําท่ีท่าเรือใน

เวลาพักเที่ยง ซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันที่เขาทําอยู่แล้ว เมื่อลับตาคนเขาได้เข้าไปหลบอยู่ใต้ท้องเรือ

ข้ามฟากและเกาะข้ามแม้น้ําโขงจนถึงฝั่งประเทศไทย เพ่ือนตํารวจฝ่ายไทยให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างด ี

พร้อมท้ังจัดรถตํารวจนําส่งเขาไปหาลูกเมียท่ีบ้านอาฮี อําเภอท่าลี่จังหวัดเลย และเขาได้อาศัยอยู่กับ

ครอบครัวท่ีหมู่บ้านแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ในขณะท่ีเพ่ือนๆ ท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศลาวนั้น คิดว่า

ตาถมได้รับอุบัติเหตุจมน้ําตาย และใช้เวลาในการตดิตามหาศพของเขาถึงสามเดือน 
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การอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านอาฮีของตาถมเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างมาก จากนายร้อยหนุ่มแห่ง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาวกลายเป็นเกษตรกร ต้องจับจอบทํานาทําไร่ปลูกข้าว และพืชไร่อ่ืนๆ 

(ตามแต่ราคาในท้องตลาดจะเอ้ืออํานวย) ในท่ีดินของภรรยา สิ่งโชคดีประการหนึ่งท่ีส่งผลให้ตาถม

สามารถอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้อย่างยาวนานโดยไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ คือ การท่ีมีญาติทางฝ่ายภรรยา

เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งช่วยคุ้มครองและรับรองการอยู่อาศัยของตาถมในหมู่บ้านอาฮีเป็นอย่างดี  

ภายหลังอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านอาฮีประมาณ 3 เดือน กระแสการอพยพของประชาชนจากฝั่งลาว

เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก เพ่ือหลีกหนีภัยสงครามและปัญหาความขาดแคลนอันเป็นผล

จากการปฏิวัติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้าน ลือ ลายคํา ซึ่งเป็นญาติทางเมีย ได้

มอบหมายให้ตาถมทําการสํารวจข้อมูลจํานวนคนลาวอพยพท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาฮี และ

พบว่ามีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนประมาณ 100 คน ในช่วงแรกนี ้

ปัจจุบันตาถมได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนเป็นบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียน กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และยังได้ทํางานเพ่ือกลุ่มลาวอพยพ

ในหมู่บ้านอาฮี โดยการทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มชาวลาวอพยพกับส่วนราชการ เม่ือพ่ี

น้องลาวเกิดปัญหาต่างๆ เช่น โดนตํารวจจับกุมเนื่องจากไม่มีใบขับข่ีรถยนต์ ตาถมจะทําหน้าท่ี

ดําเนินการไปเจรจาขอผ่อนผันการจับกุมและเทียบปรับกับตํารวจ โดยการรับรองว่าบุคคลนั้นๆ อาศัย

อยู่ในบ้านอาฮีและเป็นสมาชิกกลุ่มคนไร้รัฐจริง มีการนําเอาหลักฐานการเป็นสมาชิก สมุดออมทรัพย์

ของกลุ่มไปยืนยันกับตํารวจ ส่วนใหญ่แล้วตํารวจและข้าราชการในอําเภอท่าลี่จะเข้าใจและเห็นใจต่อ

กลุ่มคนไร้รัฐ จึงมักจะเทียบปรับน้อยหรือบางกรณีก็ผ่อนผันความผิดให้ ทําให้เขาได้รับความไว้วางใจ

จากกลุ่มและมอบหมายตําแหน่งให้เป็น “ผู้อํานวยการศูนย์ลาวอพยพ” ซึ่งดูแลให้ความช่วยเหลือคน

ลาวไร้สัญชาติกว่า 4,300 คนในอําเภอท่าลี่ด้วย 
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของบุญถม บรรเทาญาต ิ

พ่อ   แม ่

ช่ือ ....นายบุญถม.... นามสกุล ....บรรเทาญาติ..... 

 

ช่ือ ....นาง สังวาลย.์... นามสกุล ....บรรเทาญาติ... 

บัตรประจําตัวประชาชน ..0 4206 89000 XX X...  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ ..บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน..  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย......  

หมายเหตุ ....อาย ุ66 ปี.... หมายเหตุ  

ลูกคนท่ี 1   ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ ...นาย ถาวร.... นามสกุล…บรรเทาญาต…ิ.. 

 

ช่ือ ....นาย คํามอน….นามสกุล บรรเทาญาต ิ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ ....ไทย...... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย......  

หมายเหตุ อายุ 44 ป ี หมายเหตุ อายุ 39 ป ี

ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นาง จันทร.... นามสกุล ....บรรเทาญาติ....  

  

ช่ือ .....นางอําพร..... นามสกุล .....มูลไชย..... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ .....ไทย......  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย......  

หมายเหต ุอายุ 36 ป ี หมายเหตุ อายุ 34 ป ี

ลูกคนท่ี 5 

ช่ือ .....นาย สาคร..... นามสกุล .....บรรเทาญาติ..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย......  
หมายเหตุ อายุ 31 ป ี

 

กรณีศึกษา ท่ี 2  

อุ๊ย ไซยะลาด 

 

ตาอุ๊ย ไซยะลาด เกิดท่ีบ้านบ่อแตน เมืองบ่แตน แขวงไซยะบุรี อยู่ห่างจากบ้านอาฮีข้ึนไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ในครอบครัวชาวนา มีพ่ีน้องร่วมกันจํานวน 3 คน ตาอุ๊ยลูกคนกลาง 

เม่ือโตข้ึนก็ได้เข้าโรงเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเทียบเท่ากับชั้น ป.6 ของประเทศไทย เม่ือโตข้ึนเป็น

หนุ่มอายุประมาณ 20 ปีได้แต่งงานกับสาวชาวบ้านเดียวกัน และอยู่กินกันจนมีลูกสาวสามคน คนโต

ชื่อนางหมุน คนท่ีสองชื่อนางบุญ และคนท่ีสามชื่อลัดดา 
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แผนผังเครือญาติของอุ๊ย ไซยะลาด 

 

อาชีพท่ีพ่ออุ๊ยทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคือ การทําการเกษตร ปลูกข้าว ถ่ัว งา และพืชผลอ่ืน

ตามแต่จะหาได้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน เม่ือเข้าหน้าแล้งหมดฤดูการทํานาแล้ว เขาและญาติพ่ีน้องจะ

นําเกลือจากบ้านบ่อแตนข้ามแดนมายังฝั่งประเทศไทยเพ่ือแลกอาหารโดยเฉพาะปลาแดก ข้าวสาร 

หรือสินค้าอ่ืนๆ ท่ีจะตกลงกัน เช่น ไม้สีเสียด และสัตว์ป่าต่างๆ  การเกษตรกรรมในประเทศลาวใน

สมัยท่ีตาอุ๊ยยังหนุ่มนั้นค่อนข้างจะขาดแคลนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทําให้

ชาวบ้านมีท่ีดินเหมาะสมกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้อย ความอดอยากขาดแคลนอาหารจึงเป็นปัญหา

ใหญ่ของชาวบ้านแห่งนี้ การข้ามชายแดนแม่น้ําเหืองเพ่ือเข้ามาแลกอาหารและสินค้าในฝั่งไทยจึงถือ

ว่าเป็นเรื่องปกติท่ีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน  

ในปี พ.ศ. 2518 เม่ือกองทัพประชาชน โดยพรรคประชาชนปฎิวัติลาวมีชัยชนะจนสามารถ

เข้ายึดครองกรุงเวียงจันทน์ได้สําเร็จ ก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมของประเทศลาวเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม เมืองบ่อแตนในสมัยนั้นยังคงความเป็นเมืองแบบชนบทอยู่มาก ผลกระทบของสงคราม

ต่อชาวบ้านธรรมดาจึงมีอยู่น้อย ยกเว้นกลุ่มเจ้านายและข้าราชการเก่าท่ีจะต้องถูกนําไปเข้าค่าย

สัมมนา ตาอุ๊ยไม่ได้รับการจับกุมให้เข้าไปอยู่ในค่ายสัมมนา อย่างไรก็ตาม เขาและชาวบ้านคนอ่ืนต่างก็

อยู่ในสภาพหากินอย่างยากลําบาก เนื่องจากรัฐบาลลาวในสมัยนั้นควบคุมพฤติกรรมชาวบ้านอย่าง
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     รายงานฉบับสมบูรณ์  

เข้มข้น การออกไปหาของป่าล่าสัตว์ตามจารีต การทํามาหากินแบบดั้งเดิมจะต้องได้รับอนุญาต และ

ไม่สามารถไปหาของป่าได้ในเวลากลางคืนได ้

ดังนั้น ก่อนท่ีกองทัพแดงหรือกองทัพประชาชนลาวเข้ายึดหมู่บ้านบ่อแตนประมาณ 3 เดือน 

ในปี พ.ศ. 2518 เขาไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพท่ีขาดแคลนท่ีบ้านเกิดได้อีกแล้ว การตัดสินใจพา

ครอบครัวอพยพไปหาญาติพ่ีน้องท่ีบ้านอาฮี เขาและภรรยาพร้อมท้ังลูกสาวท้ังสามคนเดินเท้าข้าม

ภูเขามุ่งไปสู่บ้านอาฮี โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเพราะท้ังสองหมู่บ้านไม่ห่างไกลกันมากนัก เม่ือไปถึง

บ้านอาฮีริมแม่น้ําเหือง ตาอุ๊ยพาครอบครัวไปขออาศัยอยู่กับน้าชายท่ีแต่งงานกับคนไทย ชื่อนายไหม 

กันทะวง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็เริ่มยกบ้านหลังใหม่

ในท่ีดินใกล้เคียงกันซึ่งน้าชายแบ่งให้ และอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน 

การรับจ้างทํานาทําไร่กลายเป็นอาชีพหลักของตาอุ๊ยท่ีใช้ประกอบทํามาหากินในประเทศไทย 

โดยจะได้รับค่าจ้างตามแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่จะไม่ต่ํากว่าค่าแรงข้ึนต่ําของราชการท่ีประกาศ เขา

และครอบครัวช่วยกันทํางานจนสามารถสะสมเงินสร้างบ้านใหม่และซื้อท่ีดินเพ่ิมเพ่ือทําไร่จํานวน 3 ไร ่

ไว้เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว แม้ว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเป็นของตัวเองก็ตาม 

ปัจจุบันลูกสาวท้ังสามคนของตาอุ๊ยได้เติบโตและแต่งงานหมดแล้ว รูปแบบการแต่งงานมีท้ัง

แต่งกับคนไทยและคนลาว ทําให้ครอบครัวของเขายังไปมาหาสู่กับญาติท่ีเมืองบ่แตนอย่างไม่ขาด 

รวมท้ังมีการข้ามไปเยี่ยมยามพ่ีน้องในงานบุญประเพณีต่างๆ โดยใช้ช่องทางข้ามในด่านผ่อนปรนข้าม

แดนประเพณีท่ีบ้านอาฮี สินค้าท่ีนําไปฝากญาติพ่ีน้องทางฝั่งลาวส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค

ท่ัวไป เช่น สบู่ ยาสีฟัน เพราะสินค้าจากฝั่งไทยราคาถูกกว่าลาว 

  ปัญหาในสถานะไร้สัญชาติท่ีเขาประสบจากอดีตและในปัจจุบัน คือ การถูกจํากัดพ้ืนท่ีไม่ให้

เดินทางออกนอกเขตอําเภอท่าลี่ แม้แต่การเดินทางออกนอกหมู่บ้านก็จะรู้สึกไม่สบายใจ เพราะกลัว

ตํารวจจะจับดําเนินคดี บางครั้งที่ญาติๆ ฝ่ายไทยเจ็บป่วยหรือมีกิจกรรมต่างจังหวัด เช่น แต่งงาน 

งานศพ เขาไม่สามารถเดินทางไปร่วมได้ ขณะเดียวกันในขณะท่ียังไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล เม่ือ

เจ็บป่วยเขาและครอบครัวจึงต้องรักษากันเองก่อน ถ้าอาการหนักถึงจะส่งเข้ารับการรักษาในสถาน

บริการของรัฐ ซึ่งจะต้องรับภาระในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง อย่างไรก็ตามปัญหาการไม่สามารถ

เข้าถึงบริการของรัฐนี้ได้หมดไป เนื่องจากประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพทําให้พวกเขาเข้ารับการ

รักษาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันช่วยเหลือกัน
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ของคนลาวอพยพทําให้ส่วนราชการเห็นตัวตนของพวกเขามากข้ึนและยอมรับให้สามารถเข้าถึงบริการ

ของรัฐด้านต่างๆ ได้ เช่น การศึกษา  

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของนายอุ๊ย ไซยะลาด 

พ่อ  แม ่

ช่ือ .....นาย อุ๊ย.... นามสกุล ...ไซยะลาด.....   ช่ือ .....นาง วัน..... นามสกุล ..ไซยะลาด..... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....ไมท่ราบ..... 

สถานะ/สัญชาติ ..บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน...  สถานะ/สัญชาติ ...บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน... 

หมายเหตุ ......... หมายเหตุ  

ลูกคนท่ี 1  ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นาง หมุน..... นามสกุล .....วันทองสุข ......  ช่ือ ....นาง บุญ..... นามสกุล ......-...... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ......-..... 

สถานะ/สัญชาติ ...บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน....  สถานะ/สัญชาติ ....ลาว..... 

หมายเหตุ ...แต่งงานกับคนไทยและอยู่ในประเทศไทย 
มีลูกได้รับสัญชาตไิทย 2 คน.... 

หมายเหตุ ....แต่งงานกับคนลาวและย้ายกลับไปอยู่
เมืองบ่อแตน สปป.ลาว มีลูกสาว 2 คน ถือสัญชาติ
ลาว.... 

ลูกคนท่ี 3 

ช่ือ .....นาง ลัดดา นามสกุล .....-….. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ ...บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน... 
หมายเหตุ ...แต่งงานกับคนไทยและอาศัยอยู่กับสามี
ในประเทศไทย มีลูก ชายหญิง2 คนถือสัญชาติไทย.... 
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กรณีศึกษาท่ี 3 

นางขิน มาลา 

 

นางขิน มาลา บ้านเกิดท่ีบ้านสมสวาท เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี ปัจจุบันอายุ 55 ปี มีสามี

เป็นคนบ้านเดียวกัน ชื่อ นายทองบาน มาลา และมีลูกด้วยกัน 6 คน ดังนี้  

คนท่ี 1 นายเหลือ มาลา อายุ 34 ป ี(ปัจจุบันไปอยู่ สปป.ลาว กับครอบครัวภรรยาคนลาว)  

คนท่ี 2 นางยัง มาลา อายุ 33 ป ี(ปัจจุบันอยู่ประเทศไทยกับสามีคนไทย)  

คนท่ี 3 นางแสง มาลา อายุ 32 ป ี(ปัจจุบันอยู่ประเทศไทยมีสามีเป็นคนลาว ซึ่งหลบหนีเข้า

เมืองไม่มีหลักฐานครอบครัวเนื่องจากหนีมากับญาติและไม่เคยกลับไปเยี่ยมญาติเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทย)  

คนท่ี 4 นางแยง มาลา อายุ 31 ปี (ปัจจุบันอยู่ประเทศไทยมีสามีเป็นคนไทยไปรับจ้างใน

กรุงเทพฯ มีครอบครัวอยู่ท่ีกรุงเทพฯ นานๆ จะกลับมาบ้านท่ีอาฮี)  

คนท่ี 5 นายคําแพง มาลา อายุ 30 ปี (ได้เรียนหนังสือในประเทศไทยจบ ม.3 ปัจจุบันอยู่กับ

ครอบครัวภรรยาคนไทยรับจ้างอยู่ร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างอยู่ท่ีอําเภอท่าลี)่  

คนท่ี 6 ด.ญ.อบเชย มาลา มาเกิดท่ีฝั่งไทยปัจจุบันอายุ 14 ปี เรียนอยู่ ม.1 มีหลักฐานการเกิด

และรับรองอยู่ในประเทศไทยเป็น ทร. 38/1 (ปัจจุบันเป็นคุณแม่-คุณพ่อวัยใสเพ่ิงจะคลอดลูกได้ 1 

เดือน มีสามีเป็นคนไทย)  

นางขิน และนายทองบาน อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เม่ือปี 2538 (หรือเป็นเวลา 20 ปี

แล้ว) เนื่องจากต้องการหางานทําสร้างฐานะครอบครัว ตอนท่ีอยู่ สปป.ลาว มีอาชีพทําไร่-ทํานาเพียง

อย่างเดียวจึงไม่พอกินเพราะมีลูกหลายคน (และทางราชการลาวเรียกร้องเก็บค่าภาษีมาก แม้บางปี

ผลผลิตไม่ดีก็ไม่มีการยกเว้นการเก็บภาษี) อีกท้ังฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก่อนแต่งงานก็

ยากจนไม่มีมรดกจากพ่อแม่ การวางแผนท่ีจะมีชีวิตท่ีดีนั้นมืดมน จึงตัดสินใจมาทํามาหากินในประเทศ

ไทย ปัจจัยสนับสนุนในการตัดสินใจมาอยู่ฝั่งไทยอีกข้อ คือ ป้า (พ่ีสาวของสามี) ซึ่งได้อพยพมาอยู่ใน

ประเทศไทยก่อนแล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ติดต่อกันแต่ก็พอรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ และคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของ

ครอบครัวต้องดีกว่าเดิมแน่นอน  

เม่ือแรกท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยใหม่ๆ ไม่รู้จักใคร ไม่มีท่ีอยู่ สิ่งท่ีทําให้ชีวิตรอดมาได้ คือ

การสื่อสารกันเข้าใจคือพูดภาษาเดียวกัน และได้สมัครทํางานในฟาร์มเลี้ยงหมูท่ีต้องการคนงานและ
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รับคนงานเป็นครอบครัว เพ่ือให้มีท่ีอยู่และครอบครัวอยู่ด้วยกันจึงตกลงอยู่ในฟาร์มหมู โดยมีข้อตกลง

เบื้องต้น คือ การจ้างแบบเข้าขวบ คือ การจ้างเหมาท้ังครอบครัวได้ค่าตอบแทนเพียงปีละ 10,000 บาท 

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับเลี้ยงครอบครัวทําให้ไปรับจ้างอย่างอ่ืนร่วมด้วย และ

นายจ้างก็ยอมเพียงแต่ต้องทํางานประจําในฟาร์มให้เรียบร้อย รวมท้ังต้องแจ้งนายจ้างก่อนทุกครั้ง  

เม่ือเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนางขินและครอบครัวจึงย้ายออกมาเช่าท่ีอยู่เป็นส่วนตัว เพ่ือให้

สามารถทํางานรับจ้างอ่ืนได้อย่างอิสระ (ช่วงนั้นต้องอดทนเพราะลําบากมากไม่มีท่ีพ่ึงพารายได้ก็น้อย) 

และลูกๆ หลายคนก็ช่วยกันทํางานจนมีเงินเก็บก้อนหนึ่ง จึงนําไปซื้อท่ีดินและสร้างบ้านได้ 2 หลัง 

อย่างไรก็ตามกรรมสิทธิ์ในท่ีดินยังเป็นชื่อของเจ้าของเดิม และคาดหวังว่าเม่ือหลานคนเล็กท่ีมีสัญชาติ

ไทยโตพอจะเป็นเจ้าบ้านก็จะโอนเป็นชื่อหลาน ท้ังนี้ปัจจบุันนางขิน มาลา และสามีดูแลลูกสาวคนเล็ก

ท่ีพ่ึงคลอดหลานและลูกเขยท่ีอายุยังน้อย บ้านอีกหลังในท่ีดินผืนเดียวกันเป็นบ้านครอบครัวของลูก

สาวอีกคน ส่วนลูกคนอ่ืนๆ มีครอบครัวและแยกไปอยู่ท่ีอ่ืน 

สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นับว่าดีท่ีสุด แม้ว่าลูกสาวคนเล็กไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆ อย่าง

ท่ีตั้งใจไว้ แต่ก็ไม่ลําบากมากนักไม่เหมือนกับตอนท่ีอยู่ฝั่งลาวซึ่งมองมุมไหนก็ไม่เห็นอนาคต แต่เม่ืออยู่

ท่ีนี่มีบ้านอยู ่มีงานทํา มีทุนสําหรับหมุนเวียนประกอบอาชีพ เฉพาะในปีนี้ได้รับเหมาตัดมะขามส่งขาย

ให้พ่อค้าต่างถ่ินได้เงินจํานวน 90,000 บาท รวมท้ังยังขายหน่อไม้อัดถุง (ราคาถุงละ 15 บาท) ได้เงิน

ประมาณ 50,000 - 80,000 บาท 

ความมุ่งหวัง จากเดิมอยากให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆ เพราะจะได้มีอาชีพท่ีดีอยู่ในสังคมท่ีดี แต่

ตอนนี้เม่ือลูกเขาเลือกชีวิตแบบนี้แล้วก็ต้องตั้งใจทํางานเก็บเงินไว้มากๆ เอาไว้ซื้อท่ีดินทํากินต่อไป 

เพราะถ้าไม่มีความรู้สูงๆ ก็ต้องขยันทํางาน มาอยู่ฝั่งไทยถ้าขยันไม่อดตายเพราะมีงานให้ไปรับจ้าง

ตลอดปี มีแต่คนท่ีข้ีเกียจเท่านั้นท่ีจน ถ้าเราเป็นคนดีเขาก็มาจ้างทํางานไม่ได้เงินก็ได้ข้าวกิน ไม่มีเงิน

ชาวบ้านเขาก็ให้ยืมไปลงทุนเพราะมาอยู่ฝั่งไทยนานจนลืมว่าตนเองไม่ได้เป็นคนไทย เพียงแต่เราไม่มี

บัตรประชาชนแบบคนไทย เม่ือเจ็บป่วยต้องไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอําเภอก็เสียเงินมากกว่าคนไทย

ท่ัวไป แต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไป รพ.สต. (สถานีอนามัย) ก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษา ต้องรักษาสุขภาพตัวเอง

ไม่ต้องป่วยจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลในเมือง คิดว่าอีกไม่นานอาจจะได้บัตรประชาชนท่ีเป็นคนไทย

เพราะเข้าร่วมกิจกรรมกับกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกครั้งท่ีมีการประกาศ และบางครั้งก็ได้ของแจกฟรีจาก

ทางราชการแม้ไม่มีบัตรประชาชนไปรับ เนื่องจากเป็นคนท่ีเสียสละเวลาไปร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน  
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของขิน มาลา 

พ่อ   แม ่

ช่ือ ....นาย ทองบาน.... นามสกุล ....มาลา..... 

 

ช่ือ ....นาง ขิน.... นามสกุล ....มาลา... 

บัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ .....-......  สถานะ/สัญชาติ .....-......  

หมายเหตุ  หมายเหตุ อายุ 55 ป ี

ลูกคนท่ี 1   ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ ...นาย เหลือ.... นามสกุล…มาลา….. 

 

ช่ือ ....นาง ยัง….นามสกุล....มาลา.... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ ....ลาว...... สถานะ/สัญชาติ .....-......  

หมายเหตุ อายุ 34 ป ี หมายเหตุ อายุ 33 ป ี

ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นาง แสง.... นามสกุล ....มาลา....  

  

ช่ือ .....นาง แยง..... นามสกุล .....มาลา..... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ .....-......  สถานะ/สัญชาติ .....-......  

หมายเหต ุอายุ 32 ป ี หมายเหตุ อายุ 31 ป ี

ลูกคนท่ี 5  ลูกคนท่ี 6 

ช่ือ .....นาย คําแพง..... นามสกุล .....มาลา..... 

  

ช่ือ .....เด็กหญิง อบเชย..... นามสกุล .....มาลา..... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ .....-......  สถานะ/สัญชาติ .....-......  

หมายเหตุ อายุ 30 ป ี หมายเหตุ อายุ 14 ป ี
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กรณีศึกษา ท่ี 4  

บุญมา แสงคําจอน และนางแล่ ไชยะสิทธิ 

 

นายบุญมา แสงคําจอน เกิดในปี 2500 ท่ีบ้านโพนป่าปอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่เป็นคนลาวชื่อ นางพา กันทะวง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 

และเม่ือพ่อเสียชีวิต แม่จึงพาตนเองและน้องสาวอพยพเข้ามาอยู่ประเทศไทย ขณะท่ีบุญมา แสงคําจอน 

อายุได้ 4 ปี และน้องสาวชื่อ นางมาลา กันทะวง อายุ 2 ปี  

ต่อมาแม่ได้แต่งงานใหม่กับคนสัญชาติไทย ชื่อ นายเคน แสงคําจอน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) 

และแม้จะเข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆ และรู้จักกับสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านแทบทุกคน 

แต่นายบุญมา แสงคําจอน และน้องสาวก็ไม่มีเอกสารทางทะเบียนใดๆ ท่ีจะมายืนยันสิทธิการเป็นอยู่

ในประเทศไทย ในขณะท่ีบุญมาเองมองเห็นหลายครอบครัวท่ีเดินทางอพยพมาจาก สปป.ลาว ใน

ระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นต่างได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยมีสิทธิความเป็นไทยเต็มท่ี  

บุญมา เล่าว่า “ในสมัยท่ีตัวเองเป็นเด็กนั้น ได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีจน

จบระดับประถมศึกษา ครูและผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้แนะนําให้พ่อเลี้ยงท่ีเป็นคนไทยรับรองเป็น

บุตรก็ได้ แต่พ่อเลี้ยงก็ไม่รับรองเนื่องจากญาติพ่ีน้องทางฝ่ายพ่อเลี้ยงกลัวว่าจะมาแบ่งทรัพย์สินของ

ตนเอง จึงไม่ได้มีการดําเนินการอะไรให้เลยท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิด้านความเป็นไทย อย่างไรก็ตาม

พ่อเลี้ยงก็ให้การช่วยเหลือในส่วนการกินอยู่หรือด้านอ่ืนๆ เป็นอย่างดี แม้กระท่ังการแต่งงานเม่ืออายุได ้

21 ปี ซึ่งตนได้ชอบพอกับสาวลาวท่ีมารับจ้างทําไร่ทํานาในฝั่งไทย พ่อเลี้ยงก็เป็นจัดงานแต่งให้ กระท่ัง

เม่ือตนเองมีลูกได้ 2 คน ก็เกิดปัญหาทะเลาะกันระหว่างแม่ของตัวเองกับภรรยาเป็นปัญหาแม่ย่ากับ

ลูกสะใภ้ไม่ลงรอยกัน ทําให้นายบุญมาต้องอพยพครอบครัวลูกเมียไปอาศัยอยู่กับแม่ยายท่ีประเทศ

ลาว และได้ข้ึนทะเบียนเป็นคนลาวโดยมีญาติทางเมียท่ีเป็นนายบ้านรับรองให ้
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แผนผังเครือญาติของบุญมา แสงคําจอน 

 

ในช่วงต้นปี 2557 บุญมา แสงคําจอน ในวัย 57 ปี ได้นําครอบครัวอพยพกลับเข้ามาอาศัยอยู่

ในประเทศไทยอีกครั้ง โดยคาดหวังให้เป็นการย้ายครั้งสุดท้ายเนื่องจากอายุมากแล้ว และท่ีผ่านมาได้

ต่อสู้ดิ้นรนท่ีจะสร้างฐานะครอบครัวให้เท่าเทียมกับพ่ีน้อง บุญมาย้ําว่าตนเองไม่ได้โกรธพ่อเลี้ยงท่ีไม่ 

(สามารถ) รับรองให้เป็นคนไทย เพราะคิดว่าตนเองยังโชคดีกว่าคนอ่ืนท่ีไม่มีอะไรเลย สามารถพูดได้

เต็มปากว่าเป็นคนมีฐานะพอสมควรสําหรับการเป็นอยู่ใน สปป.ลาว และหาเงินมาได้ด้วยความขยัน

ของตนเองและครอบครัวช่วยกันทํามาหากิน จนกระท่ังสามารถเก็บเงินซื้อบ้าน ท่ีไร่ ท่ีนา เป็นของ

ตนเองได้  

การเจ็บป่วยเป็นทาลัสซีเมียของลูกสาว 2 คน ซึ่งต้องเข้ารับการถ่ายเลือดทุกเดือนเป็นอีก

เหตุผลหนึ่งท่ึทําให้บุญมาตัดสินใจอพยพครอบครัวกลับมาอยู่ประเทศไทย เนื่องจากความสะดวกใน

การรักษา ท้ังยังสามารถทํามาหากินหารายได้ได้ง่ายกว่าในขณะท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายสูง โดยได้ขายท่ีไร่-

นาและบ้านหลังหนึ่ง นํามารวมกับเงินเก็บเพ่ือซื้อบ้านหลังปัจจุบันพร้อมท่ีดินขนาด 1 งานในราคา 

230,000 บาท โดยท่ีน้องสาวต่างบิดาเป็นผู้ทําสัญญาซื้อขายและรับโอนเป็นเจ้าของแทน และก่อนท่ี

จะอพยพย้ายกลับมาอยู่ในบ้านอาฮีอีกครั้ง บุญมาได้มอบเงิน 100,000 บาท จากการขายบ้านท่ีไร่-นา

ให้กับหลานท่ีอยู่กับสะใภ้คนลาว เนื่องจากต้องการช่วยเหลือให้สามารถตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
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ในบ้านหลังใหม่ของบุญมาเป็นท่ีอาศัยของลูกๆ ซึ่งมีครอบครัวด้วย คือ ครอบครัวของลูกสาว

คนโตซึ่งแต่งงานกับคนไทยมีลูกด้วยกัน 1 คน (อายุ 13 ปี) ปัจจุบันลูกสาวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว 

เนื่องจากสามีคนไทยไปมีเมียใหม่ ซึ่งเป็นผลจากการมีสุขภาพไม่แข็งแรงจากโรคทาลัสซีเมียของลูก

สาว และครอบครัวของลูกสาวอีกหนึ่งคน ซึ่งมีสามีใหม่เป็นคนไทยและมีลูกติดจากสามีเก่าเป็นผู้ชาย

อายุ 4 ขวบ นอกจากนี้ลูกชายคนเล็ก (อายุ 21 ปี) ซึ่งยังไม่แต่งงานและเป็นกําลังหลักท่ีช่วยหาเงิน

เลี้ยงครอบครัวก็อาศัยรวมอยู่ด้วย ส่วนลูกชายอีกหนึ่งคนไปอาศัยอยู่กับภรรยาคนใหม่ และท้ิงภรรยา

ท่ีเป็นคนลาวกับลูกไว้กับครอบครัวฝ่ายหญิงท่ี สปป.ลาว  

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันคนในครอบครัวของบุญมาเป็นผู้ประสบปัญหาด้านสถานะบุคคล

ท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวม 6 คน และในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา 3 ใน 6 ได้ไปข้ึนทะเบียนเป็นแรงงาน

ต่างด้าว คือ นายบุญมา แสงคําจอน นางแล่ ไชยะสิทธิ (ภรรยา) และลูกชายคนเล็ก และผู้ติดตาม คือ 

ลูกสาว 2 คน ท่ีต้องการการเปลี่ยนถ่ายเลือดทุกเดือน และหลานท่ีข้ึนทะเบียนในฐานะผู้ติดตามอีก 1 คน 

ท้ังนี้เพ่ือให้ลูกสาวและหลานได้รับการรักษาจากการบริการของรัฐ และลดค่าใช้จ่ายท่ีจะสําหรับการ

ข้ึนทะเบียน  (ประกอบกับลูกชายคนเล็กไปรับจ้างข้ึนมันสําปะหลังถูกจับตรวจฉี่สีม่วง จึงต้องจ่ายเงิน

ค่าประกันตัวเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งก็ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายจ้างท่ีเขาเหมางานไว้เป็นปี) และแม้

ภรรยาของเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อน แต่ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายท่ี รพ.สต.  

ในปัจจุบันบุญมารับว่าตนเองต้องทํางานรับจ้างทุกอย่างท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัว ยกเว้นเรื่องยาบ้าและการทําผิดกฎหมาย เนื่องจากกลัวว่าจะต้องถูกจับส่งกลับประเทศลาว

นอกจากนี้ยังขอเช่าทํานา 2 แปลง ทําสัญญา 2 แบบ คือ แบ่งกัน 50 : 50 และแบ่ง 2 ใน 3 (คนทํา

ต้องลงทุนทุกอย่างจึงได้ส่วนแบ่งมากกว่า) จากคนไทย โดยให้ญาติเป็นคนคํ้าประกันให้เนื่องจากไม่มี 

ท่ีไร่ท่ีนาเป็นของตนเอง ขณะท่ีลูกชายคนเล็กมีประวัติเสพยาเสพติดและถูกเพ่งเล็งจากตํารวจมากข้ึน 

ต้องไปรายงานตัวและเสียเงินค่ากินและค่าเดินทางให้กับคนคํ้าประกันท่ีเป็นญาติกันครั้งละหลายบาท 

ปัจจุบันนายบุญมา แสงคําจอน จึงมีหนี้สินจากการกู้เงินเจ้าของนาเพ่ือไปคํ้าประกันลูกชายในคดียา

เสพติด 

บุญมา คาดหวังว่าจะพยายามทํางานหาเงินใช้หนี้สินให้หมดและเก็บเงินไว้ซื้อหลักประกัน

สุขภาพ เนื่องจากท่ีผ่านมาเงินทองท่ีเก็บหามาล้วนหมดไปกับการรักษาพยาบาลของลูกสาวแม้จะ
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สามารถทํางานหาเงินสร้างฐานะครอบครัวได้ก็ตาม และการมีหลักประกันสุขภาพทําให้มีรายจ่ายส่วนนี้

น้อยลง หลังจากนั้นก็จะซื้อท่ีดินทํากินสร้างความม่ันคงให้กับลูกหลานต่อไป 

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของนายบุญมา 

พ่อ   แม ่

ช่ือ ....นายบุญมา.... นามสกุล ....แสนคําจอน..... 

 

ช่ือ .....นาง แล.่... นามสกุล .....ไซยะสดิ..... 

บัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี......  

สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี......  สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี......  

หมายเหตุ  หมายเหตุ  

ลูกคนท่ี 1 (ลูกเลี้ยงติดเมีย)   ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ ...นาย ซอย นามสกุล…แสนคําจอน….. 

 

ช่ือ ....นาย กองลา….นามสกุล แสนคําจอน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ......  

สถานะ/สัญชาติ ....ลาว...... สถานะ/สัญชาติ .....ลาว......  

หมายเหตุ อาศัยอยูท่ี่ลาว (อายุ 40 ปี)  
หมายเหตุ เกิดในไทย ท่ีบ้านอาฮี ย้ายไปลาวเมื่ออาย ุ
2 ป ีปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี สปป. ลาว (อายุ 37 ปี)  

ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นาง อ้น.... นามสกุล ....แสนคําจอน....  

  

ช่ือ นางคําหล้า นามสกุล แสนคําจอน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี......  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี......  

สถานะ/สัญชาต ิ.....ไม่มี......  สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี......  

หมายเหตุ เกิดในไทยท่ีบ้านอาฮี ยา้ยไปลาวเมื่ออายุ 
1 ป ี(อายุ 35 ปี)  

หมายเหตุ เกิดท่ี สปป.ลาว (อายุ 26 ปี)  

ลูกคนท่ี 5 

ช่ือ นาย เบิด นามสกุล แสนคําจอน 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี......  
สถานะ/สญัชาติ .....ไม่มี......  
หมายเหตุ เกิดท่ี สปป.ลาว (อายุ 21 ปี)  
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กรณีศึกษา ท่ี 5  

เด็กหญิงพิมพา หอมหวน 
 

เม่ือประมาณ พ.ศ. 2535 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม

การค้า เป็นช่วงท่ีบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามารับจ้างและประกอบ

อาชีพค้าขายค่อนข้างเสร ีทางราชการไม่เข้มงวดตรวจการเข้า-ออกภายในประเทศท้ังสองฝั่งเนื่องจาก

การคมนาคมเพ่ือข้ามชายแดนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหืองมีจํากัดคือ ทางเรือและการเดินเท้าข้ามแม่น้ําเท่านั้น 

ยายพา ลาพัน อาศัยอยู่ในประเทศลาวกับสามี และลูกสาวสองคนด้วยฐานะความยากจน 

เม่ือสามีได้ตายจากไปจึงไม่มีท่ีพ่ึงพาอาศัย ขาดกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว บางวันไม่มีอาหาร

ท่ีจะกิน ประกอบกับได้ยินข่าวว่าฝั่งประเทศไทยขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และเห็นเพ่ือนบ้าน

หลายคนข้ามมารับจ้างแรงงานในฝั่งไทยแล้วมีฐานะดีข้ึน ยายพาจึงตัดสินใจหอบลูกสาวสองคน

เดินทางจากบ้านเกิดคือ บ้านสมสะหวาด เมืองเพียง แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว ขณะท่ีมีอายุราว 48 ปี 

โดยเข้ามารับจ้างขายแรงงานภาคเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และต้องอยู่แบบ

หลบๆ ซ่อนๆ เร่ร่อนรับจ้างไปเรื่อยๆ ไม่มีท่ีอยู่แน่นอน เพราะกลัวว่าจะถูกทางราชการไทยจับส่งกลับ

ประเทศลาว และกลัวว่าจะถูกทางการลาวลงโทษหนักมากถึงตาย  

จนกระท่ังลูกสาวคนโต คือ นางบัน ลาพัน ตอนนั้นอายุประมาณ 19 – 20 ปี ได้แต่งงานอยู่กิน

กับนายสมหมาย รัตนา เป็นคนบ้านอาฮี หมู่ 1 ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีบุตรด้วยกัน 1 คน 

คือ นายสมชาย รัตนา จึงเป็นผลให้ยายพา ลาพัน และลูกสาวได้มีบ้านอยู่เป็นท่ีม่ันคงไม่ต้องเร่ร่อนอีก

ต่อไป แม้ว่าบ้านหลังใหม่นี้จะมีสภาพเป็นกระต๊อบหลังคามุงไพหญ้าคา ไม่มีน้ําประปา ไม่มีไฟฟ้าและ

ไม่มีห้องส้วมเป็นของตัวเองต้องอาศัยใช้กับครอบครัวของลูกเขย 

หลังจากอาศัยอยู่กับลูกสาวคนโตได้เพียงปีเดียว นางออย ลาพัน ลูกสาวคนเล็กของยายพา  

ลาพัน ก็ได้งานไปเป็นลูกจ้างทํางานในร้านอาหารท่ีเมืองเลย อย่างไรก็ตามอาชีพและรายได้ท่ีนางออย 

ลาพัน ได้รับนั้นไม่มากพอจะจุนเจือแม่ท่ีอาศัยอยู่กับพ่ีสาวได้เพราะอ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ และไม่มี

บัตรแสดงสถานะบุคคล (เป็นคนเถ่ือน) จึงไม่มีโอกาสได้เลือกงานท่ีมีรายได้ท่ีดีและไม่มีเงินเก็บเพียง

แค่ได้กินไปวันต่อวัน สภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นเพราะเจ้าของร้านไม่เพ่ิมค่าแรงให้แม้ว่าค่าครองชีพ

ในเมืองจะสูงข้ึน จนในท่ีสุดนางออย ลาพัน ได้ตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกับพ่อหม้ายเมียท้ิงท่ีทํางานเป็น
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กุ๊กในร้านอาหารเดียวกันชื่อนายนายสมชาย หอมหวน ชีวิตใหม่นี้ท้ังคู่มีความฝันร่วมกันว่าจะเปิด

ร้านอาหารเล็กๆ กับครอบครัวท่ีอําเภอเชียงคาน จึงตัดสินใจพากันลาออกและย้ายไปย้ายไปอยู่กับ

ครอบครัวของสามีท่ีเชียงคาน    

อย่างไรก็ตาม เม่ือมาตั้งรกรากในเชียงคานแล้ว เหตุการณ์กลับไม่เป็นดังฝัน เธอและสามีไม่

สามารถเปิดร้านอาหารอย่างท่ีตั้งใจไว้ เพราะการเปิดร้านอาหารต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงทําให้ท้ังคู่

กลับไปทําอาชีพเดิมคือ รับจ้างในร้านอาหาร ต่อมานางออย ลาพัน ตั้งครรภ์ลูกคนแรก และมีอาการ

แพ้มากไม่สบายจนไม่สามารถติดตามสามีไปรับจ้างในเมืองเลยได้ จึงตัดสินใจกลับอาศัยอยู่กับ

ครอบครัวของสามีท่ีอําเภอเชียงคานเพ่ือรอคลอด  

ช่วงท่ีอยู่บ้านสามีนั้นพ่ีสาวของสามีเป็นคนพาไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลเชียงคานจนครบ

กําหนดคลอด อย่างไรก็ตามเม่ือถึงเวลาคลอดนั้นสามีไม่อยู่บ้านไม่มีญาติพาไปโรงพยาบาลประกอบ

กับตัวนางออย ลาพัน เองไม่มีเงินมากพอจะไปจ่ายค่าทําคลอดได้ พ่ีสาวของสามี (ซึ่งมีประสบการณ์

ในการทําคลอดมาบ้างเพราะมีลูกหลานหลายคน) จึงเป็นคนทําคลอดเอง 

ลูกท่ีคลอดออกมาเป็นเด็กหญิงน่ารัก และได้ตั้งชื่อลูกว่าเด็กหญิงพิมพา หอมหวน อย่างไรก็ตาม

ภายหลังจากคลอดลูกแล้ว นายสมชายผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะไปแจ้งเกิดรับรองบุตร แม้ว่านางออย

จะพยายามท่ีจะให้สามีไปแจ้งเกิดหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล จนกระท่ังตั้งครรภ์ลูกคนท่ี 2 ท่ีโรงพยาบาล

เชียงคาน เป็นผู้ชายและผู้เป็นพ่อก็ได้ไปแจ้งเกิดรับรองบุตร แต่ก็ไม่รับรองบุตรให้กับเด็กหญิงพิมพา 

หอมหวน  
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แผนผังเครือญาติของพิมพา หอมหวน

 

นางออย ลาพัน ผู้เป็นแม่จึงปล่อยเลยตามเลย จนกระท่ังเม่ือลูกคนท่ีสองมีอายุใกล้ครบขวบปี 

นายสมชาย หอมหวน ผู้เป็นพ่อต้องคดีพรากผู้เยาว์ และได้หลบหนีคดีดังกล่าวจนหายสาบสูญไป นาง

ออย ลาพัน จึงตัดสนิใจหอบลูกน้อยสองคนกลับมาอยู่อาศัยกับพ่ีสาวและแม่ท่ีบ้านอาฮี   

เม่ือมีคนมาอยู่รวมกันหลายคน พ่ีสาวของนางออยจึงขอสร้างกระท่อมเล็กๆ ข้างบ้านของพ่อ

สามี เพ่ือให้แม่ น้องสาวและหลานๆ พอได้อยู่อาศัย แต่ด้วยงบประมาณไม่มากจึงไม่ได้สร้างห้องน้ํา 

และจําเป็นต้องไปใช้ห้องน้ําท่ีบ้านพ่อของสามีของพ่ีสาว (ป้าของพิมพา) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้

เด็กหญิงพิมพา หอมหวน ถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องหลายปี ต่อมาสามีของป้าถูกตํารวจวิสามัญ

ฆาตกรรมในข้อหาค้าและเสพยาเสพติด ส่วนป้ามีสามีใหม่และหายสาบสูญไป ท้ิงลูกชายไว้ให้น้องสาว

กับแม่เลี้ยงดูไปตามอัตภาพ แม่ของพิมพาจึงมีภาระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวเป็นคนแก่ 1 คนและ

เด็กอีก 3 รวมตัวเองด้วยเป็น 5 คน  

เม่ือปี 2556 เด็กหญิงพิมพา หอมหวน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยตํารวจจับพ่อของอดีตสามี

ของป้าได้ และผู้ต้องหาสารภาพทุกข้อกล่าวหาศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ทําให้ครอบครัวของ

เด็กหญิงพิมพา หอมหวน ถูกญาติพ่ีน้องของพ่อของอดีตสามีของป้าไล่ออกจากบ้านไม่ให้อาศัยอีกต่อไป 

ปัจจุบันนางออย ลาพันได้อยู่อาศัยกับสามีใหม่ และมีอาชีพรับจ้างภาคเกษตรพอได้เลี้ยงแม่และลูก 

ส่วนเด็กหญิงพิมพา หอมหวน เพ่ือปรับสภาพจิตใจกับสังคมใหม่ กลุ่มกองทุนสวัสดิการแรงงานตําบล
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อาฮีและครูท่ีโรงเรียนเห็นชอบร่วมกันให้เด็กหญิงย้ายไปอยู่โรงเรียนประจําท่ีเชียงคาน ปิดเทอมก็กลับ

บ้านไปอยู่กับแม่ท่ีท่าลี ่

ปัจจุบันกรณีเด็กหญิงพิมพา  หอมหวน มีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับครูและกลุ่มกองทุน

สวัสดิการแรงงานตําบลอาฮี (ศูนย์ประสานงานคนลาว) ช่วยกันดูแลให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็น 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการขอความเป็นไทยและขอค่าชดเชยในคดีอาญาและคอยเฝ้าระวังการ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ําจากคนรอบข้าง (ตํารวจ สภ. โพนทอง และบ้านพักใจติดตามเป็นระยะ)  

 โดยสรุปแล้วกรณีศึกษาของเด็กหญิงพิมพา หอมหวน เป็นกรณีตัวอย่างของคนไร้รัฐประเภท

ไม่มีเอกสารทางทะเรียนราษฎร์กับรัฐบาลไทย เกิดในครอบครัวท่ีไม่มีท่ีมาท่ีไปทางทะเบียนท้ังใน

ประเทศไทยและ สปป.ลาว ครอบครัวของเด็กหญิงพิมพาจึงเป็นครอบครัวท่ีจําต้องอยู่ในสภาวะทุกข์

ยากเรื้อรัง คือ ไม่สามารถเข้าถึงบริการข้ึนพ้ืนฐานของรัฐ เช่น การรักษาพยาบาล การได้รับเงินชดเชย

จากกรณีถูกกระทําชําเราทางเพศ  

 นอกจากนี ้ครอบครัวไร้รัฐของเด็กหญิงพิมพายังถูกผลักเข้าสู่วังวนของความเป็นคนชายขอบ

แบบสุดโต่ง ต้องเข้าไปเก่ียวพันกับสภาวะไร้กฎหมายหลายประการ เรื่องแรก คือ กรณีของอดีตลุงคน

ไทยท่ีแต่งงานกับป้าเข้าไปเก่ียวพันกับคดียาเสพติดจนหายสาบสูญไป และท้ิงให้ครอบครัวเด็กหญิง

พิมพาต้องอาศัยอยู่กับพ่อตาของป้าในสถานะผู้ขออาศัยอย่างไม่มีทางเลือก จนเป็นเหตุให้เด็กหญิง

พิมพาถูกกระทําชําเราทางเพศอย่างต่อเนื่อง ประการท่ีสอง ความเป็นคนไร้รัฐของครอบครัวต้นกําเนิด

นบัมาตั้งแต่ยายของเด็กหญิง นําพาครอบครัวนี้เข้าไปสู่สังคมเฉพาะของกลุ่มคนไร้รัฐ จากกรณีแม่ของ

เด็กหญิงพิมพาท่ีแต่งงานกับชายไทย แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใครมีรากเหง้ามาจากไหนบ้าง 

การแต่งงานอยู่กินกันกับชายไทยไร้รากเหง้าดังกล่าวนี้ ไม่ได้ช่วยให้ผลประโยชน์ท่ีดีข้ึนกับครอบครัว

ของเด็กหญิง มิหนําซ้ํายังตอกย้ําความทุกข์ยากเพ่ิมเติม จากกรณีท่ีเขาไปกระทําความผิดอาญากระทํา

ชําเราและพรากผู้เยาว์จนต้องหลบนี้ และท้ิงให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความทุกข์ยากซ้ําเติม ต้องไป

ขออาศัยอยู่กับครอบครัวของพ่อสามีของป้า จนเป็นเหตุให้น้องพิมพาถูกข่มขืนอย่างต่อเนื่อง 
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของเด็กหญิงพิมพา หอมหวน 

ตา 
 

ยาย 

ช่ือ .....-..... นามสกุล .....ลาพัน..... 

  

ช่ือ .....นางพา..... นามสกุล .....ลาพัน..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไมม่ี.....  
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี.....  
หมายเหตุ ......เสียชีวิตแล้วท่ีลาว...... หมายเหตุ ....อายุ 73 ปี .....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ ....นาง บัน.... นามสกุล ....ลาพัน  

  

ช่ือ ....นาง ออย..... นามสกุล ......ลาพัน..... 
เลขบัตรประจําตัว .....ไมม่ี.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี..... สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี..... 
หมายเหตุ ...-... หมายเหตุ .....-...... 

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ ...นาย สมชาย... นามสกุล ....หอมหวน....   

  

ช่ือ ....นาง ออย..... นามสกุล ......ลาพัน..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี..... 
หมายเหต ุ.....-..... หมายเหตุ .....-...... 

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....ดญ. พิมพา..... นามสกุล .....หอมหวน...... 

  

ช่ือ .....ดช. คมสัน..... นามสกุล .....หอมหวน...... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่มี..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มี..... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหตุ .....-...... หมายเหตุ ......-...... 

ลุงเขย ป้า 

ช่ือ .....นาย สมหมาย..... นามสกุล .....รัตนา...... ช่ือ ....นางบัน.... นามสกุล ....ลาพัน  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัว .....ไมม่ี.....  
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... สถานะ/สัญชาติ .....ไมม่ี..... 

หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว...... 
หมายเหตุ ...หลบหนีคดีอาญาเก่ียวกับยาเสพตดิ ไม่
สามารถติดต่อได้... 

ลูกพ่ีลูกน้อง 

ช่ือ .....นาย สมชาย..... นามสกุล .....รัตนา...... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหต ุ....ลูกชายนายสมหมายฯ กับนาง บัน..... 
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นอกจากนี้ ครอบครัวไร้รัฐของเด็กหญิงพิมพายังถูกผลักเข้าสู่วังวนของความเป็นชายขอบ

แบบสุดโต่ง ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายหรือไร้กฎหมายหลายประการ ประการแรก 

คือ กรณีของลุงคนไทยท่ีแต่งงานกับป้าเข้าไปเก่ียวพันกับคดียาเสพติดทําให้ป้าต้องหลบหนีจนหาย

สาบสูญไป ท้ิงให้ครอบครัวเด็กหญิงพิมพาต้องอาศัยอยู่กับพ่อสามีของป้าในสถานะผู้ขออาศัยอย่างไม่

มีทางเลือก กระท่ังนํามาซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิมพาอย่างต่อเนื่อง ประการท่ีสอง

ความเป็นคนไร้รัฐของครอบครัวต้นกําเนิดนับมาตั้งแต่ยายของเด็กหญิงนําพาครอบครัวนี้เข้าไปสู่

สังคมเฉพาะของกลุ่มคนไร้รัฐ จากกรณีแม่ของเด็กหญิงพิมพาท่ีแต่งงานกับชายไทยซึ่งไม่ได้ช่วยให้เกิด

ผลประโยชน์ท่ีดีข้ึนกับครอบครัวของเด็กหญิง มิหนําซ้ํายังตอกย้ําความทุกข์ยากเพ่ิมเติมจากกรณีท่ี

เขาไปกระทําความผิดอาญากระทําชําเราและพรากผู้เยาว์จนต้องหลบหนีและท้ิงให้ครอบครัวต้อง

เผชิญกับความทุกข์ยากซ้ําเติม  

 

กรณีศึกษาท่ี 6 

วันทนีย์ จันทะล ี(ไผ)่ : รักไรพ้รมแดน 

 

วันทนีย์ จันทะลี เกิดเม่ือวันท่ี 2 พ.ค. 2515 ท่ีบ้านนาน้อย เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันอายุ 43 ปี เป็นลูกของนายมูน จันทะล ี

(เสียชีวิตแล้ว) กับนางมัด จันทะลี อายุ 65 ปี ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้องชายและน้องสาวคนสุดท้อง

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

วันทนีย์ เข้ามาในประเทศไทยเม่ือป ีพ.ศ. 2535 ปัจจุบันอยู่กับสามีและลูกสาว ท่ีบ้านเลขท่ี 2 

หมู่ท่ี 2 ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ท้ังในปี พ.ศ. 2554 วันทนีย์ได้เข้าสํารวจจัดทะเบียน

ประวัติและเอกสารแสดงตน ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล โดย

เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนนับแต่นั้นมา  

วันทนีย์มีพ่ีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันจํานวน 10 คน โดยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ทุกคน และ

เนื่องจากพ่อ-แม่มีลูกหลายคนและอายุไล่ๆ กันนี้เอง ทําให้แม่ต้องเพ่ิมภาระในการทํามาหากินและ

เลี้ยงดูลูก วันทนีย์ในฐานะลูกสาวคนโตจึงต้องทําหน้าท่ีแบ่งเบาภาระทุกอย่างช่วยแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมลาวท่ีลูกสาวคนโตจะต้องเป็นหลักช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วย  
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แผนผังเครือญาติของวันทนีย์ จันทลี 

 

พ่อแม่ของวันทนีย์มีอาชีพทําไร่ ทํานา เพ่ือเลี้ยงดูลูกจํานวน 10 คน ภาระการทํางานหนักจึง

เป็นของพ่อท่ีนอกจากจะทํางานหนักจากการทํานาทําไร่แล้ว ยังต้องหาของป่าประเภทสัตว์ป่ามาขาย

ท่ีชายแดนไทย การทํางานอย่างหนักของพ่อน่าจะเป็นผลให้พ่อเสียชีวิตลง (ในช่วงท่ีแม่คลอดน้องชาย

คนสุดท้อง) และหลังจากท่ีพ่อเสียชีวิตทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทํามาหากินมากข้ึนท่ีหนักท่ีสุด

คือ แม่ต้องทําหน้าท่ีเป็นท้ังพ่อและแม่ให้กับลูกๆ และช่วงท่ีลําบากท่ีสุดในชีวิตคือ เวลาท่ีคนใน

ครอบครัวไม่สบายและไม่มีเงินไปรักษา  

ด้วยความทุกข์ยากลําบากของครอบครัว วันทนีย์ในช่วงท่ีเป็นสาวรุ่นจึงต้องหางานรับจ้างเพ่ือ

เก็บเงินไว้ใช้เม่ือเกิดคนในครอบครัวเจ็บป่วย หลังจากทํางานในไร่นาของตนเสร็จแล้วจะรีบไปรับจ้าง

ในไร่นาของคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ เธอยังหารายได้โดยการนําผลผลิตจากไร่นาข้ามฟากมาขายใน

ประเทศไทย สินค้าท่ีนํามาขายส่วนใหญ ่ได้แก่ ถ่ัวลิสง และข้าวโพดสาลี นอกจากการนําสินค้าเกษตร

ข้ามฟากแม่น้ําเหืองมาขายในฝั่งประเทศไทยแล้ว วันทนีย์ยังได้พาน้องมารับจ้างในประเทศไทย ถ้าวัน

ไหนขายสินค้าหมดเร็วก็จะพาน้องๆ ไปรับจ้างล้างจาน หรือขนของให้ร้านค้า  

ด้วยความท่ีเป็นคนขยันมาก ญาติในฝั่งไทยจึงชวนไปรับจ้างเป็นแม่บ้านในกรุงเทพฯ ด้วยกัน 

โดยรับรองความปลอดภัยทุกอย่าง เพราะนายจ้างเป็นข้าราชการท้ังสามีและภรรยา เม่ือเห็นว่ามี

ความปลอดภัยแม่ของเธอจงึให้ไปทํางานท่ีกรุงเทพฯ ด้วยค่าตอบแทนเดือนละ 1,500 บาท 

หลังจากวันทนีย์ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 4 ปีเต็ม เธอลางานเพ่ือกลับไป

เยี่ยมแม่ท่ีบ้านฝั่งลาว โดยตั้งใจจะเดินทางข้ามฟากท่ีอําเภอนาแห้ว อย่างไรก็ตามด้วยการเดินทางท่ีไม่
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ค่อยสะดวก วันนั้นเธอเดินทางมาถึงนาแห้วมืดคํ่า ไม่มีเรือข้ามฟากเธอจึงตัดสินใจนอนค้างท่ีบ้านญาติ

ฝั่งไทย  

โชคชะตาได้เปลี่ยนเธอในวันนั้น ขณะท่ีพักรอท่ีบ้านญาติเพ่ือข้ามฟากในรุ่งเช้า ญาติได้

แนะนําชายหนุ่มคนไทยให้รู้จัก โดยบอกว่าเป็นคนขยันทํามาหากิน แต่มีพ่ีน้องหลายคนเหมือนกันให้

คิดดีๆ  วา่ถ้าไปรับจ้างเป็นแม่บ้านได้เงินเดือนเท่าเดิมกับการมีคนช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวจะไม่ดีกว่า

ไปรับจ้างเป็นลูกจ้างคนไปเรื่อยๆ หรือจะปักหลักสร้างฐานะของตนเองให้ม่ันคงและอยู่ฝั่งไทยใกล้

โรงพยาบาล เวลาเจ็บป่วยมีท่ีรักษา เม่ือญาติฝั่งไทยเห็นดีด้วยจึงให้แม่มาฝั่งไทย แม่ไม่ได้เรียกร้องค่า

สินสอดเพราะรู้ฐานะทางฝ่ายชายว่ามีฐานะยากจนเช่นกัน พิธีแต่งงานจึงถูกกําหนดให้เกิดข้ึนโดยทาง

ฝ่ายชายให้เงินเป็นค่าสินสอด 10,000 บาท พร้อมกับยกท่ีดินทํานาให้แปลงหนึ่งและให้สร้างกระต๊อบ

เป็นท่ีพักในท่ีดินของพ่อ-แม่ฝ่ายชายก่อน  

สัปดาห์ต่อมาจึงได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากับนายคํานวณ สิงห์รักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 

46 ปี และมีลูกด้วยกัน 1 คน คือ ด.ญ.สุวนันท์ สิงห์รักษ์ อายุ 14 ปี กําลังเรียนอยู่ชั้น ม.2 โดยท่ีไม่ได้

จดทะเบียนสมรสเนื่องจากคิดว่าตนเองเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย และ

ในความเป็นจริงวันทนีย์ไม่มีชื่อในทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนานแล้ว 

ท้ังนี้เนื่องจากระบบราชการลาวในอดีตยังไม่มีระบบท่ีเข้มแข็งในการทําทะเบียนราษฎร 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีติดกับประเทศไทย ประกอบกับการเกิดภาวะสงครามกลางเมืองเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ประชาชนถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายท่ีสนับสนุนระบบการปกครอง

แบบมีพระมหากษัตริย์ และฝ่ายสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันครอบครัวของวันทนีย์ก็เป็น

ครอบครัวคนชายแดนท่ีไม่ได้ใส่ใจต่อการข้ึนทะเบียนมาตั้งแต่อดีต หลังจากสงครามกลางเมืองสงบ 

รัฐบาลลาวได้เริ่มพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรข้ึนใช้ แต่เธอได้ข้ามเข้ามารับจ้างในประเทศไทยแล้ว 

นอกจากนี้ชีวิตหลังแต่งงานทําให้เธอถูกแปลกแยกออกจากความเป็นพลเมืองลาว เพราะต้องมาอาศัย

อยู่กินกับสามีคนไทย การคงไว้ซ่ึงสิทธิของความเป็นคนลาวของวันทนีย์จึงหมดลง  

ชีวิตท่ีอยู่ประเทศไทยนับจากแต่งงานจนถึงทุกวันนี้ สามีคือแรงหลักของครอบครัวในการหา

เลี้ยงชีพ เนื่องจากเขาเป็นคนดีขยันทํามาหากินเก็บหอมรอบริบจนมีเงินซื้อท่ีดินสร้างบ้านสองชั้นด้วย

ตนเอง มีรถจักรยานยนต์สองคัน มีรถไถนาเดินตาม รถอีแต๊ก (รถไถเดินตามพ่วงกระบะบรรทุก) และ

มีท่ีดินเป็นของตนเองประมาณ 30 ไร ่ 
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สําหรับวันทนีย์การตัดสินใจมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทําให้ตนเองและครอบครัวมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ นอกเหนือจากการทําไร่ทํานาวันทนีย์ยังสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยการทํามาหา

กินท่ีไม่ต้องสร้างหรือลงทุนมากนักอะไร คือ การเก็บเห็ดขายในช่วงท่ีเห็ดตามธรรมชาติออก ซึ่งเคยทํา

รายได้ให้ตัวเองมาท่ีสุดถึงวันละ 5,000 บาทเลยทีเดียว 

นอกจากนี้สามีพาไปเท่ียวหลายท่ีตามโอกาสท่ีครอบครัวพาไป ข้ามไปฝั่งลาว เช่น ไปทําบุญ 

ไปงานกินดอง หรือไปเยี่ยมญาติ ชีวิตความเป็นอยู่ก็มีความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อน ได้รับการยอมรับ

จากสังคมมากข้ึนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทํามาหากิน มีช่องทางในดําเนินชีวิตเป็นของตนเอง

และอนาคตของลูก 

อย่างไรก็ตามความขัดข้องหรือข้อกังวลใจ จากการสนทนากันนางวันทนีย์ จันทะลี คือ การ

สะท้อนถึงปัญหาท่ีประสบในสถานะของประชากรไร้สัญชาติ อันได้แก่ การถูกจํากัดพ้ืนท่ีไม่ให้เดินทาง

ออกไปต่างจังหวัด ดังนั้นชีวิตของเธอจึงถูกจํากัดอยู่แต่ในจังหวัดเลยเท่านั้น เม่ือต้องเดินทางออกนอก

พ้ืนท่ีจํากัดทําให้เธอกังวล ไม่สบายใจเพราะกลัวเจ้าหน้าท่ีไทยจับกุมดําเนินคดี นอกจากนี้การไม่มี

สัญชาติไทยได้ส่งผลให้เธอไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกับคนไทย กล่าวคือ ไม่

สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มท่ี (โดยเฉพาะในช่วงท่ีผ่านมา) เม่ือเจ็บป่วยก็ซื้อยากินเอง

หรือไปปรึกษาหมออนามัยในตําบล แต่หากจะต้องเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเธอจะต้องจ่ายค่า

รักษาพยาบาลเอง แม้ว่าท่ีผ่านมาวันทนีย์จะไม่เคยป่วยถึงข้ันต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

อย่างไรก็ตามเธอก็กลัวว่าหากสักวันเม่ือเจ็บป่วยแล้วเข้าไปรักษาในสถานบริการของรัฐก็อาจได้รับการ

ดูถูกจากคนอ่ืนๆ ว่าเป็นคนท่ีไม่มีสิทธิ์อะไร 

ปัญหาประการต่อมาในการไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐไทยคือ เธอไม่สามารถมีสิทธิ

ครอบครองทรัพย์สินต่างๆ ได้ เช่น ท่ีดิน และรถจักรยานยนต์ ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีหามาได้ร่วมกับสามี

จึงต้องใช้ชื่อของสามีเป็นผู้ถือครองตามกฎหมาย  

ปัญหาประการสุดท้ายของวันทนีย์คือ การไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาจากรัฐท่ีผ่านกลุ่ม

ทางการต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีประจําหมู่บ้าน หรือกระท่ังการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

ทําให้ชีวิตเธอถูกจํากัดไม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชน คงทําได้แต่เพียงการมีส่วนร่วมตาม

จารีตประเพณี เช่น งานบุญต่างๆ  
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ถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดต่างๆ ในสภาวะไร้รัฐของวันทนีย์ แต่ด้วยความเป็นคนท่ีมีนิสัยขยันมา

ตั้งแต่เด็กท่ีต้องเก็บของป่ามาขายในฝั่งไทย ทําให้เธอได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นคนท่ีเก็บเห็ด

เก่งท่ีสุดในหมู่บ้าน สามีและครอบครัวของสามีช่วยสะท้อนถึงทักษะความสามารถของเธอ ว่าเป็นคนท่ี

มีความสามารถในการเก็บเห็ด ถือได้ว่าเป็นเซียนเห็ด เพราะคนจะรู้จักโดยเฉพาะแม่ค้าท่ีมารับซื้อเห็ด

ต่างให้การยอมรับว่าถ้าจะซื้อเห็ดท่ีหมู่บ้านแสงพาต้องมาสั่งวันทนีย์ถึงจะได้เยอะ ความมีทักษะ

ดังกล่าวนี้ทําให้เธอเป็นท่ียอมรับของครอบครัวทางฝ่ายสามี เพราะเธอคือคนท่ีหารายได้จากการเก็บ

ของป่าได้อย่างมีรายได้เป็นกอบเป็นกํา ซึ่งสามารถจุนเจือครอบครัวให้มีฐานะดีข้ึนมาได ้

ถึงแม้จะมีการยอมรับในการเป็นครอบครัวของคนไทย แต่ก็ไม่มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็น

ในฐานะท่ีเป็นคนไทยคนหนึ่ง คํานวณ ซึ่งเป็นสามี บอกว่า “น้อยใจแทนภรรยาท่ียังไม่สามารถเข้าเป็น

คนไทยอย่างแท้จริงและท่ีผ่านมาการได้รับบัตร (ประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน) ก็ยังไม่เป็น

ผลดีอะไรมากนัก” เนื่องจากเธอยังมีข้อจํากัดในชีวิตแบบไร้สถานะทางทะเบียนดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  

ส่วนการเข้าสังคมกับคนลาวอ่ืนๆ ในอําเภอนาแห้วนั้นมีไม่มากนักมากนัก การรวมกลุ่มเพ่ือ

ช่วยเหลือกันเองในท้องถ่ินยังไม่มี ส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนลาวอพยพด้วยกันใน

กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น การไปร่วมงานบุญท่ีวัด เนื้อหาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะเป็นการ

ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน มีบ้างท่ีพูดถึงความจํากัดของการเป็นคนอพยพไร้สัญชาติ และ

แนวทางแก้ไขปัญหาในการข้ามแดน  

แผนผังเครอืญาติของนางวันทนีย์ จันทะลี 

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายมูน..... นามสกุล .....จนัทะลี.....  

  

ช่ือ .....นางมัด..... นามสกุล .....จันทะลี..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหตุ .....อายุ 65 ปี.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นายไหม..... นามสกุล .....จนัทะลี.....   
 
 
 

ช่ือ .....นายไล..... นามสกุล .....จันทะล.ี.... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 

สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.... 

หมายเหตุ .....อายุ 47 ปี..... หมายเหตุ .....อายุ 45 ปี..... 
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ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นางวันทนีย.์.... นามสกุล .....จันทะลี.....  ช่ือ .....นางพอง..... นามสกุล .....จนัทะลี..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 4206 89000 XX X   เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... 
หมายเหตุ .....อายุ 43 ป.ี....  หมายเหตุ .....อายุ 41 ป.ี.... 

ลูกคนท่ี 5 
 

ลูกคนท่ี 6 

ช่ือ .....นายลอง..... นามสกุล .....จนัทะลี..... 

  

ช่ือ .....นางทองดี..... นามสกุล .....จันทะลี..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สญัชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....อายุ 39 ปี..... หมายเหตุ .....อายุ 37 ปี..... 

ลูกคนท่ี 7 
 

ลูกคนท่ี 8 

ช่ือ .....นางนารี..... นามสกุล .....จนัทะลี..... 

  

ช่ือ .....นายบุญม.ี.... นามสกุล .....จันทะลี.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....อายุ 35 ปี..... หมายเหตุ .....อายุ 33 ปี..... 

ลูกคนท่ี 9 ลูกคนท่ี 10 

ช่ือ .....นางบุญศรี..... นามสกุล .....จันทะล.ี....   ช่ือ .....นายเอ็ดดี้..... นามสกุล .....จันทะลี..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....อายุ 31 ปี..... หมายเหตุ .....อายุ 27 ปี..... 

แผนผังเครือญาติของนางวันทนีย์ จันทะลี (ต่อ) 

พ่อ  แม ่

ช่ือ ....นายคํานวณ.... นามสกุล ....สิงห์รักษ์...   

  

ช่ือ .....นางวันทนีย.์.... นามสกุล .....จันทะลี..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 4206 89000 XX X  
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ..... 
หมายเหตุ .....อายุ 46 ปี.....  หมายเหตุ .....อายุ 43 ป.ี.... 

ลูก   

ช่ือ ....เด็กหญิงสุวนันท์.... นามสกุล ....สิงหร์ักษ์...     
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....   
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....อายุ 14 ปี..... 
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นอกจากวันทนีย์จะเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว น้องสาวของเธอคือ นางทองดี จันทะล ี

อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นลูกคนท่ี 6 ของพ่อแม่ ก็ได้มาอยู่ในประเทศไทยด้วยเนื่องจากการแต่งงาน โดย

ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดชลบุรีกับสามีคนไทย และมีอาชีพเก็บผักตามธรรมชาติขาย น้องก็เป็นคน

ขยันเก็บเงินจนได้ซ้ือท่ีดินและกําลังจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้ว เพราะมีลูกสองคนแล้วอยากสร้าง

ครอบครัวอยู่อย่างม่ันคง แม้ว่าน้องสาวไม่มีบัตรอะไรเลย เห็นว่ารัฐบาลประกาศให้ไปข้ึนแรงงานต่างด้าว 

น้องสาวเคยเล่าให้ฟังบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าน้องสาวได้ไปข้ึนแรงงานหรือไม่ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ชีวิตของนางวันทนีย์ จันทะลี เป็นกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนในอําเภอนาแห้วจังหวัดเลย ชีวิตแบบไร้สถานะของเธอทําให้มีข้อจํากัดในการดํารงชีวิต อัน

ได้แก่ การไม่สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดได้อย่างสะดวก ความไม่ม่ันคงและไม่มีสิทธิใน

ทรัพย์สิน และการขาดสิทธิในการเข้าถึงการบริการของรัฐท่ีควรจะได้คือการรักษาพยาบาล และการ

เข้าถึงสวัสดิการจากกลุ่มสถาบันท่ีเป็นทางการในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม เธอเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบุญประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีทักษะในการเก็บหา

ของป่าจนสามารถสร้างรายได้จนเป็นท่ียอมรับของสมาชิกครอบครัวของสามีและชุมชนท่ีเธออยู่อาศัย 

 

กรณีท่ี 6 

นางฟด ไซยะวง 

จากบุพการีไร้สัญชาติของคนสัญชาติไทย – ผู้ใช้แรงงานสัญชาติลาว 

 ฟด ไซยะวง (ปัจจุบันอายุ 29 ปี) เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเม่ืออายุ 13 ปี เพ่ือรับจ้างภาค

เกษตร โดยข้ามแดนมาทางลําน้ําเหืองบริเวณบ้านแก่งม่วง ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก่อนท่ี

จะแต่งกับหนุ่มไทย (ชาวบ้านวังเป่ง ตําบลน้ําทูน อําเภอท่าลี่) เม่ืออายุได้ 19 ปี และต่อมาได้แยกทาง

กับสามีหลังจากอยู่กินกันมาเป็นเวลา 10 ป ีและมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน  

เม่ือเดือนมีนาคม 2558 ฟดได้ไปเยี่ยมบ้านท่ี สปป.ลาว เพ่ือปรึกษากับพ่อแม่ในการเริ่มต้น

ชีวิตใหม่หลังจากท่ีไดเ้ลิกลากับสามีคนไทยและไม่มีทรัพย์ท่ีสร้างมาร่วมกันช่วงท่ีอยู่กินกับสามี ส่วนลูก

ชายท้ังสองคนก็อยู่กับสามี ครอบครัวทางฝั่งลาวได้ไปขอคําแนะนําจากนายบ้านให้นางฟด ไชยะวง ได้

อยู่อาศัยกับครอบครัวทางฝั่งลาวโดยขอละความผิดเนื่องจากนางฟด ไชยะวง ได้ถูกยกเลิกในทะเบียน
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ลาวเป็นเวลา 15 ปีแล้ว นายบ้านให้คําแนะนําว่าให้สมาชิกของครอบครัวท้ังหมดท่ีมีชีวิตอยู่ทางฝั่ง

ลาวพาไปมอบตัวกับตํารวจท่ีเมืองแก่นท้าว (โดยให้พ่อ แม่ น้อง และให้ญาติเป็นผูย้ั่งยืน/พยานด้วย)  

 ช่วงนั้นมีงานบุญตามประเพณีความเชื่อพุทธศาสนาของชาวลาวและงานกินดองหลานท่ีเมือง

แก่นท้าว นางฟด ไชยะวงจึงไปทําบุญและงานกินดองหลานท่ีเมืองแก่นท้าว โดยมีความตั้งใจจะไป

มอบตัวหลังจากเสร็จธุระ แต่ถูกตํารวจเมืองแก่นท้าวจับเสียก่อน จึงได้ดําเนินการตามกฎประเพณีลาว  

กล่าวคือ นางฟด ไชยะวง ถูกควบคุมตัวติดคุก 2 วัน เข้าไปดัดสร้าง 2 วัน และถูกตั้งข้อหาหนีเข้าเมือง

ให้รับโทษตามประเพณีเป็นเวลา 6 เดือน ทางพ่อ แม่ น้อง และญาติของนางฟด ไชยะวง จึงขอให้นาย

บ้านเจรจากับทางหน่วยงานตํารวจเมืองแก่นท้าวตามความเป็นจริงท้ังหมด  

 ในเบื้องต้นเพ่ือประกันตัวให้ผู้ต้องหาดําเนินการขอละโทษ จึงต้องการคํ้าประกันประกอบด้วย

สมาชิกครอบครัวท้ังหมด บ้านพร้อมท่ีดิน ท่ีไร่ ท่ีนา และเงินจํานวน 10,000 บาท เม่ือเจรจาแล้ว

เจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความตั้งใจจริง และมีพยานยืนยันจึงอนุโลมละโทษให ้

พร้อมท้ังข้ึนทะเบียนเป็นพลเมืองลาว โดยเสียค่าธรรมเนียมอีก 8,000 บาท แต่จะคืนหลักทรัพย์การ

คํ้าประกันและเงินจํานวน 10,000 บาท  

 หลังจากนั้นเป็นข้ันตอนในการจัดทําหลักฐานการเป็นพลเมืองลาว ดังนี้ (1) ทําใบยั่งยืน 

(หนังสือรับรอง) จากนายบ้าน โดยจ่ายค่าจ้ํากา (ค่าประทับตรารับรอง) 40 บาท (2) ทําใบยั่งยืน 

(หนังสือรับรอง) จากกลุ่มบ้าน โดยจ่ายค่าจ้ํากา 100 บาท (3) ทําใบยั่งยืน (หนังสือรับรอง) จากด่าน

สะพานไทย-ลาว โดยจ่ายค่าจ้ํากา 200 บาท (4) จากนั้นไปแจ้งจํานงข้ึนทะเบียนบ้าน (ปลื้มสัมมะโน

ครัว) พร้อมถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนท่ีเมืองไชยบุรี จ่ายค่าธรรมเนียม 400 บาท และรับบัตร

ภายในหนึ่งสัปดาห ์หรือ 200 บาท กรณีไม่ต้องการระบุวัน-เวลาในการรับบัตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ี

จะถามความสมัครใจในการทําหนังสือเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายใหเ้ลือก 3 กรณี คือ (1) กรณีไม่เร่งด่วน

มีค่าธรรมเนียม 2,500 บาท (2) กรณีเร่งด่วนมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท และ (3) เลือกไปทําท่ี

เวียงจันทร์พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 6,000 บาท โดยจะได้รับบัตรภายในวัน

เดียวกัน 
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5.5  สรุปและวิเคราะห์ 

 แม่น้ําเหืองเปน็แม่น้ําสาขาสายใหญ่แห่งหนึ่งของแม่น้ําโขง มีความยาวตามแนวชายแดนไทย

ลาวประมาณ 130 กิโลเมตร ต้นกําเนิดของแม่น้ําพรมแดนแห่งนี้ก่อเกิดข้ึนในบริเวณภูเม่ียง บ้านร่ม

เกล้า จังหวัดพิษณุโลก และไหลลงบรรจบแม่น้ําโขงท่ีบริเวณบ้านท่าดีหมี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ในอดีตการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนท่ีอาศัยอยู่เขตลุ่มน้ําเหืองเป็นไปอย่างเสรี ประชาชนในฝั่งประเทศ

ลาวจะข้ามแม่น้ําเข้ามาฝั่งประเทศไทยเพ่ือนําเกลือและของป่ามาแลกปลาร้าและสินค้าอุปโภคบริโภค

อ่ืนๆ การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหือง มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ท่ีจะต้องมีการติดต่อไปมาหาสู่กัน แม่น้ําเหืองเป็นเพียงเขตแดน

สมมุติกําหนดข้ึนมาให้เห็นความแตกต่างระหว่างรัฐไทยและสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การแบ่งแยกดังกล่าวนี้สร้างข้ึนเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ท่ีอาศัยอยู่ท้ังสองประเทศ อาทิเช่น 

การคุ้มครองปกป้องการค้าขาย การป้องกันภัยอันตรายจากโจรปล้นสะดม  

 ในช่วงศตรรษท่ี 19 ประเทศตะวันตกท่ีเรืองอํานาจสองประเทศคือ อังกฤษและฝรั่งเศสได้

ขยายอาณานิคมเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึน แต่ก่อนหน้านั้น ภูมิภาคแห่งนี้อยู่

ภายใต้การบริหารแบบราชอาณาจักรน้อยใหญ่ มีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลาง เมืองท่ีเล็กกว่าเป็นบริวาร

และต้องส่งเครื่องบรรณาการให้กับเมืองหลวงมากกว่าหนึ่งอาณาจักร และมีความยืดหยุ่นของขอบเขต

ดินแดน บ้างก็ซ้อนทับกันในอํานาจของอาณาจักร นอกจากความยืดหยุ่นของพรมแดนแล้วผู้คนท่ี

อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ต่างก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน มีการอพยพเคลื่นย้ายถ่ินอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา 

และมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์64 

 อย่างไรก็ตามการเข้ามาของชาติตะวันตก ทําให้การแบ่งเขตแดนเขตแดนระหว่างอาณาจักร

ถูกแบ่งแยกให้ปรากฎชัดเจน (territorialization) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแบ่งแยกดังกล่าวนี้ทําให้

พ้ืนท่ีอึมครึมซ้อนทับถูกกําหนดใหม่65 โดยใช้แม่น้ําสายหลักในพ้ืนท่ีอันได้แก่แม่น้ําเหือง และในท่ีสุด 

                                                           

64 จามะรี เชียงทอง, “การเมื่องเรื่องชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม และความรู้พ้ืนถ่ินในไทย เวียดนาม และลาว,” 
ใน ว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธ์ุ, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), เอกสารวิชาการลําดับท่ี 36 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547), 129. 

65 เรือ่งเดียวกัน, 137. 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 156 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

เม่ือปี พ.ศ. 2446 ประเทศไทยได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําเหืองให้แก่ฝรั่งเศส66 การสูญเสียดินแดน

ให้กับชาติตะวันตกนี้ ผลักดันให้ประเทศสยามจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการใหม่ และ

สร้างความเป็นชาติมากข้ึน โดยจามะรีได้ให้รายละเอียดของความจําเป็นท่ีสยามต้องปรับตัวว่า 

“สยามมีความตื่นตัวในการปรับตัวเป็นชาติสมัยใหม่ตั้งแต่สมัยรัชการท่ี 5 ในปลาย

ศตวรรษท่ี 19 เม่ือมีการจัดระเบียบบริหาราชการใหม่เพ่ือควบคุมการจัดพ้ืนท่ี 

(เทศาภิบาล) และในสมัยรัชการท่ี 6 ก็ยิ่งมีการให้ความสําคัญต่อชาติมากข้ึน และมี

การสร้างสัญลักษณ์เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติ เช่น เพลงชาติ และธงชาต ิ

(ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย)์ และรัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทความปลุกใจ

ให้รักชาต”ิ67 

 การจัดระเบียบภายในชาติสยาม ทําให้มีการออกกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติข้ึนในปี 2442 

เพ่ือให้สัญชาติแก่คนท่ีเกิดในประเทศไทยมีมารดาและบิดาเป็นคนเอเชีย การออกกฎหมายดังกล่าวนี้

สอดคล้องกับความกังวลต่อความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึนกับฝรั่งเศสจากการเคลื่อนย้ายของประชากร

ออกมาจากประเทศลาว ก่อนปี พ.ศ. 2432 ในขณะท่ีฝรั่งเศสเองก็ต้องการให้ประชากรท่ีอพยพ

เหล่านั้นย้ายกลับ เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 การให้สัญชาติของสยามดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับพลเมืองที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 

ท่ีถูกแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม คือ คนใน (included) ท่ีได้รับสัญชาติไทย และคนนอก (excluded)68 

ท่ีถูกเรียกให้เป็นคนต่างด้าวในปัจจุบันซึ่งเกิดข้ึนพร้อมกันกับการปักปันเขตแดนระหว่างสยามและ

อาณานิคมของฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตแดนไม่ได้สร้างแค่ผลประโยชน์อย่างเดียว มียังก่อ

ปัญหาให้กับคนท้องถ่ินท่ีอาศัยอยู่ตามแนวเขตชายแดนดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างสภาวะกลายเป็น

คนไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่ผู้คนในลุ่มน้ําแห่งนี้  

                                                           

66 อนุชิต สิงห์สุวรรณ, “ตัวตน ของคนเชียงคาน: ในมุมมองนักเดินทางตะวันตก," เมืองโบราณ 37, ฉ.4 
(ตุลาคม-ธันวาคม, 2554). 

67 จามะรี เชียงทอง, “การเมืองเรื่องชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม และความรู้พ้ืนถ่ินในไทย เวียดนาม และลาว,” 
143. 

68 เรื่องเดียวกัน, 142. 
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 ท่ีหมู่บ้านอาฮี อําเภอท่าลี่ และหมู่บ้านแสงพา อําเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการนี ้

หากมองตามแนวคิดการสร้างชาติและพลเมือง (nationalism and citizenship) ของจามะรีและ

ธงชัยแล้ว ท้ังสองหมู่บ้านนี้มีความไม่แน่นอนชัดเจนในเรื่องพรมแดนและการเป็นพลเมืองมาก่อน 

ไม่แน่ชัดว่าเป็นหมู่บ้านของสยามหรือลาว เนื่องจากอํานาจรัฐในยุคก่อนอาณานิคมของฝรั่งเศสจะเข้า

มานั้นมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว ดังนั้นผู้คนในพ้ืนท่ีสองหมู่บ้านกรณีศึกษาแห่งนี้จึงเคลื่อนย้ายไปมา 

ประกอบกิจการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า การแรงงาน รวมไปถึงการแต่งงานได้อย่างเสรีโดยไม่มี

อํานาจของรัฐมาควบคุม จนกระท่ังอํานาจจากตะวันตกเข้ามาแทรกแซง การแบง่แยกจึงเกิดข้ึน 

 ในการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้รู้ในหมู่บ้านอาฮีเก่ียวกับการอพยพของผู้คนพบว่า 

หลังจากเป็นท่ีแน่ชัดว่าสยามต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ําเหืองให้แก่ฝรั่งเศส ประชาชนท่ีมี

การศึกษาท่ีอาศัยในเมืองแก่นท้าว บ่อแตนในแขวงไซยะบุรี ถูกทางการสยามให้เลือกว่าจะเป็นคนไทย

หรือคนลาว ทําให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่เพ่ือเข้ามาเป็นพลเมืองสยาม การแบ่งแยกให้เป็นคนในกับ

คนนอกมีตั้งแต่สมัยนั้น 

 อีกระลอกท่ีเร่งเร้าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําพรมแดนแห่งนี้ คือ การ

หลบหนีภัยคุกคามจากความไม่สงบในยุคสงครามลับในลาวและสงครามเย็นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

โดยเฉพาะภายหลังจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวสามารถเอาชนะเหนือฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ประชาชน

กลุ่มหนึ่งได้หลบหนีจากภัยคุกคามดังกล่าวข้ามแม่น้ําเหืองเข้ามาอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องในประเทศ

ไทย ในหมู่บ้านอาฮีและหมู่บ้านอ่ืนๆ ตลอดท้ังแม่น้ําเหือง ในหมู่บ้านอาฮีพบว่าก่อนปี พ.ศ. 2518 

ประชากรคนลาวอพยพมีจํานวนไม่ถึง 20 คน แต่ภายหลังจากประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

คนลาวอพยพในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 100 คนในปีเดียว อัตราการเพ่ิมดังกล่าวนี้แสดงให้เห็น

ถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของถ่ินอยู่อาศัยต้นกําเนิด 

 อย่างไรก็ตาม ในยุคหลังจากสงครามเย็นสงบ ประกอบกับรัฐบาลไทยนําโดย พลเอกชาติชาย 

ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนนโยบายจากการรังเกียจคอมมิวนิสต์เป็นคบหากันมากข้ึน ผ่าน

นโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เปน็สนามการค้า” การข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเข้ามาประเทศไทยยังคง

มีต่อเนื่องแต่วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเปลี่ยนไป จากการศึกษาพบว่า ในพ้ืนท่ีบ้านอาฮี อําเภอท่าลี่

และบ้านแสงพา อําเภอนาแห้ว ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ท่ีเข้ามาแต่งงาน

อยู่กินกับสามีคนไทย จึงต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกับครอบครัว การเปลี่ยน
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สนามรบเป็นสนามการค้าได้นํามาซึ่งการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายเพ่ือแต่งงาน และก่อเกิดความไร้

สัญชาติให้กับกลุ่มคนในลุ่มน้ํา 

 ชีวิตแต่งงานได้สร้างข้อจํากัดให้พวกเขาไม่สามารถกลับบ้านท่ีฝั่งลาวได้บ่อยครั้ง ประกอบกับ

ในประเทศ สปป.ลาวนั้นยังไม่ก้าวหน้าในงานข้ึนทะเบียนราษฎร์ การออกบัตรประชาชนหรือเอกสาร

ยืนยันตัวบุคคลจากรัฐบาลยังไม่มี หากจะยืนยันว่าบุคคลใดเป็นพลเมืองของหมู่บ้านใดต้องให้นายบ้าน 

(ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นผู้รับรอง อย่างไรก็ตามเม่ือพวกเขาห่างหายจากถ่ินหมู่บ้านกําเนิดเป็นเวลานาน ก็เป็น

เรื่องลําบากท่ีนายบ้านจะรับรองความเป็นคนลาวให้กับพวกเขาได้ ทําให้สูญเสียสิทธิการได้สถานภาพ

การเป็นพลเมืองลาว และกลายเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฝั่งประเทศไทย ไม่ได้รับสิทธิในการ

เข้าถึงบริการรัฐ เช่น การคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล ซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียด

ข้างล่างนี ้

5.5.1 ผลกระทบของความไร้สัญชาติต่อชุมชนท้องถิ่น 

 จากการศึกษาสถานะภาพและการดํารงชีวิตของคนไร้รัฐในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหือง อันครอบคลุม

พ้ืนท่ีสองอําเภอคือท่าลี่และนาแห้วจังหวัดเลย พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการมีประชากรไร้

สัญชาติสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ ปัญหาท่ีกระทบต่อสิทธิการเป็นมนุษย์ของผู้ไร้

สัญชาติและครอบครัว อันได้แก่การไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐในการรักษาพยาบาล การขาด

ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน และการถูกทําร้ายร่างกายและล่วงเกินทางเพศเป็นประเด็นปัญหา

สําคัญท่ีค้นพบจากการสํารวจภาคสนาม ส่วนปัญหากลุ่มท่ีสองคือผลกระทบต่อชุมชนท่ีผู้ไร้สัญชาติ

อาศัยอยู่ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ยาเสพติด การควบคุมโรคระบาด และการค้ามนุษย์และ

อาญากรรมอ่ืนๆ ซึ่งจะขอนําเสนอเป็นลําดับดังต่อไปนี ้  

ก. การไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล 

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าปัญหาท่ีกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้อพยพมีหลายประเด็น ใน

ประเด็นแรกจะขอกล่าวถึงปัญหาท่ีคนไร้สัญชาติประสบและเป็นกังวลมากท่ีสุดคือ การไม่สามารถ

เข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีถือบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

(ทร.38) และผู้ไม่มีบัตรแสดงสถานะอะไรเลยอะไรเลย เม่ือมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือการ

เจ็บป่วยท่ีมีอาการรุนแรง เช่น เบาหวาน หรืออุบัติเหตุ พวกเขาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง 
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บางรายท่ีป่วยหนักต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงถึงข้ันจําเป็นต้องขายทรัพย์สินท่ีมีอยู่เพ่ือการรักษา 

เช่น กรณีศึกษาของครอบครัวนายบุญมา แสงคําจร ท่ีต้องขายบ้านและท่ีดินเพ่ือพาลูกสาวมา

รักษาพยาบาลในเมืองไทยเพราะป่วยด้วยโรคทาลัสสีเมียท่ีมีค่ารักษาในแต่ละครั้งแพง  

 เราได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมในการข้ามชายแดนของคนฝั่งลาวท่ีเข้ามาในประเทศไทย 

โดยศึกษาจากวัตถุประสงค์ในการข้ามเข้ามาฝั่งประเทศไทย ท่ีจุดผ่อนปรนบ้านนากะเซ็งซึ่งอยู่ห่าง

จากด่านสากลบ้านนากระเซ็งประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันจาก

จุดผ่อนปรนดังกล่าว แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกันจังหวัดเลย พบว่าเหตุผลท่ีคนลาวข้าม

จุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว โดยเรียงลําดับตามความสําคัญของวัตถุประสงค์ของการข้ามแดนดัง

ตารางท่ี 5.4 

ตารางท่ี 5.4 วัตถุประสงค์การข้ามแดน 

ณ จุดผ่อนปรนชายแดนในลุ่มน้ําเหืองบ้านนากะเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ลําดับ

ความสําคัญ 
วัตถุประสงค์ข้ามแดน 

ลักษณะการอาศัยในประเทศไทย 

มาเช้าเย็นกลับ 

ในหนึ่งวัน 

ไปๆ มาๆ  

มากกว่าหนึ่งวัน 

แต่ไม่ค้างคืน 

ไปๆ มาๆ  

มากกว่าหนึ่งวัน 

และค้างคืน 

1 เพ่ือการรักษาพยาบาล * * * 

2 รับจ้างแรงงานภาคเกษตร  *  

3 จับจ่ายใช้สอย *   

4 เยี่ยมญาติพ่ีน้อง *   

ท่ีมา: จุดผ่อนปรนชายแดนไทยลาว บ้านนากะเซ็ง, 2558 

 วัตถุประสงค์ในการข้ามแดนอันดับหนึ่งคือ การเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลในฝั่งประเทศ

ไทย รองลงมาเป็นการข้ามแดนเข้ามารับจ้างภาคเกษตรตามฤดูกาล และเยี่ยมญาติพ่ีน้องตามลําดับ 

ความแตกต่างของระดับการพัฒนาท้ังสองประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการของรัฐนั้นเป็นเหตุผลหลัก

ท่ีผลักดันให้เกิดการข้ามชายแดนของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหือง นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการ
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และข้ันตอนท่ียุ่งยากของด่านตรวจคนเข้าเมืองของท้ังสองประเทศ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดการ

หลบหนีเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมาย  

ข. การถูกจํากัดสิทธิในความม่ันคงของชีวิต 

ปัญหาประการท่ีสองในสภาวะการเป็นคนไร้สัญชาติของกลุ่มคนลาวอพยพในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ํา

เหือง คือ การถูกจํากัดสิทธิในความม่ันคงของชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาในประเด็นนี้แบ่งออกเป็นสอง

กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้ามาแต่งงานกับคนไทย และกลุ่มท่ีอพยพย้ายเข้ามาเป็นครอบครัว กลุ่มแรกสําหรับ

ผู้เข้ามาแต่งงานอยู่กินกับคนไทย ถึงแม่ว่าพวกเขาทํางานในไร่นาหรือบางคนทํากิจการค้าขายกับคู่สมรส 

ทรัพย์สินท่ีหามาได้นั้นทางราชการไทยไม่อนุญาติให้ใช้ชื่อคนไร้สัญชาติเป็นเจ้าของ เช่น บ้าน ท่ีดิน 

รถยนต์ เม่ือมีการหย่าร้างเลิกลากับคู่สมรส ทรัพย์สินท้ังหมดตกเป็นของคู่สมรสคนไทย และไม่สามารถ

ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินเหล่านัน้ได ้เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะ 

 อย่างไรก็ตามในกรณีศึกษาท่ีบ้านอาฮี เพ่ือสร้างเป็นหลักประกันว่าคนไร้สัญชาติจะมีความ

ม่ันคงต่อทรัพย์สิน กลุ่มคนลาวอพยพจะใช้ชื่อลูก ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยกําเนิดเป็นเจ้าของทรัพย์สินแทน 

การให้บุตรเป็นผู้ถือสินทรัพย์ท่ีหามาได้ร่วมกันนี้ เป็นสิ่งท่ีเราค้นพบในการศึกษาท่ีบ้านอาฮี ถือเป็น

รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยและคนไร้สัญชาติโดยใช้ความสัมพันธ์

ทางสายเลือดกับบุตรท่ีมีร่วมกัน  

 สําหรับกลุ่มท่ีย้ายข้ามแดนมาท้ังครอบครัว ทรัพย์สินท่ีหามาได้จําเป็นต้องใช้ชื่อญาติพ่ีน้อง

เป็นผู้ถือครองให้ ดังนั้นบางครอบครัวครัวท่ีไม่มีญาติพ่ีน้อง จึงอยู่อย่างยากลําบากเนื่องจากไม่สามารถ

ครอบครองทรัพย์สินได้ ทําให้ฐานะยากจนมากกว่าครอบครัวคนไทยโดยท่ัวไป เช่น ครอบครัวของ

เด็กหญิงพิมพา หอมหวน ท่ีไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย ครอบครัวในกลุ่มนี้จึงกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ

อย่างสุดโต่ง ไม่มีสิทธิและทรัพย์สินเท่าเทียมกับคนท่ัวไป และบางคนถูกชักนําไปสู่ด้านมืดใน

สังคมไทย ต้องไปข้องเก่ียวกับขบวนการค้ายาเสพติด หรือบางคนถูกนําไปขายเพ่ือเป็นสินค้าทางเพศ 

ดังท่ีจะกล่าวถึงในปัญหาต่อไป 
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ภาพแสดงทรัพย์สินของครอบครัวซึง่คู่สมรสท่ีเป็นคนสัญชาติไทยมักถือกรรมสิทธิ ์

ในการครอบครองตามกฎหมาย (ภาพโดย สุชารัตน์ มูลตร,ี 2558)  

ค. ปัญหาการถูกทําร้ายร่างกายและละเมิดทางเพศ  

ด้วยเป็นคนไร้รัฐไม่มีรัฐชาติให้การคุ้มครองให้อยู่อย่างมีศักดฺฎฎศรีเช่นประชาชนไทยท่ัวไป การ

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหืองชายแดนประเทศไทยและลาวไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างท่ี

จินตนาการไว้ กลุ่มคนไร้สัญชาติเพศหญิงหลายคนจึงอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากจากการกดข่ีทางเพศ

ของชายไทย ท่ีหมู่บ้านอาฮีและตําบลรอบๆ หญิงลาวอพยพหลายคนต้องอยู่ในสภาพหนีร้อนมาเจอ

นรก เช่น กรณีของครอบครัวเด็กหญิงพิมพาท่ีท้ังครอบครัวถูกกระทําชําเราโดยพ่อของสามีป้าเป็น

เวลานาน นอกจากนี้เรายังได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านหลายคนว่า หญิงลาวหลายคนเข้ามาแต่งงานกับ

คนไทยแล้ว เกิดแยกทางกับสามีแต่ไม่สามารถกลับไปถ่ินฐานดั้งเดิมท่ีลาวได้ ต้องอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ

และตัดสินใจเข้าสูข่บวนการขายบริการทางเพศและหายสาบสูญไป นอกจากนี้บางคนยังเข้าไปพัวพัน

สู่ขบวนการค้ายาเสพติด และมีผลกระทบต่อชุมชนของคนไทย ตารางแสดงข้อจํากัดสิทธิในเข้าถึง

บริการของรัฐแยกตามประเภททะเบียน กรณีศึกษาบ้านอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
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ตารางท่ี 5.5 ปัญหาการเข้าถึงสิทธข้ัินพื้นฐานต่างๆ แยกประเภทตามบัตร 

บริการของรัฐ บัตรสีชมพู 69 บัตรขาว 70 ไม่มีบัตรอะไร 

การรักษาพยาบาล   * 

การศึกษา    

ออกนอกพ้ืนท่ี  * * 

ฝากครรภ ์   * 

ขับรถ * * * 

การเข้าถึงค่าแรงข้ันต่ํา  * * 

ครอบครองสังหาริมทรัพย ์ * * * 

ครอบครองอสังหารริมทรัพย ์ * * * 

ท่ีมา: การประชุมกลุ่มย่อยคนลาวอพยพไร้รัฐบ้านอาฮี, 2558 

จากตารางข้างบนจะเห็นว่า ผู้ท่ีถือบัตรสีชมพูจะมีปัญหาสิทธิเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐได้

น้อยกว่ากว่าผู้อพยพกลุ่มอ่ืน ในทางตรงข้ามกลุ่มท่ีไม่มีสิทธิมากท่ีสุด คือ กลุ่มคนท่ีไม่มีบัตรหรือระบบ

ทะเบียนอะไรเลย 

5.5.2 ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นท่ีผู้ไร้สัญชาติพักอาศัย  

 ก่อนภูมิภาคลุ่มแม่น้ําเหืองประสบกับเหตุการณ์การสงครามเย็น การเคลื่อนย้ายอพยพของ

คนลาวเข้ามาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีแห่งนี้มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินจากการแต่งงาน จาก

การศึกษาท่ีบ้านอาฮีพบว่าก่อน พ.ศ. 2518 คนไม่มีสถานะทางทะเบียนในบ้านอาฮีมีประมาณ 20 คน 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง จํานวนคนไร้สถานะทางทะเบียนใน

หมู่บ้านเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ 100 คน จนถึงปัจจุบันนี้เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 980 คน เม่ือ
                                                           

69 คนต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร มีช่ืออยู่ในทะเบียน ท.ร. 14 และคนต่าง
ด้าวท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่เป็นกรณีพิเศษ เช่น ลาวอพยพ ชาวเขา ท่ีมีช่ือในทะเบียน ท.ร.13 และทะเบียน
ประวัติ ท.ร.38 เป็นบัตรพลาสติกสีชมพู 

70 เป็นบัตรท่ีทางราชการออกใหส้ําหรับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ด้านหน้าสีขาว ด้านหลังสีชมพู 
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รวมกับประชากรคนไทยท่ีมีทะเบียน 1,366 คน แสดงว่ามีประชากรท่ีอยู่จริงในหมู่บ้านราว 1,966 คน 

ดังนั้น สัดส่วนคนลาวอพยพท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาฮีจึงเท่ากับประมาณ 1/3 ของประชากรท้ังหมด  

ก. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน 

 จํานวนประชากรท่ีมีมากถึงหนึ่งต่อสามส่วนนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของบ้านอาฮีท้ังในด้านดีและด้านลบ การใช้ทรัพยากรของชุมชน เช่น น้ําประปา ไฟฟ้า หรือระบบ

สวัสดิการอ่ืนๆ ต้องถูกแบ่งส่วนไปโดยกลุ่มคนอพยพ นอกจากนี้เม่ือศึกษาไปถึงข้อจํากัดขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอาฮีแล้ว พบว่า การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาขององค์กรท้องถ่ิน

แห่งนี้ไม่สามารถตั้งงบประมาณเผื่อกลุ่มประชากรท่ีไร้ทะเบียนราษฎร์เหล่านี้ได้ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในการพัฒนาจึงไม่เพียงต่อกลุ่มประชากรจริง  

 อย่างไรก็ตามผลกระทบในแง่บวกต่อชุมชนก็มีอยู่ไม่น้อย แรงงานในภาคเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าท้องถ่ิน เช่น หน่อไม้อัดปีบ๊ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนปีละประมาณ 20 ล้านบาท เป็นสิ่งท่ี

ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชากรลาวอพยพบ้านอาฮีมีผลกระทบด้านดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมต่อชุมชนในลุ่มน้ําเหืองอยู่ไม่น้อย จนอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พวกเขาเป็นฟันเฟืองอีกระบบ

หนึ่งในนิเวศน์ทางสังคมเศรษฐกิจของลุ่มแม่น้ําเหือง หากขาดฟันเฟืองชิ้นส่วนนี้ไปก็จะส่งผลกระทบ

ต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจและสังคมในลุ่มน้ําชายแดนแห่งนี้ แรงงานภาคเกษตรจะต้องขาดแคลน กิจการ

หน่อไม้อัดปี๊บซึ่งกลายเป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียงของชุมชนต้องขาดผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และท่ีสําคัญคือ

บางครอบครัวคงต้องขาดสมาชิกคนสําคัญ 

ข. ปัญหายาเสพติด 

การอยู่อาศัยร่วมกับกลุ่มคนไร้รัฐท่ีไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาของรัฐได้ ทําให้ผู้คนบางกลุ่ม

เลือกเส้นทางหารายได้นอกกฎหมาย ในอดีตหมู่บ้านอาฮีและชุมชนอ่ืนๆ ในแถบลุ่มแม่น้ําเหือง ข้ึนชื่อ

ในการระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า การศึกษาข้อมูลพบว่ามีบางครอบครัวท่ีไม่กล้าเข้าสู่

กระบวนการสํารวจทะเบียนผู้ไม่มีฐานะ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกดําเนินคดีท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันทางการไทยจะเข้มงวดปราบปรามการค้ายาเสพติดจนสามารถบรรเทาปัญหาลงได้ 

แต่ผู้ท่ีเคยเก่ียวข้องกับปัญหาดังกลา่วยังคงหลบซ่อนไม่ยอมเผยตัวเองเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจาก

ส่วนราชการและเอกชน ปัญหาจึงถูกหมักหมมไว้และทําให้ภาพลักษณ์ของคนลาวอพยพถูกมองใน



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 164 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

แง่มุมไม่ดี ปัญหาการเหมารวมว่าเป็นชุมชนแห่งยาเสพติดจนทําให้ส่วนราชการเพ่งเล็งและกวดขัน

ชุมชนชายแดนเป็นพิเศษ ปัญหาดังกล่าวนี้จึงมีผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชน ถึงแม้ว่าปัญหา

ยาเสพติดท้ังหมดนั้นไม่ได้เกิดข้ึนจากการกระทําของคนไร้สถานะทางทะเบียน 

 โดยสรุปแล้ว การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหืองเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง

จากอดีตถึงปัจจุบัน แต่ความเข้มแข็งในกาารบริหารประเทศของรัฐไทยและลาวได้ก่อให้เกิดปัญหาคน

ไร้สัญชาติตามแนวชายแดนอยู่ 2 ประการคือ ประการแรก คือ การขาดสิทธิท่ีเท่าเทียมของมนุษย ์

ของผู้ไร้สัญชาตแิละครอบครัว ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพของรัฐ สูญเสียสิทธิใน

การครอบครองทรัพย์สินท่ีหามาได้ และการถูกละเมิดทางเพศและทําร้ายร่างกาย ส่วนประการท่ีสอง

คือ ผลกระทบในการอยู่ร่วมอาศัยเป็นชุมชนร่วมกับคนไทย ซึ่งมีท้ังด้านดีและลบต่อระบบเศรษฐกิจ

ของชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความม่ันคงยาเสพติด 

5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาภาคสนามท่ีหมู่บ้านอาฮีและชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหือง เราพบว่า

สถานการณ์เปลี่ยนผ่านของคนลาวเข้ามาสู่สภาพเป็นคนผิดกฎหมายไร้รัฐในประเทศไทยนั้นไม่มีทีท่า

ว่าจะหมดไป หากแต่ยังดําเนินไปเรื่อยๆ เหมือนดังสายน้ําที่ไม่เคยหยุดไหล เราขอนําเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพสู่สถานะไร้รัฐ ท่ีมีต้นเหตุมาจากการบริหาราชการแบบรวม

ศูนย์อํานาจและเน้นความเข้มแข็งของรัฐส่วนกลาง จนก่อให้เกิดปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ทางสุขภาพ การไม่มีสิทธิในทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ก. รวมศูนย์อํานาจของสองรัฐ ต้นเหตุของปัญหา 

การอพยพในยุคใหม่หลังสงครามเย็นยุติแล้ว ทําไมถึงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะยุติ 

มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าส่วนราชการของไทยท่ีเก่ียวข้องจะไม่รู้เห็น หรือร่วมมือต่อการเปลี่ยนผ่าน

สถานะข้ามแดนท่ีกล่าวกันอยู่นี้ กรณีศึกษาท่ีตําบลอาฮีพบว่าจํานวนของผู้ไร้สัญชาติมีมากเกินท่ีจะ

ปฏิเสธไม่ไดว้่าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจะไม่ทราบการเป็นอยู่  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพของการบริหารท่ีเน้นรูปแบบ

การรวมศูนย์อํานาจไว้ส่วนกลาง เสียงสะท้อนจากคนไร้รัฐท่ีบ้านอาฮีต่างตรงกันว่า เม่ือเจ้าหน้าท่ีคน

เดิมย้ายไป การติดตามเรื่องการข้ึนทะเบียนและสิทธิท่ีคนไร้สัญชาติอย่างพวกเขาพึงจะได้ก็หยุดลง 
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ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่า นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิเสธให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย ์

ผลกระทบท่ีปรากฎเด่นชัดของการรวมศูนย์การบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหาของผู้อพยพไว้ท่ี

ส่วนกลางคือ การขาดการรับรองสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในพ้ืนท่ี เช่น รพ.สต.อาฮี 

โรงพยาบาลท่าลี่ และโรงพยาบาลเลย เพราะสถานบริการเหล่านี้มักจะปฏิเสธการให้บริการหากคนไข้

ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

ข. ข้อเสนอต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

(1)  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภาคประชาสังคม 

ทางออกของปัญหาประการนี้พบว่า ในพ้ืนท่ีบ้านอาฮีนั้นมีความพยายามของกลุ่มคนไร้

สัญชาติท่ีจะรวมตัวกันเพ่ือช่วยเหลือติดตาม กรณีการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการแรงงานตําบลอาฮี ซึ่ง

เป็นท่ีรับรู้กันว่าเป็นกลุ่มคนลาวอพยพ เป็นความพยายามอันหนึ่งท่ีจะหาทางออกจากกรณีการถูก

ปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีจะช่วยเหลือต่อพวกเขา หลายกรณีท่ีคนไร้รัฐไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการ

รักษาพยาบาล สามารถแก้ไขได้ด้วยกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยราชการหลายหน่วยงาน

เองก็พอใจท่ีจะประสานงานต่อกลุ่ม เพ่ือให้งานควบคุมและดูแลคนข้ามแดนมีประสิทธิภาพ เช่น การ

ประสานงานกับกลุ่มกองทุนสวัสดิการแรงงานตําบลอาฮี เพ่ือรณรงค์การป้องกันยาเสพติดของ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือแม้แต่ อบต. และกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้านมีการใช้บริการแรงงานอาสาสมัครของ

กลุ่มเม่ือต้องการทํากิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ บทบาทองค์กรท่ีสามซึ่งหมายถึง การรวมกลุ่มของคนไร้สัญชาติเอง มี

ประโยชน์ต่อการคลีค่ลายและบรรเทาปัญหาของกลุ่มคนไร้รัฐในพ้ืนท่ีชายแดนลุ่มแม่น้ําเหือง 

(2)  ปิดก้ันและบรรเทาความรุนแรงในการแปลงสถานะสู่ความไร้สัญชาต ิ

เราตั้งข้อสงสัยถึงระบบคิดต่อทางเลือกของกลุ่มคนไร้รัฐในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้พบว่า เม่ือพวก

เขาเข้าสู่สถานะไรัสัญชาติแล้ว ทางเลือกท่ีจะกลับไปสู่ประเทศลาวนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายท่ีจะทํา 

เนื่องจากการกลับไปประเทศลาวนั้น พวกเขากลัวท่ีจะถูกลงโทษอาญาหนักในฐานะคนหลบหนีออก
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นอกประเทศ พวกเขากลัวท่ีจะถูกนําไปสู่กระบวนการ “ดัดสร้าง” ซึ่งหมายถึง ต้องเข้าเรือนจําหรือ

นําไปปล่อยเกาะกลางแม่น้ําโขงให้อยู่อย่างทุกข์ยากลําบาก  

ในขณะเดียวกันทางเลือกท่ีจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยกลับไม่มีการลงโทษอาญาอะไรท่ี

รุนแรง ดังนั้นการเป็นอยู่อย่างไร้สถานะทางทะเบียนในฝั่งประเทศไทย มีคุณมากกว่าโทษต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพวกเขา กล่าวคือ มีจํานวนประชากรน้อยมากท่ีจะถูกดําเนินคดีในฝั่งไทย เม่ือถูก

เจ้าหน้าท่ีรัฐจับกุมก็มักจะถูกปล่อยตัวไปหรือผลักดันให้กลับประเทศ ดังนั้นความเห็นแก่มนุษยธรรม

หรือไม่ดําเนินการอย่างจริงจังต่อกลุ่มคนไร้สัญชาตินี้ เป็นประโยชน์และมีผลส่งเสริมต่อการโยกย้าย

ข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง 

 (2.1)  ส่งเสริมการบริการทางสุขภาพเฉพาะสําหรับคนไร้สถานะ 

 ทางออกต่อกรณีปัญหาดังกล่าวนี้คือ ทําอย่างไรท่ีจะปิดก้ันหรือบรรเทาการอพยพมา

เป็นคนไร้สถานะทางทะเบียนในฝั่งประเทศไทย แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนท่ีชายแดนไทย

ลาวให้เท่าเทียม เช่น การบริการทางสาธารณสุขเฉพาะกลุ่มคนไร้รัฐ  ซึ่งมีกรณีตัวอย่างมาแล้วในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคประชาสังคมได้ก่อตั้งโรงพยาบาลหรือคลีนิคเพ่ือ

ให้บริการเฉพาะกลุ่มคนท่ีไม่มีสัญชาติ เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาในการเข้าถึงบริการของรัฐใน

เบื้องต้น อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จําเป็นต้องใช้เวลาระดมทุนและจัดสรรงบประมาณ 

 (2.2)  ปรับปรุงและสํารวจประชากรใหม่ 

 การปรับปรุงระบบทะเบียนประชากรใหม่เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะประหยัดกว่า ควรมีการ

สํารวจจํานวนประชากรลาวอพยพท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือ 

(3) ผลักดันนโยบายเฉพาะสําหรับสองประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหา  

จากการศึกษาภาคสนามพบว่า บุคลิกการกลายสถานะมาสู่ความไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ํา

เหืองนั้น เก่ียวข้องกับการแต่งงานของคนสองสัญชาติ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนไร้รัฐท่ีบ้าน

อาฮี ตําบลอาฮี และชุมชนอ่ืน เช่น ท่ีตําบลแสงภา ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงท่ีข้ามมาแต่งงานกับ

ชายไทย เม่ือมาแล้วต้องอาศัยอยู่กินกับครอบครัวเป็นเวลานานทําให้สถานะภาพการเป็นคนลาวท่ีถูก
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กฎหมายนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการฝั่งประเทศลาว กรณีดังกล่าวนี้น่าจะมีการสร้าง

นโยบายเฉพาะเพ่ือรับรองความเป็นตัวตนของพวกเขา ในรูปแบบของการใช้สิทธิเป็นคนไทยในฐานะคู่

สมรส หรือการผลักดันให้ได้รับรองสถานะเป็นคนลาวอย่างถูกกฎหมาย แล้วใช้ช่องทางในการแต่งงาน

ข้ามแดนท่ีถูกต้อง หากยังปล่อยให้สถานะการณ์เป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้ ปัญหาการข้ามแดนอย่างผิด

กฎหมายและกลายสถานะเป็นคนไร้รัฐก็จะไม่บรรเทา แต่จะมีผลส่งเสริมต่อการลักลอบเพ่ือเป็นคนผิด

กฎหมายในประเทศไทยต่อไป 

(4) เพ่ิมช่องทางในการรับรองสถานะภาพ 

จากการศึกษาพบว่า นโยบายดําเนินการเก่ียวข้องกับคนไร้รัฐของไทยนั้นเก่าแก่ และไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความไร้สัญชาติของประชาชนในลุ่มน้ํา ไม่พบการ

ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาต่อกลุ่มคนไร้พรมแดนเหล่านี้ ตรงกันข้ามแนวคิดการข้ึนทะเบียนแรงงาน

กลับผ่อนปรนให้คนไร้พรมแดนมีสถานะภาพผ่อนช่องทางในการรับใช้แนวคิดการพัฒนาแบบเสรีนิยม  

ลักษณะดังกล่าวนี้ยิ่งส่งผลให้คนลาวในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหืองข้ามแดนมาอาศัยอยู่ในประเทศ

ไทยอย่างผิดกฎหมาย เพราะมีช่องทางในการรองรับคือเป็นลูกจ้างแรงงานกับคนไทย กล่าวคือ ใครก็

สามารถข้ามแดนมายังฝั่งประเทศไทยได้ ถ้ามีคนไทยรับรองท่ีจะเป็นนายจ้าง อย่างไรก็ตามจาก

การศึกษาภาคสนามเราพบว่า สถานภาพความสัมพันธ์กลุ่มคนไร้รัฐกับคนไทยนั้นไม่ได้มีแค่นายจ้าง

กับลูกจ้าง ส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์กันแบบสามีภรรยา ญาติพ่ีน้อง การเปลี่ยนสถานะให้คนไทยเป็น

นายจ้างเท่ากับให้โอกาสคู่สมรสคนไทยท่ีจะมีอํานาจเหนือกว่าคนลาว กล่าวคือ มีหลายกรณีท่ีสามีคน

ไทยไม่ยอมรับรองสถานะการเป็นลูกจ้างของภรรยา และใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองหรือละเมิด

สิทธิอ่ืนๆ ของภรรยาคนลาว เช่น กรณีของเด็กหญิงพิมพา หอมหวน หรือครอบครัวของนายบุญมา 

แสงคําจอน ท่ีคู่สมรสปฏิเสธท่ีจะเป็นนายจ้างให้ ทําให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานะลําบาก ขาดสิทธิ

ในการรับรองสถานะหรือเข้ารับการรักษาพยาบาล 

สรุปสถานการณ์อพยพข้ามแดนของคนในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําเหืองมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่าน

ยุคสมัยต่างๆ การก่อเกิดและปรับปรุงรูปแบบการบริหารของรัฐบาลไทยและลาวมีผลทําให้เกิดการ

แบ่งเส้นเพ่ือแยกสถานะของประชาชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา อย่างไรก็ตามการแบ่งเส้นดังกล่าวนี้ส่งผลให้กลุ่ม

คนจํานวนมากในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําต้องกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ นอกจากนี้ความไม่จริงจังในการคลี่คลาย

ปัญหาของกลุ่มคนไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแห่งนี้ มีผลส่งเสริมให้เกิดการเข้ามาเป็นคนเถ่ือนในแผ่นดิน
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ประเทศ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตมากกว่าการอาศัยหรือกลับไปรับโทษท่ีประเทศลาว 

การยอมรับให้องค์กรท่ีสาม เช่น เครือข่ายคนไร้รัฐเข้ามาเป็นผู้ประสานงานเพ่ือบรรเทาปัญหา และ

การยอมรับสิทธิของคู่สมรสเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะบรรเทาและคลี่คลายปัญหา 
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บทท่ี 6  

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 

บทสะท้อนจากผู้ประสบปัญหาจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

6.1  จังหวัดอุบลราชธานีกับผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดชายแดนท่ีมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็น

ระยะทางประมาณ 419 กิโลเมตร ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีจัดเป็นผู้ท่ีมี

ลักษณะทางด้านชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อใกล้ชิดกับประชากรท่ีอาศัยอยู่ประเทศลาว 

ทําให้ยังคงมีการไปมาหาสู่และมีการย้ายถ่ินข้ามพรมแดนรัฐชาติอยู่เสมอ ท้ังในรูปแบบการแต่งงาน

และการทํามาหากิน รวมถึงการข้ามแดนเพ่ือหลีกหนีจากอันตรายท่ีอาจเกิดกับชีวิต ดังกรณีการ

อพยพเข้าสู่ประเทศไทยครั้งใหญ่ของชาวลาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาว

เม่ือ พ.ศ.2518 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายหลักสําหรับการศึกษาปัญหาด้านสิทธิ

และสถานะบุคคลของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย (1) อําเภอบุณฑริก (2) สิรินธร (3) โขงเจียม 

และ (4) โพธิ์ไทร โดยเน้นเลือกกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวด้วยว่าในความ

เป็นจริงเราพบผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลกระจายอยู่แทบทุกอําเภอ และคนกลุ่มนี้

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอชายแดนมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสถิติการผลิตบัตรประจําตัว

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขา จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2548 ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ซึ่งพบว่ามีผู้ยื่นคําร้องขอมีบัตรประจําตัวบุคคล

ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนในพ้ืนท่ี 4 อําเภอข้างต้น จํานวน 724 คน, 776 คน, 1,186 คน และ 639 คน 

ตามลําดับ 71 

                                                           

71 จังหวัดอุบลราชธานี, เอกสารประกอบการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรภีาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ช่ัวคราว), 7 
ธันวาคม 2555). 
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ตารางท่ี 6.1 ข้อมูลสถิติการผลิตบัตรบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียน  

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อมูลวันท่ี 1 พฤษภาคม 2548 ถึง วันท่ี 4 ธันวาคม 2555 

สํานักทะเบียน 
คําร้อง 
(รายการ) 

พิมพ์บัตร 
(รายการ) 

ยังไม่พิมพ์บัตร 
(รายการ) 

อําเภอเมืองอุบลราชธาน ี 118 116 2 

อําเภอศรีเมืองใหม ่ 424 400 24 

อําเภอโขงเจียม 1,186 1,132 54 

อําเภอเข่ืองใน 13 13 0 

อําเภอเขมราฐ 655 642 13 

อําเภอเดชอุดม 30 28 2 

อําเภอนาจะหลวย 16 16 0 

อําเภอน้ํายืน 30 30 0 

อําเภอบุณฑริก 724 694 30 

อําเภอตระการพืชผล 121 120 1 

อําเภอกุดข้าวปุ้น 21 21 0 

อําเภอม่วงสามสิบ 19 15 4 

อําเภอวารินชําราบ 46 46 0 

อําเภอพิบูลมังสาหาร 306 293 13 

อําเภอตาลสุม 18 18 0 

อําเภอโพธ์ิไทร 639 609 30 

อําเภอสําโรง 12 12 0 

อําเภอดอนมดแดง 17 17 0 

อําเภอสริินธร 776 754 22 

อําเภอทุ่งศรีอุดม 10 10 0 

อําเภอนาเยีย 12 12 0 

อําเภอนาตาล 642 618 24 

อําเภอเหล่าเสือโก้ก 2 2 0 

อําเภอสว่างวีระวงศ ์ 29 27 2 

อําเภอน้ําขุ่น 3 3 0 

รวม 5,869 5,648 221 

ท่ีมา: จังหวัดอุบลราชธานี, 2555 
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แผนท่ี 6.1  พื้นท่ีเป้าหมายหลักของการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก แผนท่ีท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธาน,ี www.thailandtouristmaps.com/ 

           แผนท่ีท่องเท่ียว-อุบลราชธาน/ี  
 

ท้ังนี้เม่ือกล่าวถึงผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล หรือ “คนไร้สัญชาติ” ในพ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี โดยท่ัวไปก็มักหมายความถึง “คนลาว” ท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงลูกหลานของคนกลุ่มดังกล่าวท่ีเกิดในประเทศไทย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีคน

สัญชาติไทยท่ีเป็นผู้ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร และผู้อพยพข้ามชาติเชื้อสายอ่ืนๆ  (เช่น ชาว

เวียดนามอพยพ) อีกจํานวนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ง่ายสําหรับการทําความเข้าใจสภาพปัญหา

เบื้องต้นด้านสิทธิและสถานบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี รายงานนี้ขอจําแนกผู้มีปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคลตามสถานะท่ีพวกเขาได้รับจากทางราชการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) ผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรลาวอพยพเดิม (เลขประจําตัวข้ึนต้น

ด้วยเลข 6 หรือ 7)  

2) ผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือได้รับการสํารวจมีทะเบียน

ประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน (เลขประจําตัวข้ึนต้นด้วยเลข 0)  

3) ผู้จัดทําทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติหรือผู้ท่ีมี ท.ร.38/1 
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4) ผู้ท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

ข้อมูลจากท่ีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี72 และเอกสารศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน

จังหวัดขอนแก่น73 ระบุถึงจํานวนคนกลุ่มต่างๆ ท่ีกล่าวถึงข้างต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือ

เป็นคนไร้สัญชาติหรือผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลโดยมีจํานวนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

และการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ กล่าวคือ ในช่วงก่อนการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและ

เอกสารแสดงตนสําหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะ

และสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 คนไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ใน

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ท่ีเข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นผู้มี ท.ร.38/1 อยู่ในกลุ่ม

เดียวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กระท่ังต่อมาเม่ือข้อมูลปรากฏชัดว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นั้นแท้จริง

แล้วมิได้เป็นผู้อพยพเข้ามาขายแรงงาน หากแต่เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และ

จํานวนมากเป็นญาติพ่ีน้องหรือเป็นคนกลุ่มเดียวกับผู้ท่ีมีทะเบียนประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาว

อพยพท่ีทางราชการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติไว้แล้วนั่นเอง ข้อมูลตัวเลขของผู้มี ท.ร. 38/1 จึงมี

สัดส่วนลดลงเป็นลําดับ 

  

                                                           

72 อ้างถึงใน ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และจันทราธนะวัฒนาวงศ์, “ปัญหาการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ
สวัสดิการสังคมของคนไร้รฐัไรส้ัญชาติในมิติแรงงาน,” ใน นภาพร อติวานิชยพงศ์ และคณะ, แรงงานกับความไม่เป็น
ธรรม: ปัญหาและทางออก, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), บทท่ี 5, 1-59. 

73 อ้างถึงใน ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, คนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี: ความเป็นมา สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอ, (เอกสารจัดเตรียมสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการมีส่วนร่วมการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น, 29 – 
30 กรกฎาคม 2556), 2 (เอกสารอัดสําเนา) 
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ตารงท่ี 6.2 จํานวนคนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธาน ี

 หน่วย : คน 

ข้อมูลปี 

255174 

ข้อมูลปี 

255275 

ข้อมลูป ี

255576 

บัตรเลข 6/7 – ผู้ถือบัตรคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 1,677 385 525 

บัตรเลข 0 – กลุ่มบุคคลที่เก่ียวพันกับผู้ทีไ่ด้รับการ

จัดทําทะเบียนประวัตชินกลุ่มนอ้ยเดิมฯ 
na 307 4,813 

บัตรเลข 0 – กลุ่มเด็กและผู้ที่เรียนในสถานศึกษา/ 

สถานสงเคราะห์ 
na 775 970 

บัตรเลข 0 – กลุ่มคนไร้รากเหง้า na 6 86 

บัตรเลข 00 – ท.ร.38/1 หรือแรงงานตา่งดา้วที่มา

รายงานตัวจัดทาํทะเบียนประวตั ิ
10,006 2,481 1,90777 

รวม 11,683 3,954 8,301 

  

                                                           

74 ข้อมูลในการประชุมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามแผนดําเนินงานโครงการ
เร่งรัดการให้สถานะกับบุคคลท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานานจังหวัดอุบลราชธานีประจําป ี
2551, ณ โรงแรมเนวาด้าจังหวัดอุบลราชธาน,ี 13 มิถุนายน 2551  

75 กลุ่มงานความมั่นคง, ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารประกอบการประชุมการศึกษา
ดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิ
ของบุคคลในประเทศไทยวุฒิสภาในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี (ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธาน,ี 16 ตุลาคม 2552).  

76 ข้อมูลบัญชียอดชนกลุ่มน้อยจังหวัดอุบลราชธานี และข้อมูลสถิติการผลิตบัตรบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ศูนยบ์ริหารการทะเบียนภาค 3 จังหวัดอุบลราชธานี ใน จังหวัดอุบลราชธานี, เอกสารประกอบการประชุม
หารือกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (ณ ห้องประชุมสิงห์เสมา 
(POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ช่ัวคราว), 7 ธันวาคม 2555). 

77 ศูนยข่์าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น, “ข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2554,” http://115.31.137.49/lmi-ne/analysis/BROLD_2554.doc (สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557). 
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ตารางท่ี 6.2 จํานวนผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

บางส่วนในพื้นท่ีอําเภอบุณฑริก โขงเจียม โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ และตระการพืชผล 

พ้ืนท่ีสํารวจ 
ประเภทเอกสาร 

รวม ลาว
อพยพ 

บุคคลท่ีไม่
มีสถานะฯ 

ท.ร.
38/1 

ศูนย์
อพยพ 

ไม่ม ี

อําเภอบุณฑริก 

บ้านหนองแปก ต.ห้วยข่า 22 40 46 2 4 114 

บ้านหนองเม็กต.ห้วยข่า 0 4 20 1 3 28 

บ้านดอนโจด และใกลเ้คียง ต.บ้านแมด 
และ ต.คอแลน 

30 27 125 0 6 188 

อําเภอโขงเจียม 

บ้านบะไห ต.ห้วยยาง 0 5 76 0 6 87 

บ้านปากลา ต.นาโพธ์ิกลาง 0 0 52 0 2 54 

บ้านคันท่าเกวียนต.นาโพธ์ิกลาง 15 4 31 0 3 53 

บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธ์ิกลาง 0 0 55 0 27 82 

บ้านหนองผือใหญ่ต.นาโพธ์ิกลาง 0 0 5 0 0 5 

บ้านห้วยสะคาม บ้านคําผักกูด และ
บ้านท่าแพ ต.โขงเจียม 

20 26 43 0 5 94 

บ้านตามุย ต.ห้วยไผ ่ 0 1 18 0 2 21 

อําเภอศรีเมืองใหม ่

บ้านดงนา ต.หนามแท่ง 0 0 25 0 15 40 

อําเภอโพธ์ิไทร 

บ้านสองคอน บ้านป่าข่าชุมชน และ
ใกล้เคียง ต.สองคอน 

0 1 71 0 13 85 

บ้านดงตาวังบ้านโนนสว่าง บ้านหนอง
ฟานยืนและบ้านโป่งเป้าต.เหลา่งาม 

0 0 29 0 6 35 

บ้านทุ่งศรีอุดม ต.โพธ์ิไทร 0 0 14 0 0 14 

อําเภอตระการพืชผล 

บ้านโปร่งน้อย ต.คอนสาย 0 2 4 0 7 13 

รวม 87 110 614 3 99 913 

ร้อยละ 9.53 12.05 67.25 0.33 10.84 100.00 

ท่ีมา: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 175 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ข้อมูลจากการสํารวจระดับชุมชนบางชุมชนของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ

ระหว่างปี 2552-2553 (ดังตาราง) ก็ให้ภาพสัดส่วนของคนกลุ่มนี้ในลักษณะเดียวกัน โดยในจํานวน

ผู้เข้ารับการสํารวจ 913 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มี ท.ร. 38/1 หรือร้อยละ 67.25 ท่ีเหลือเป็นผู้ถือ

บัตรลาวอพยพหรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยร้อยละ 9.53 ผู้ถือบัตรบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนร้อยละ 12.05 รวมถึงผู้ถือบัตรอ่ืนๆ อีกจํานวนหนึ่ง และยังพบผู้ท่ีไม่มีเอกสารหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรจํานวนมากถึงร้อยละ 10.8478 กระท่ังภายหลังจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ

และเอกสารแสดงตนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 ซึ่งดําเนินการครั้งล่าสุดตามหนังสือสํานักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 29516 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 (กรณีบุคคลท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ

ไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน) หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 33 ลงวันท่ี 14 

ธันวาคม 2553 (กรณีเด็กและบุคคลท่ีอยู่ในสถานศึกษา) และหนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี มท 

0309.1/ว 41 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2554 (กรณีกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า) ข้อมูลของเครือข่ายผู้ประสบ

ปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล จังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับการสํารวจ

กลายเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ก็ยังคงมีผู้ตกสํารวจไม่มีเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎรหรือมีเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจํานวน 67 คน 79 

 

6.2  สถานการณ์ปัญหาด้านสทิธิสถานะบุคคล 

 เอกสารของโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐสะท้อนปัญหาด้านต่างๆ ของผู้ประสบ

ปัญหาด้านสิทธิและสถานบุคคล รวมถึงสภาพปัญหาอันเก่ียวเนื่องกับการดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้าน

สิทธิและสถานบุคคลตามระเบียบกฎหมายในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดอุบลราชธาน ีดังนี้ 80 

                                                           

78 ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์, “ปัญหาการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการสังคม
ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน.” บทท่ี 5, 16.  

79 ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, คนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี: ความเป็นมา สภาพปัญหา และข้อเสนอ, 5-6.  
80 เรื่องเดียวกัน, 3-11.  
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1) ปัญหาความล่าช้าและไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการท่ีกําหนด ท้ังยังมีการปฏิเสธการ

รับคําร้อง และไม่ออกใบรับคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้อง ในกรณีการลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาต ิ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 

2) ปัญหาการตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนสําหรับผู้ท่ี

ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจาก 

เหตุผลหลายประการ เช่น ไม่ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการสํารวจ เข้ารับการสํารวจแต่ไม่ได้เข้าร่วมเวที

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน รายชื่อตกหล่นเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกชื่อเข้าในระบบทะเบียน

ราษฎร เป็นนักเรียนในสถานศึกษาแต่ไม่ได้รับการสํารวจ หรือไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนวันท่ี 

1 ตุลาคม 2542 ตามข้อกําหนดของการสํารวจ เป็นต้น  

3) ปัญหาการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนของผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน ซึ่งได้รับการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

และสิทธิของบุคคลในช่วงปี 2551 โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้รับแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า  

4) ปัญหาความไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ท่ีควรได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและ

มารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ลงวันท่ี 

26 กันยายน 2555) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีได้รับ

การสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ถูกยกเว้น

ตามประกาศฯ และแม้จะมีการอนุโลมให้คนกลุ่มนี้สามารถยื่นคําร้องได้ แต่ในท้ายท่ีสุดก็อาจไม่ผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการในระดับต่างๆ ท่ีคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ตั้งแต่ระดับ

อําเภอ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทย ทําให้คนท่ีเกิดในประเทศไทยกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ ใน

ฐานะพลเมืองไทยได้อย่างทันท่วงที และถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยถูกกําหนดให้เป็นคนต่างด้าวอย่าง

ไม่เป็นธรรม ในขณะท่ีพ่ีร่วมบิดา-มารดาอาจเป็นผู้ได้รับการอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตาม

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาต ิ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 แล้ว  

5) ปัญหาการไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และ

กระบวนการข้ันตอนท่ียืดเยื้อยาวนานของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่องให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 177 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 

2522 เป็นประกาศท่ีเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีได้รับ

การสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ซึ่งถูกยกเว้นตามประกาศฯ 

แม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับชนกลุ่มน้อยลาวอพยพท่ีได้รับสิทธิตามประกาศฯ และเป็นคนเชื้อสาย

เดียวกับผู้มีสัญชาติไทยเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ  

6) ปัญหากระบวนการท่ีซับซ้อนยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการเดินทาง

ออกนอกเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางานรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านการทํางาน แม้จะ

เป็นผู้ท่ีมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามกฎหมายปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้เอกสารยืนยันว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

เนื่องจากกระบวนการดําเนินงานของทางราชการท่ีค่อนข้างล่าช้า หรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้ท่ีเคยทําหรือทําประโยชน์ให้กับรัฐไทยมาอย่างต่อเนื่อง  

7) ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 23 มีนาคม 

2553 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มอยู่นาน ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีถูกยกเว้นไว้  

จากการศึกษาระดับพ้ืนท่ีและการจัดประชุมกลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล

ระดับชุมชน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์ของคนเหล่านี้ในบางโอกาส เพ่ือประเมิน

สถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล 

รวมท้ังให้คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสําหรับการยื่นคําร้อง และช่วยเหลือในการ

ประสานงานกับสํานักทะเบียนบางพ้ืนท่ีสําหรับการยื่นคําร้องในบางกรณี ตลอดจนการร่วมวางแผน

พัฒนากิจกรรมด้านสวัสดิการอ่ืนของกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล พบว่า ปัญหาในหลาย

กรณียังคงต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ท้ังในแง่ของการปฏิบัติและการกําหนดมาตรการทาง

นโยบายเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสู่การเข้าถึงสิทธิตามสถานะบุคคลท่ีควรจะได้รับ ขณะเดียวกันปัญหาใน

บางด้านท่ีเป็นความต้องการของคนกลุ่มก็ได้รับการคลี่คลายแก้ไขลงไปเช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้

(1)  กรณีการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551 พบว่า มีผู้ท่ียื่นคําร้อง และได้รับการสอบปากคําเสร็จ

สิ้นแล้วรอการพิจารณาอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติ หรือกระบวนการดําเนินงานล่าช้า ทําหนังสือขอ

ความช่วยเหลือจากอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาต ิ
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ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิรวมท้ังเรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านทางคณะอนุกรรมการศึกษา

และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ

ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (P-move) จํานวนรวม 32 ราย เพ่ือให้ตรวจสอบและเร่งรัด

ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังยังมีกรณีเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านทาง

อนุกรรมการศีกษาและแก้ไขปัญหาฯ ในประเด็นปัญหาเดียวกันเป็นการเฉพาะอีกจํานวน 10 ราย 

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการดําเนินการลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบกฎหมายท่ีข้างต้นใน

หลายพ้ืนท่ีของจังหวัดอุบลราชธานียังคงปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ

เข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ในฐานะผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  

 

ตารางท่ี 6.3 สรุปกรณปัีญหาการลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23  

แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ  ท่ีมีการร้องขอความช่วยเหลือ 
 

ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล หมายเลขประจําตัว สํานักงานทะเบียน 

1 นางสาว มณีจันทร ์ จันทวิไล 0 3410 89000 xx x อําเภอบุณฑริก 

2 นางสาว หลิว ศิริจันทร ์ 0 3410 89000 xx x อําเภอบุณฑริก 

3 นาย ติ๊ก ศิริจันทร ์ 0 3410 89000 xx x อําเภอบุณฑริก 

4 นาง แสง พลดา 0 3410 89001 xx x อําเภอบุณฑริก 

5 นาย สั้น พลดา 0 3410 89001 xx x อําเภอบุณฑริก 

6 นาย เค พลดา 0 3410 89001 xx x อําเภอบุณฑริก 

7 นางสาว สุกัญญา พลดา 0 3410 89001 xx x อําเภอบุณฑริก 

8 นางสาว บัวเรียน สาพันธวงค์ 0 3403 89004 xx x  อําเภอโขงเจียม 

9 นางสาว เสี่ยน สาพันธวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

10 นางสาว วรรณรงค์ สาพันธวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

11 นาย ศิริสมพงษ์ สาพันธวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

12 นางสาว ราตร ี ไชยวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

13 นาย สมศักดิ ์ ไชยวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

14 นางสาว ขันทร ี ไชยวงค์ บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

15 นาย อุลา สีหาธรรม 0 3403 89004 xx x อําเภอโขงเจียม 

16 นาย สุรัน สีหาธรรม 0 3403 89009 xx x  อําเภอโขงเจียม 

17 นาย ศรีสมุทร สิทธิราช 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 
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ลําดับ คํานําหน้า ชื่อ สกุล หมายเลขประจําตัว สํานักงานทะเบียน 

18 นางสาว ลําพู สิทธิราช 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

19 นางสาว บุสบา สิทธิราช 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

20 นาย สุขสาคร พันธรังส ี 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

21 นาย ภูธร พันธรังส ี 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

22 นางสาว เพชรสมร พันธรังส ี 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

23 นาย วาฑะชัย โยธาราช 0 3403 89005 xx x อําเภอโขงเจียม 

24 นางสาว บุษบา พรมบุตร บัตรเลข 0 อําเภอโขงเจียม 

25 นาย จําโบ ้ พิมพ์บท 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

26 นาย สน สุวรรณรมย ์ 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

27 นาย คําไพ ก้อนบัวภา 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

28 นางสาว พิมพ์ใจ ก้อนบัวภา 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

29 นาย ศักดิ์ดา ต้นแก้ว 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

30 นางสาว บุญมี ไชยปัญญา 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

31 นางสาว บัวศร ี ไชยปัญญา 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

32 นาย สันต ิ ไชยปัญญา 0 3421 89004 xx x อําเภอโพธิ์ไทร 

33 นาย สุนทร ทองสมุทร 0 3410 89003 xx x อําเภอบุณฑริก 

34 นางสาว ภูวร แก้วม่ัน 0 3410 89003 xx x อําเภอบุณฑริก 

35 นาย สาคร ทองสมุทร 0 3410 89003 xx x อําเภอบุณฑริก 

36 นาย ทองศร ี ทองสมุทร 0 3410 89004 xx x อําเภอบุณฑริก 

37 นาย นารอน ทองสมุทร 0 3410 89003 xx x อําเภอบุณฑริก 

38 นาย ชัยพร ชัยชนะ 00 3410 1003 xx x อําเภอบุณฑริก 

39 นาย เสถียร ชัยชนะ 00 3410 1003 xx x อําเภอบุณฑริก 

40 นาย ภธูร ชัยชนะ 00 3410 1003 xx x อําเภอบุณฑริก 

41 นาย ขาวพร ชัยชนะ 00 3410 1000 xx x อําเภอบุณฑริก 

42 นาง ทิพวรรณ สิทธนา 0 3410 89002 xx x  อําเภอบุณฑริก 

กล่าวเฉพาะการยื่นคําร้องขอความช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการฯ ของผู้รายชื่อข้างต้น

จํานวน 32 ราย (ลําดับท่ี 1 -32) ซึ่งดําเนินการในช่วงปลายปี 2558 ต่างก็กล่าวอ้างถึงการประสบปัญหา
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ความล่าช้าไม่คืบหน้าในการดําเนินการลงรายการสัญชาติของสํานักงานทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ี

หลายรายยืนยันว่าตนเองได้ยื่นคําร้องและมีการสอบสวนพยานหลักฐานแล้วเสร็จก่อนปี พ.ศ. 2555 

พร้อมกับแสดงความประสงค์ต้องการให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยเหลือในการติดตามและกระตุ้นการ

ทํางานของสํานักงานทะเบียนต่างๆ  

ผลจากการยื่นคําร้องไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลฯ 

ซึ่งได้มีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงไปยังสํานักทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง ทําให้เจ้าหน้าท่ีในระดับพ้ืนท่ีท่ีเคย

นิ่งเฉยหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาความล่าช้าดังกล่าวมากข้ึน โดยอําเภอโพธิ์ไทรมีหนังสือตอบ

กลับไปยังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติยอมรับว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นเนื่องจากการดําเนินงาน

ของนายอําเภอคนก่อนหน้านี้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดการดําเนินงาน ท้ังนี้ในเวลาต่อมา

สํานักทะเบียนอําเภอได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจากคนในชุมชนเกี่ยวกับสถานะการเกิดของ

ผูย้ื่นคําร้อง ภายใต้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2558 81 

ขณะท่ีสํานักทะเบียนอําเภอโขงเจียมเรียกผู้ร้องเรียนเข้ารับฟังการชี้แจง เม่ือวันท่ี 12 

มิถุนายน 2558 โดยปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนคนเก่าท่ีเกษียณอายุ

ราชการย้ําว่า ตนเองไม่เคยได้รับการส่งต่อเอกสารคําร้องขอลงรายการสัญชาติแต่อย่างใด และอ้างว่า

ผู้ใหญ่บ้านบะไห (หมู่ท่ี 7 ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม) ไม่ทราบเก่ียวกับการยื่นคําร้องขอลง

รายการสัญชาติของลูกบ้าน พร้อมกับสรุปว่าผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ยื่นคําร้องใหม่ โดยอําเภอ

พร้อมดําเนินการให้มีการยื่นคําร้องภายหลังโครงการกําหนดสถานะให้นักเรียนแล้วเสร็จ82  

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ “ภูธร” ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าและได้ส่งหนังสือ

ของความช่วยเหลือไปยังคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลฯ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ยืนยันว่า ตนเองพร้อมด้วยพ่ีสาวและน้องชาย (รวมถึงเพ่ือนบ้านคนอ่ืนๆ) ได้ยื่นคําร้องขอลง

รายการสัญชาติตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2554 และปลัดฐานิวัฒน์ (นายฐานิวัฒน์ สายเย็น) ได้สอบปากคําพยาน

ท่ีเก่ียวข้องครบถ้วนในปีถัดมา โดยท่ีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวกันกับท่ีทางอําเภออ้างถึงทําหน้าท่ีเป็นพยาน

                                                           

81  หนังสืออําเภอโพธ์ิไทร ท่ี อบ 1618/1185 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ชาย อายุ 59 ปี เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2558 

82  ต่อมาอําเภอโขงเจียมได้ทําหนังสือช้ีแจงในประเด็นเดียวกันนี้ต่อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (หนังสืออําเภอโขงเจียม ท่ี อบ 1218/1698 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558) 
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รับรองให้กับผู้ยื่นคําร้องทุกคน83 ทําใหน้่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ข้อมูลของอําเภอโขงเจียมในกรณี

ข้างต้นอาจมีบิดเบือนและการปกปิดข้อเท็จจริงบางประการ เพ่ือไม่ต้องรับผิดชอบกับการบกพร่อง

ละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชาวบ้าน  

“ภูธร” มองว่า ในท้ายท่ีสุดตนเองก็คงต้องยื่นคําร้องใหม่ตามท่ีได้พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี

เนื่องจากมองไม่เห็นทางเลือกอ่ืน แต่ก็ต้องการให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องแสดงความรับผิดชอบกับ

การสูญหายของเอกสารคําร้องและการสอบปากคํา เนื่องจากการยื่นคําร้องใหม่ถือเป็นการผลักภาระ

ให้กับตนเองและครอบครัวมากเกินไป โดยเฉพาะในแง่ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องการเหมารถ

เพ่ือเดินทางไปอําเภอแต่ละครั้ง (ท้ังสําหรับตนเองและสําหรับพยานบุคคล) รวมถึงค่าอาหารในการ

เลี้ยงดูผู้ท่ีไปเป็นพยานให้ นอกจากนี้แล้วช่วงท่ีผ่านมาพยานปากสําคัญ คือ ผู้ทําคลอดของตนเองก็ได้

เสียชีวิตลงไปแล้ว แต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับโอกาสในการเข้าถึงการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเองท่ีต้องสูญเสียไปเนื่องจากการท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน 84  

ส่วนอําเภอบุณฑริกได้ชี้แจงในท่ีประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคล ผู้นําชุมชน และปลัดอําเภอหัวหน้าสํานักงานทะเบียนอําเภอ เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 

ณ ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้านหนองแปก หมู่ท่ี 2 ตําบลห้วยข่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ว่า 

ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาลงรายการสัญชาติท่ีเนิ่นนานมานับตั้งแต่ปี 2553-54 เป็นเนื่องจาก

ข้อมูลท่ีสอบสวนไว้ไม่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลท่ีได้รับจากการสอบสวนพยานบุคคลของ

ผู้ยื่นคําร้องจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อย่างไรตามมีข้อน่าสังเกตเช่นกันว่า เหตุใดสํานักงานทะเบียน

อําเภอเภอบุณฑริกกลับเลือกท่ีจะไม่ดําเนินการใดๆ แทนการเรียกสอบสวนพยานเพ่ิมเติมหรือส่ง

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ อันเป็นข้ันตอนการปฏิบัติตามปกติของทางราชการ 

กระท่ังเม่ือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิในอีก 4-5 ปี

ต่อมาปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนจึงได้ชี้แจง (ด้วยวาจา) ต่อผู้ยื่นคําร้องจึงได้ทราบถึงเหตุผลของ

ความล่าช้าตามท่ีกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการหารือร่วมกันในการจัดประชุมดังกล่าว นําไปสู่การ

                                                           

83  หนังสืออําเภอโขงเจียม ท่ี อบ 1218/1698, อ้างแล้ว และข้อมูลจากการประชุมกลุ่มผู้ประสบปัญหา
ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 

84  ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม เมื่อวันท่ี 
3 กรกฎาคม 2558 
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ยอมรับร่วมกันเก่ียวกับการนําพยานเข้าสอบปากคําเพ่ิมเติม และทางอําเภอรับปากว่าจะนัดหมายการ

สอบปากคําให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

ภายใต้การตอบสนองในทิศทางท่ีเป็นดูเหมือนจะประโยชน์กับผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคลมากข้ึน แต่ดูเหมือนว่าปัญหาในกรณีข้างต้นซึ่งควรคลี่คลายไปโดยการได้รับการอนุมัติ

ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน อย่างไรก็ตามเรื่องราวก็มิได้จบลงอย่างง่ายดายเช่นนั้น 

ซึ่งอาจเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย อาทิ  

(1) มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบบ่อยเกินไป ท้ังในส่วนผู้มีหน้าท่ีดําเนินการ

รับคําร้อง สอบสวนหาเท็จจริง และผูมี้หน้าท่ีพิจารณาอนุมัติ การศึกษาพบว่า นับตั้งแต่ปี 2554-2558 

มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนในสํานักทะเบียนอําเภอโขงเจียมถึง 4 คน 

และมีนายอําเภอดํารงตําแหน่งในช่วงดังกล่าว 4 คนเช่นกัน 

(2) การแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลมักถูกมองเป็นภาระเพ่ิมของสํานักทะเบียน

ท่ีต่างอ้างถึงภาระงานท่ีล้นเกินจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ และถูกจัดให้มีความสําคัญอยู่ในลําดับ

รองลงมาจากงานทะเบียนของผู้มีสัญชาติไทย ขณะท่ีบ่อยครั้งก็ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นภาระงานท่ี

จะนํามาซึ่งความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดวินัยร้ายแรง กระทบต่อตําแหน่งหน้าท่ีและความเจริญ 

ก้าวหน้าในการทํางาน  

(3) ผู้ยื่นคําร้องเองจํานวนหนึ่งขาดการติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับการดําเนินงานในกรณี

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

(4) การดําเนินงานติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ กระทําเพียงการส่ง

จดหมายขอให้สํานักทะเบียนท่ีเก่ียวชี้แจงข้อเท็จจริง ท้ังยังขาดการรับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นคําร้อง 

และภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีจะนําไปสู่การมีมติท่ีถูกต้องรอบด้าน และไม่สามารถทํางานเชิงรุกในการผลักดัน

ให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาของผู้ร้องได้มากนัก  

เม่ือพิจารณาลงไปท่ีการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนี้ พบว่า ท่ีผ่านมา

ไม่มีสํานักทะเบียนใดในพ้ืนท่ีศึกษาออกใบรับคําร้องขอลงรายการสัญชาติไทยให้กับผู้ยื่นคําร้อง เพ่ือใช้

เป็นหลักฐานในการกลับมาติดต่อกับทางราชการ หรือสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าตนเองได้ยื่น

คําร้องไว้กับหน่วยงานแล้ว ซึ่งเป็นมูลเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้สํานักทะเบียนละเลยไม่ดําเนินงาน
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ตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ และยังสามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเอกสาร

คําร้องสูญหาย 

2)  กรณีลูกหลานของผู้มีสัญชาติไทย (นอกเหนือจากลูกของผู้ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 23) 

ท่ีต้องการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ซึ่งคนในกลุ่มนีมั้กเป็นกรณีท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนมากถึงมาก

ท่ีสุดของหมู่บ้าน หรือไม่ก็ไม่มีความสามารถในการหาเอกสารหลักฐานมารับรองสถานะของตนเองได้

เพียงพอ  

นอกจากนี้แล้วการศึกษาในกรณีบุญยัง จําปาขาว ซึ่งเป็นลูกพ่อไทยท่ีเกิดในประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําให้เห็นความยากลําบากในการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนของ

คนกลุ่มนี้ด้วย การลงทุนเดินทางไปตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์กับน้องชาย

ตามคําขอของสํานักทะเบียน ให้ผลลัพธ์ท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหมายของบุญยังและคนอ่ืนๆ โดยผล

การตรวจพิสูจน์ระบุว่า “โอกาสท่ีบุญยัง จําปาขาว มีความสัมพันธ์แบบก่ึงพ่ีน้องกับนายประสิทธิ์ 

จําปาขาว เท่ากับร้อยละ 87 ไม่อาจสรุปได้ว่านายบุญยังมีความสัมพันธ์แบบพ่ีน้องร่วมบิดาต่างมารดา

กับนายประสิทธิ ์ควรตรวจพิสูจน์เพ่ิมเติม” นั่นทําให้สํานักทะเบียนไม่พิจารณาเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านให ้

ในขณะที่ย ังไม่เคยมีการเรียกสอบสวนพยานบุคคลในกรณีนี ้มาก่อน และมีแนวโน้มว่าสํานัก

ทะเบียนต่างๆ จะใช้ผลการตรวจสารพันธุกรรมประกอบการพิจารณาเพ่ิมชื่อมากข้ึน คําถามต่อกรณีนี ้  

ก็คือ ผลการตรวจพิสูจน์เพ่ิมเติมท่ีกล่าวนั้นจะต้องทําอย่างไร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรอการ

ตรวจอีกนานเท่าใด 

3) กรณีการตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ ซึ่งเดิมยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

มากนัก ทําให้ผู้ท่ีตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติได้รับการตอบปฏิเสธการดําเนินการ

จากสํานักทะเบียน และการมีสถานะอยู่ในประเทศไทยของคนเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับ รวมท้ังไม่

สามารถใช้สิทธิในด้านต่างๆ ได้ เช่น สิทธิในการเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ี สิทธิในการทํางาน รวมถึง

สิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  

 การศึกษาในกรณีนี้ พบว่า มีนักเรียนอย่างน้อย 7 คน ในโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 

(อําเภอโพธิ์ไทร) ยังคงมีทะเบียนประวัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอยู่ในกลุ่ม ท.ร.38/1 หรือไม่ก็เป็นผู้ท่ีไม่มี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร ขณะท่ีแม่ของนักเรียนจํานวนนี้ได้รับการอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย
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ทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 หรือบางคนก็ได้รับการสํารวจปรับปรุงทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มี

สถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลานานไปแล้ว  

สอดคล้องกับข้อมูลจากการสํารวจของเครือข่ายผู้ประสบปัญหาด้านสถานะและสิทธิของ

บุคคล จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2556 พบว่า มีสมาชิกเครือข่ายฯ จํานวน 67 คน เป็นผู้ท่ียังไม่มี

เอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือมีเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น 

ไม่ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการสํารวจ เข้ารับการสํารวจแต่ไม่ได้เข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

เข้ารับการสํารวจและผ่านการประชาคมหมู่บ้านแต่รายชื่อตกหล่นเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ได้บันทึกชื่อ

เข้าในระบบทะเบียนราษฎร เป็นนักเรียนในสถานศึกษาแต่ไม่ได้รับการสํารวจ หรือไม่ได้เข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 ตามท่ีกําหนด เป็นต้น ขณะเดียวกันมีผู้ท่ีผ่านการสํารวจฯ 

แล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวอีกจํานวนหนึ่งด้วย85 

ท้ังนี้ ปัจจุบันสํานักทะเบียนกลางมีหนังสือสั่งการท่ี มท 0309.1/ว30 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 

2557 (กรณีการจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 38 วรรค 2 แห่ง

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551) และหนังสือด่วนมากท่ี มท 0309.1/ว48 ลงวันท่ี 10 

ตุลาคม 2557 (กรณีผู้ท่ีเข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

สถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 แต่ไม่ได้รับบัตรหรือไม่

ได้รับการบันทึกชื่อเข้าในระบบทะเบียน) ส่งถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียน

กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนท่ีรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การดําเนินการ

จัดทําทะเบียนประวัติให้กับผู้ท่ีไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎรยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก  

4) กรณีการสั่งให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดา

เป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการท่ัวไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที 7 ธันวาคม 2553 ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้

บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทย

เป็นการท่ัวไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ลงวันท่ี 26 กันยายน 2555)  

                                                           

85 ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, คนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี: ความเป็นมา สภาพปัญหา และข้อเสนอ, 6. 
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 สําหรับผู้ประสบปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี สามารถกล่าวได้ว่าประโยชน์จาก

ประกาศข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและควรได้สัญชาติไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจาก

ส่วนใหญ่เป็นบุตรของผู้อพยพท่ีตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาว

อพยพ โดยท่ีพ่อแม่และตนเองเพ่ิงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนตามยุทธศาตร์การจัดการปัญหาด้านสิทธิและสถานะของบุคคลในช่วงปี พ.ศ. 2554 นี้เอง 

ขณะท่ีผู้เข้าข่ายได้ประโยชน์อีกจํานวนไม่น้อยท่ีแม้จะเป็นบุตรของผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มี

สัญชาติไทย (ลาวอพยพ) แต่ก็ไม่ได้แจ้งการเกิดและเพ่ิงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็น

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนในช่วงเดียวกัน ทําให้ต้องประสบกับข้ันตอนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการ

พิสูจน์การเป็นลูกของผู้ถือบัตรลาวอพยพ นอกเหนือจากกระบวนการหรือข้ันตอนการดําเนินงานตาม

ประกาศฯ ซึ่งคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากกําหนดให้ต้องผ่านการพิจารณา

ตั้งแต่ระดับอําเภอ จังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ 

มีหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาในลําดับสุดท้าย ส่งผลให้คนท่ีเกิดในประเทศไทยกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้สิทธิต่างๆ 

ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างทันท่วงที และถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยถูกกําหนดให้เป็นคนต่างด้าว

อย่างไม่เป็นธรรม ในขณะท่ีพ่ีร่วมบิดา-มารดาอาจเป็นผู้ได้รับการอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตาม

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตสิัญชาต ิ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

 จากการสํารวจสมาชิกของเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ พบว่า มีผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่

มีสัญชาติไทย (เลขประจําตัวข้ึนต้นด้วยเลข 7) เพียงคนเดียวเท่านั้น ในขณะท่ีผู้ถือบัตรประจําตัว

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนและเกิดในประเทศไทย ซึ่งควรจะมีสิทธิในการเข้าถึงสัญชาติไทยด้วย 

เช่นกันมีจํานวน 126 คน หากแต่คนเหล่านี้ต้องรอรับโอกาสดังกล่าวอยู่ต่อไป  

5) กรณีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย

กฎหมายแก่บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติ

คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 สามารถกล่าวได้ว่าเป็นประกาศท่ีไม่ครอบคลุมผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลานาน เนื่องจากคนกลุ่มนี้ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตร

ประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีได้รับการสํารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

และสิทธิของบุคคล ซึ่งแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับชนกลุ่มน้อยลาวอพยพท่ีได้รับสิทธิข้างตน และ

เป็นคนเชื้อสายเดียวกับผู้มีสัญชาติไทยเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีสามารถยื่น

คําร้องได้ตามประกาศฯ 
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ข้อมูลของเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ พบว่า มีสมาชิกจํานวน 81 คน เป็นผู้ถือบัตร

ประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลาวอพยพ) และเข้าข่ายเป็นผู้ท่ีจะได้รับสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดย

ชอบด้วยกฎหมายตามประกาศข้างต้น ในขณะท่ีสมาชิกอีกจํานวน 348 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าเมืองใน

ลักษณะเดียวกัน (และควรได้สถานะแบบเดียวกัน) กลับไม่ถูกนับรวมให้สามารถได้รับสถานะดังกล่าวได ้

เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบางส่วนเป็นผู้ตกสํารวจและยัง

ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีสมาชิกเครือข่ายฯ ได้รับการ

อนุมัติให้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบฯ เนื่องจากกระบวนการหรือข้ันตอนการ

ดําเนินงานตามประกาศฯ คาดว่าต้องใช้เวลานานมาก เพราะมีการกําหนดให้ต้องผ่านการพิจารณา

อย่างละเอียดรอบตั้งแต่ระดับอําเภอ จังหวัด กระท่ังไปสิ้นสุดท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  

6) การเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุมของผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคลส่วนใหญ่

เก่ียวข้องกับการทํางาน ท้ังนี้ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มักเลือกท่ีจะไม่ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ี 

และลักลอบทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นกระบวนการ

ท่ีซับซ้อนยุง่ยาก และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ขณะเดียวกันยังไม่ได้รับสิทธิในการมีใบอนุญาต

ขับข่ียานพาหนะ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางไปทํางานแม้จะเป็นในพ้ืนท่ีควบคุมก็ตาม 

ท้ังๆ ท่ีโดยข้อเท็จจริงแล้วคนเหล่านี้จํานวนหนึ่งจะเป็นผู้ท่ีมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย เพียงแต่

ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการดําเนินงานของ

ทางราชการเองท่ีค่อนข้างล่าช้า หรือแม้ในกรณีเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานาน 

ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ท่ีเคยทําหรือทําประโยชน์ให้กับรัฐไทยมาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการพัฒนา

สถานะ ดังนั้น การท่ีคนเหล่านี้ในฐานะท่ีพลเมืองไทยท่ียังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายถูกจํากัด

การเดินทางและการทํางาน จึงถือเป็นการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งทําให้

ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมลดลงไปด้วย 

7) ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 เห็นชอบในการให้สิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิเพ่ิมเติมในกลุ่มท่ีกระทรวงมหาดไทยข้ึนทะเบียนมี
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เลขประจําตัว 13 หลัก เรียบร้อยแล้วจํานวน 208,631 คน86 ทําให้ปัญหาด้านหลักประกันสุขภาพ

ของกลุ่มผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

เวลานานได้รับการคลี่คลายลงไปในทางนโยบาย คงเหลือเพียงการติดขัดในด้านการปฏิบัติในบางพ้ืนท่ี

และบางกรณีปัญหา แต่สําหรับผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่งตกหล่นจาก

การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัตก็ิยังคงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพได ้ 

 

6.3  กรณีศึกษา 

ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจําแนกได้เป็น 

2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ท่ีอพยพเข้ามาอาศัย และผู้ท่ีเกิดในประเทศไทย คณะผู้ศึกษาจึงเจาะจงเลือก

กรณีศึกษาจากประชากร 2 กลุ่มดังกล่าว โดยต้องการสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาท่ีคนเหล่านี้ประสบอยู ่

ทั้งในด้านการพัฒนาสถานะตามนโยบายกฎหมายและข้อจํากัดต่างๆ ที่ทําให้พวกเขายังไม่ได้รับ

สิทธิในการพัฒนาสถานะให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง รวมถึงการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ตลอดจน

ผลในด้านบวกท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับการพัฒนาสถานะตามกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีการได้รับการลง

สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 และการได้สัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา  

 

กรณีศึกษา ท่ี 1 

เสวย แสงลา: ผมอยากเป็นคนไทยเพราะผมอยู่มานาน 

เสวย แสงลา อายุ 57 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ครอบครัวบ้านเลขท่ี 105/5 บ้านหนองฟานยืน 

ตําบลเหล่างาม อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เกิดท่ีบ้านดอนหวาย เมืองสองคอน แขวงสะหวัน

นะเขต เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2500 บิดาชื่อนายบัว แสงลา เสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวท่ีบ้านดอน

หวาน เม่ือปี 2539 ขณะมีอายุได้ 69 ปี มารดาชื่อนางเป้ย แสงลา อายุ 78 ปี มีพ่ีน้องรวมท้ังหมด 4 

คน โดยนายเสวย เป็นพ่ีคนโต และมีน้อง3 คนคือ นางฉวี นายบุญทวี และนางพนมดีซึ่งล้วนแต่งงาน

และมีครอบครัวท่ีอยู่ในประเทศลาว โดยไม่ได้อพยพข้ามมาอาศัยในฝั่งประเทศไทยแต่อย่างใด 
                                                           

86 สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารสุข, “สธ.จัดระบบรองรับมติ ครม.ให้คนไทยท่ีมีปัญหาไร้สิทธิเข้าถึง
บริการสุขภาพเ พ่ิม 208,631 คน (ข่าวเ พ่ือสื่อมวลชน), ”http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_ 
hotnew/show_hotnew.php?id Hot_new=73003 (สืบค้นเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2558). 
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เสวย เล่าความเป็นมาของตัวเองว่า เม่ือตอนเริ่มแตกหนุ่ม ผมไม่เคยได้เป็นทหาร ไม่ได้ไปสมัคร

กับเขา สนใจแต่เรื่องค้าขาย ตอนนั้นเริ่มฝึกหัดค้าขาย ข้ามไปมาระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทย 

เนื่องจากค้าวัว ควายข้ามโขงกับเพ่ือนๆ รู้จักกับคนท่ีประเทศไทยเพราะปู่เป็นคนไทย ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง

ของพ่อ ย่าแต่งงานใหม่กับคนไทยจึงเสมือนมีญาติมีคนรู้จักท่ีประเทศไทย ในช่วงอายุ 14-15 ปีข้าม

ฟากมาท่ีฝั่งไทยในช่วงของฤดูทํานา และช่วงฤดูเก็บเก่ียว เสร็จจากช่วยงานนาก็ข้ามกลับไปและติดต่อ

กลุ่มค้าวัวควายซื้อขายกันและนําวัว ควายจากฝั่งลาวข้ามมาอยู่เป็นประจํา ในตอนนั้น นายเสวยเล่าว่า 

เอาวัวควายมาขายก่อนได้เงินก็นํากลับไปให้เจ้าของ อาศัยว่าเชื่อถือกัน ในยุคนั้นกลุ่มท่ีค้าข้ามแดน 

จะถูกเรียกว่า พวก "ค้าขายเถ่ือน"  

ในช่วงท่ีเกิดสงครามการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีความยุ่งยากลําบากมาก บ้านเมืองวุ่นวาย

คนค้าขายข้ามแดนถูกจับตา และมีการห้ามค้าขาย นายเสวยเล่าว่า รู้สึกอึดอัด เพราะมีเพื่อน 3 คน

ถูกจับกุม และต่อมาถูกพบว่าเป็นศพโดยไม่ทราบสาเหตุ ทําให้ตนเองรู้สึกกลัวก็เลยข้ามมาอยู่ฝั่งไทย

ในปี พ.ศ. 2517 ขณะนั้นอายุ 15 ย่าง 16 ปี โดยข้ามตรงบริเวณบ้านลาด ตําบลนาแวง อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เข้ามาขออาศัยอยู่กับปู่คือ นายซาว คัททะมาน แม้ว่าจะไม่ใช่ปู่

แท้ๆ แต่นายซาวก็รักนายเสวยเหมือนลูกหลานคนอ่ืนๆ เพราะก่อนหน้านี้นายเสวยก็ข้ามมาช่วยทํานา

อยู่แล้วในแต่ละป ี

"เสร็จจากเก่ียวข้าว ผมก็ไปสมัครเป็นแอ๊ดรถ (เด็กรถ) โดยสารประจําทางของบ้านนาแวง 

ตอนนั้นเรื่องท่ีประเทศลาวก็ยังวุ่นวายอยู่ ไม่กล้าท่ีจะกลับไป ทํางานรับจ้างเป็นเด็กรถได้เงินเดือน 

เดือนละ 150 บาท ทําอยู่อําเภอปราณบุรี (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ปี) ก็เริ่มฝึกหัดขับรถ และในปี 

พ.ศ. 2519 ได้ขับรถโดยสารระหว่างบ้านหนองฟานยืนไปอําเภอเขมราฐ และตอนนั้นเองผมได้พบรัก

กับสาวหนองฟานยืนและแต่งงานกัน ตอนนั้นผมอายุ 20 ปีพอดี"  

หลังจากแต่งงานนายเสวยก็ได้ย้ายตัวเองออกมาจากบ้านหนองแวงและมาอยู่กับภรรยานาง

พิลา ศิรเดช ท่ีบ้านหนองฟานยืน ในขณะนั้นทางฝั่งลาวยังไม่สงบดี เคยข้ามไปเอาวัวมาขายแต่ก็ยัง

หวั่นๆ เรื่องความปลอดภัย จึงตัดสินใจลงไปทํางานท่ีจังหวัดพังงากับเพ่ือนในหมู่บ้านเดียวกันท่ีเคยไป

ทํางานอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว คือ นายวร จันทะริก ไปเป็นลูกจ้างหาบหินในเหมืองแร่ได้ค่าจ้างเดือนละ 

750 บาททําได้ 1 ปีเกิดเจ็บป่วยเลยกลับมาบ้านเม่ือปลายปี พ.ศ. 2522 และมีลูกคนแรก คือ วรัญญา 

แสงลา เธอเกิดวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2523 ในตอนนั้นนายเสวย ลาออกจากคนขับรถและหางาน
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ท่ัวไปทําในหมู่บ้าน และเม่ือเรื่องในลาวเริ่มสงบ เขาเริ่มหันกลับไปค้าขายในลักษณะเดิม คือค้าขาย

เถ่ือนอีกครั้ง 

นายเสวยเล่าว่า วัวจะถูกหาซื้อจากหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงท่ีพอมีคนรู้จัก มีการจ้างคนไล่ต้อน 

คนจูงลงท่า คนพาวัวข้ามโขง เสียหลายต่อแต่ก็ยังพอมีกําไร ราคาวัวในขณะนั้นราคาท่ี 800-1,200 

บาท ไล่ต้อนมาขายคราวละร้อยตัว เอาวัวขนาบข้างเรือ มีคนพายหัว-ท้าย ขนคราวละ 10 ตัว โดย

ค่าจ้างคิดต่อตัวตัวละ 100 บาท พอมาถึงฝั่งก็จะมีพ่อค้าจากฝั่งไทยรับช่วงต่ออีกที ราคาตัวละ 1,500-

1,700 บาท หากว่าจะมีทหารทางฝั่งลาวมาตรวจ จะมีคนมาแจ้งข่าวนายเสวยก็จะออกจากหมู่บ้าน

ในทันที และค่อนข้างระวังตัวมาก กลุ่มพ่อค้ามีท้ังคนไทย และคนลาวข้ามไปค้าวัว แต่มีบางคนถูกจับ

ถูกฆ่าก็มี บางคนขาดทุนไปก็มี ทําให้มีเพียงนายเสวยท่ีคุ้นเคยกับชาวบ้านและการค้าขายวัวและเป็นท่ี

วางใจทําให้ยังคงดําเนินการค้าขายเถ่ือนเรื่อยมาและขยายงานการรับซื้อกระจายไปในพ้ืนท่ีละแวก

ใกล้เคียง ได้กําไรคราวละประมาณ 7,000-10,000 บาท ตามแต่ว่าขนมาขายมากน้อย และในสมัยนั้น

เจ้านายฝั่งไทยก็ไม่เข้มงวดเหมือนปัจจุบัน 

นายเสวยเล่าว่า เขาเองเป็นคนท่ีชอบเข้าหาเจ้านาย เจ้าหน้าท่ีของทางราชการจึงไม่ค่อยกลัว

เท่าไรนัก ท้ัง อส. ตํารวจตระเวนชายแดน เวลาค้าขายก็เข้าไปคุยเข้ากับเจ้าหน้าท่ี การค้าขายวัว ควาย

ข้ามโขงจึงไม่เคยถูกยึดหรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด  

ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ภรรยาได้ให้กําเนิดบุตรคนท่ีสองคือ อัมภา แสงลา เกิดเม่ือวันท่ี 25 

กันยายน นายเสวยยังคงประกอบอาชีพเลื่อยไม้ขาย และยังคงยึดอาชีพค้าขายข้ามพรมแดนสองฝั่ง

โขงมาโดยตลอด  

ปี พ.ศ. 2528 ภรรยาได้คลอดบุตรคนท่ีสามคือ นันทิดา แสงลา ในเดือนมีนาคม และใน

ขณะเดียวกัน นายเสวยถูกจับข้อหารับซื้อของโจร ในเวลาต่อมาทางการไทยมีประกาศจับ ทําให้นาย

เสวยต้องข้ามกลับไปอยู่กับแม่ท่ีบ้านดอนหวายอีกครั้ง อย่างไรก็ตามนายเสวยก็อาศัยแอบข้ามมาหา

ภรรยาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นห่วงลูกๆ และภรรยาโดยการแอบกลับมาเยี่ยมในบางครั้งบางคราว 

ในช่วงเวลาท่ีหลบซ่อนอยู่ท่ีฝั่งลาวนอกจากช่วยแม่ทํานา นายเสวยก็ยังค้าขายอยู่ฝั่งลาวด้วยเช่นกัน

และในขณะเดียวกันภรรยาก็ตั้งครรภ์บุตรคนท่ีสี่ ชื่อ อภิญญา จนกระท่ังปี พ.ศ. 2539 จึงข้ามกลับมา

อยู่กับครอบครัวท่ีบ้านหนองฟานยืนอีกครั้ง 
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นายเสวย เล่าว่า แม้ว่าตัวเองจะเปน็หัวหน้าครอบครัว แต่เนื่องจากไม่มีสถานนะทางทะเบียน 

จึงทําให้สิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ " โชคดีที่ได้ภรรยาเป็นคนไทยสิทธิ์ต่างๆ 

จึงเป็นหน้าท่ีของภรรยาคอยจัดการ ซึ่งก็ยังถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายคนท่ีไร้สถานะท้ังสองคนท่ีแต่งงาน

กันและไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินอะไรเลยทําได้เพียงขออยู่อาศัยหรือใช้ชื่อคนอ่ืนแทนในการมีเอกสารสิทธิ์

ในท่ีดินซึ่งก็ถือว่าเสี่ยงมากหากคนท่ีไม่ซื่อสัตย์หรือไม่รู้จักกันจริงๆ ก็ไม่น่าไว้ใจเท่าใดนักเรื่องแบบนี้ 

เช่น การถือครองท่ีดิน การเอาชื่อไปเป็นเจ้าของรถแทน มันคิดได้หลายทาง หลายๆ อย่าง วันนี้ผมมี

ท่ีดิน 20 ไร่ มีบ้านสองหลังประเมินราคาก็คงจะประมาณสองแสนบาท และออกรถจักรยานยนต์ให้

ลูกคนละคัน แม้จะไม่ได้มีชื่อแต่ก็ภูมิใจอยู่"  

 

 

 

 

แผนผังเครือญาติของเสวย แสงลา 

 

ชีวิตพลิกผัน 
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ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการค้าไม้พยุง นายเสวย เล่าว่าเขาก็เป็นอีกคนท่ีข้ามฝั่งและติดต่อค้าขาย 

สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ด้วย เพราะได้เงินได้กําไรดี กว่าการค้าวัว ควาย จึงติดต่อกับคนฝั่งลาวมาโดยตลอด 

โดยท่ีไม่คาดคิดว่าคนท่ีเขาติดต่อด้วยนั้น มีประวัติการค้า ขายยาเสพติด เพราะติดต่อกันเรื่องทําไม้

และค้าขายพวกหมู พวกไก่ข้ามฟากเท่านั้น จําได้ว่าวันนั้นวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มีชายสองคน

นั่งท่ีท่าเรือศาลาบ้านคําจ้าวเม่ือเดินไปนั่งลงพูดคุย เขาถามว่ารู้จักนายก๋องไหม ผมก็ตอบว่ารู้จักตาม

ประสาซื่อ นายก๋อง เป็นคนบ้านท่าคันซมซัว เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ชายสองคนนั้นเลยขอ

เบอร์โทรของนายก๋อง แต่แค่ขอและให้ผมโทร ผมเอากระสอบใส่หมูมาคืนนายก๋อง พอดี เพราะพ่ึงซื้อ

หมูไป หลังจากโทรหานายก๋องก็ขับเรือมาจอดท่ีท่าผมเดินเอากระสอบไปโยนลงเรือ และเดินข้ึนมา 

สองคนนั้นนั่งมอง เฉยๆ พอผมเดินข้ึนมาสองคนก็บอกให้จะกลับแล้วชวนเดินกลับพร้อมกัน พอผม

เดินนําหน้าเขาก็ตะครุบตัวผมทันทีพร้อมกับยิงปืนข้ึนฟ้า และบอกข้อหาว่าผมมียาไว้ในครอบครอง

และถูกนําตัวไปท่ีปากแซง พร้อมจับผมถ่ายรูปพร้อมยาบ้า 252 เม็ดพร้อมด้วยเงิน 70,000 บาท เขา

ให้ชี้ไปท่ีกองยาและเงินเพ่ือถ่ายรูป แต่ผมไม่ยอมชี้พอขัดขืนเขาก็ต่อยท่ีท้องหลายที พอไม่ยอมเขาก็

พามาท่ีโรงพักโพธิ์ไทร ซึ่งผมก็ไม่รับอีกว่าทํา ตอนนั้นห่วงลูกสาวเพราะกําลังอยู่ในวัยเรียน คิดหนักว่า

จะทําอย่างไร และในขณะเดียวกันก็ได้โกหกเจ้าหน้าที่ไปว่าไม่มีไม่มีลูกเพราะได้เมียแม่ฮ้าง แต่ก็

แปลกใจท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ถามเรื่องสถานะทางทะเบียนแต่อย่างใด ในตอนนั้นถือบัตรท.ร.38/1 ตอนนั้น

กลัวเพียงอย่างเดียวเรื่องท่ีเกิดข้ึนจะไปกระทบกับการเรียนของลูกๆ จึงจําเป็นต้องโกหกและบอก

เจ้าหน้าท่ีไปอย่างนั้น และคิดว่าหากสู้ก็คงไม่ชนะไม่มีพยาน เงินท่ีมีก็หวังว่าจะเป็นทุนให้ลูกได้เรียน

พอไปถึงชั้นศาลก็ตกลงยอมรับ เพราะไม่มีเงินและสู้ไปก็คงแพ้ ยอมติดคุก ดูเหมือนจะเป็นทางออกท่ี

ทําให้ไม่เสียเงิน ศาลตัดสิน 5 ปี 6 เดือน "ตอนนั้นผมรู้สึกหมดหวัง เหนื่อยและมองหาใครไม่เจอ

เพราะไม่รู้จักใครและไม่อยากเสียเงิน ลูกสาวก็กําลังเรียน คิดแค่ว่าไปยอมๆ ไปในชั้นศาลก็พอจะถูก

จับก่ีปีก็อดทนไปก็แค่นั้น" ขณะท่ีติดอยู่ในคุก นายเสวยเล่าว่า ทําตัวดี ช่วยงานในคุกใครให้ทําอะไรก็ทํา

ตลอดไม่ขัดใจใคร เช่น งานซ่อมบํารุง งานก่อสร้างและบางทีช่วยหน่วยราชทัณฑ์ขายอาหารบ้าง 

ตลอดเวลาท่ีอยู่ในเรือนจําไม่เคยมีปัญหากับนักโทษ ซึ่งอยู่ในเรือนจําภรรยาให้เงินติดตัวในช่วงเข้า

เรือนจําแค่ครั้งเดียว จํานวน 2,300 บาท และไม่เคยขออีกเลยไม่อยากรบกวนครอบครัว และ

ครอบครัวจะมาเยี่ยมปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ไม่อยากให้มาบ่อยเพราะมันสิ้นเปลือง 

แต่เรื่องเศร้าท่ีได้รับรู้ในขณะท่ีอยู่ในคุก ปลายปี พ.ศ. 2551 ข่าวร้ายจากทางบ้าน ทําเอานาย

เสวยแทบบ้าไปกับความคิด เม่ือลูกสาวคนสุดท้องท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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อุบลราชธานีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตลง โดยท่ีเขาไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ

ภรรยา หรือได้มีโอกาสปลอบโยนคนในครอบครัวเลย หน้าลูกก่อนเผาก็ไม่ได้เห็น มีความเศร้าเพียง

ลําพังหลังกําแพงเรือนจําท่ีจะเอ่ย จะร้องตะโกนบอกใครก็ไม่ได้ ได้แต่เศร้าและทําใจ 

วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วันท่ีเสวยได้ดมกลิ่นดอกไม้นอกเรือนจํา เสวยถูกปล่อยตัว

ก่อนกําหนดเป็นปี เสวยเล่าว่า อาจเป็นเพราะเขาทําตัวดีมาตลอด ไม่เคยมีเรื่องกับใครในเรือนจํา 

ตลอดสามปีท่ีอยู่ในกรงขัง ไม่ได้ทําให้เขาท้อ เขาเดินข้ึนรถโดยสารอย่างมีจุดมุ่งหมายนั่นคือ บ้านและ

ครอบครัว พอกันทีกับความทนทุกข์ทรมาน 3 ปี 8 เดือน ในเรือนจํา นับจากนี้เขาจะใช้ชีวิตอย่างระวัง

มากข้ึน และจะหาความรู้ให้มากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเหมือนอย่างท่ี

ผ่านมา 

เริ่มตน้ใหม่และความหวัง 

หลังจากกลับมาอยู่บ้าน เสวยได้กลับมาเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวอยู่บ้านตามปกติ แม้ว่าจะมีคําถาม

จากคนรอบข้างท่ีมองแปลกๆ แต่ก็ไม่ได้ทําให้หวั่นไหวอะไร ต่อมาใน พ.ศ. 2554 ทางอําเภอโพธิ์ไทร

ได้ส่งแบบสํารวจ 89 แบบสํารวจผู้ท่ีสําคัญผิดไปถือบัตรแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มท่ียังตกหล่นมา

ตั้งแต่เม่ือปี 2552 มาให้ผู้ใหญ่บ้าน ผมได้ถูกสํารวจไปด้วยได้ถือบัตรเลข 0 หรือผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน และต่อมาทางอําเภอโพธิ์ไทรก็เรียกตัวไปถ่ายบัตร  

 "ผมถือว่าผมโชคดีมาก เพราะถือว่าผมอยู่ในกลุ่มผู้ตกหล่นเพราะตอนท่ีเขาสํารวจนั้นผมยัง

อยู่ในคุก " นายเสวยเล่าต่อว่า ได้ไปซักถามเพ่ือน และเริ่มสนใจกิจกรรมท่ีเพ่ือนไปร่วมกับอีกหลายๆ 

หมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาตัวเอง มีเพ่ือนในหมู่บ้านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายชุมชนฮักน้ําของ 

เริ่มสนใจและขอไปฟังและขอเข้าร่วมประชุมด้วยหลายครั้ง จากนั้นเริ่มสนใจข้อมูลท่ีได้รับรู้รับฟังมา

เรื่องสิทธิสถานะบุคคล บางครั้งได้เอกสารติดไม้ติดมือก็จะกลับมาอ่านทุกครั้งเพ่ือทําความเข้าใจ และ

เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้เห็นว่าแนวทางการดําเนินการของกลุ่ม

ทําจริงและมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาคนไร้สถานะอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางทีเรื่องจะเงียบไปบ้าง

แต่ก็มีการประชุมกันตลอดทุกๆ  สามเดือนเพ่ือติดตามความคืบหน้าของแต่ละพ้ืนท่ี และอีกประการท่ี

ทําให้เกิดความเชื่อม่ันต่อกระบวนการรวมตัวคือ เห็นว่าในระดับพ้ืนท่ีมีการแก้ไขปัญหาจริง และมีคน

ท่ีได้สัญชาติตามมาตรา 23 จริง โดยท่ีไม่ต้องเสียเงิน หรือเสียค่าใช้จ่ายมากมายไปเกินกว่าค่าธรรมเนียม 
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กรณีการติดตามปัญหาที่ผ่านมา นอกจากจะในระดับพื้นที่ก็ยังมีการผลักดันในระดับนโยบายด้วย 

ท้ังในเรื่องการพัฒนาสถานะ การรักษาพยาบาล ยิ่งทําให้เชื่อม่ันมากข้ึน  

นโยบายการต่อสู้ท่ียังไปไม่ถึง 

การรวมตัวของชาวบ้าน คนไร้สัญชาติกลุ่มลาวอพยพ เริ่มเป็นกระแสเม่ือไม่นานมานี้เองแต่

ผมก็ถือว่าจะมีความคืบหน้าอยู่บ้าง นายเสวยกล่าว เพราะว่าก่อนท่ีตนจะถูกคุมขังเรื่องของคนไร้

สัญชาติกลุ่มลาวอพยพถือว่าเงียบมาก ไม่มีใครสนใจจนหลายคนแอบไปใช้ช่องทางผิดกฎหมาย เช่น 

การทําบัตรประชาชนไทยโดยสวมชื่อคนท่ีตายไปแล้วแต่ไมได้แจ้งการตายหรือการซื้อบัตรประชาชน 

ซึ่งต้องเสียเงินจํานวนมากให้แก่เจ้าหน้าท่ี ท้ังยังเสี่ยงต่อถูกจับและถูกยึดบัตรคืนอีกด้วย 

ท่ีผ่านมามาตรา 23 ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ทําให้ลูกหลานหลายคนได้

เป็นคนไทยไปแล้ว แต่สําหรับคนที่อยู่มานานก็อยากได้สิทธิสถานะเป็นคนไทยเหมือนกันกับเด็กๆ 

ท่ีเขามี พ.ร.บ.สัญชาตฯิ รองรับ แม้ว่าในพ้ืนท่ีจะมีความล่าช้าอยู่ในกระบวนการดําเนินงาน แต่ก็ยังดีท่ี

มี พ.ร.บ. หรือกฎหมายออกมาให้มีช่องทางท่ีจะเข้าไปยื่นไปติดต่อ ซึ่งต่างจากกลุ่มผู้ถือบัตรเลข 0 ซึ่ง

เป็นกลุ่มท่ียังไร้สถานะทางทะเบียนท่ียังไม่มีนโยบายอะไรเลยออกมาจากรัฐบาล ซ้ําร้ายสิทธิในการ

รักษาพยาบาลก็ไม่มี ไม่ต้องพูดถึงสิทธิในการครอบครองอะไรเลย มันยิ่งเป็นไปไม่ได้ เม่ือเรายังถูกแบ่ง

จําพวกเอาไว้ชัดเจน และรัฐบาลไม่ได้มีแนวทางออกมาแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนตามสื่อท่ีออกอากาศทุกวัน

ไม่เห็นว่ารัฐบาลจะพูดถึงเรื่องคนกลุ่มนี้เลย หากว่าไม่ไปกระตุ้นอย่างเช่น ไปยื่นหนังสือหรือทําอะไรให้

เป็นกระแสเรื่องยิ่งเงียบเข้าไปใหญ ่นายเสวยเล่าถึงความหวังกับนโยบายท่ียังไปไม่ถึง 

ความหวังของคนไร้สัญชาติไร้สถานะ 

หลังจากท่ีมีการสํารวจและได้ถ่ายบัตรเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ถือว่าหลายปีมาแล้วท่ี

เรื่องยังนิ่งเงียบ ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนัก เราก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะมีนโยบายท่ีก้าวหน้าข้ึนมาบ้าง 

เพราะต่อไปจะเปิดอาเซียน เราเกรงว่าเราจะถูกเหมารวมกับคนท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทย เพราะ

เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนก็ไม่ได้ดีไปเสียท้ังหมด เกรงว่าการเดินทางออกไปไหนๆ จะมีปัญหา และตอนนี้ดู

จากข่าวสารบ้านเมืองเห็นตื่นเต้นจะเข้าสู่เสรีอาเซียนพวกเราก็ยิ่งกังวล ในขณะเดียวกันก็ยังหวังท้ังใน

เรื่องการพัฒนาสถานะให้ดีข้ึน จนถึงข้ันเปลี่ยนบัตรเป็นคนไทยเสียที เพราะเราก็อยู่กันมานาน และ

เรื่องหลักประกันสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะตอนนี้พ่ีน้องเจ็บป่วยจะไปหาหมอทีแสนยากลําบาก
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เพราะกลัวค่าใช้จ่ายท่ีจะมีไม่พอ บางคนก็ถึงข้ันป่วย และปล่อยให้ตัวเองเสียชีวิตไปเลยก็มี ความหวัง

ของกลุ่มท่ีมารุ่นแรกๆ ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับ นายเสวย กล่าวปิดท้ายก่อนจบการซักถาม 

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของเสวย แสงลา 

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายบัว..... นามสกุล .....-.....  

  

ช่ือ .....นางเป้ย..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....-.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นายเสวย..... นามสกุล .....แสงลา..... 

  

ช่ือ .....นางฉวี..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3421 89001 XXX เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.... 
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....-..... 

ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นายบุญทวี.....นามสกุล .....-.....  ช่ือ .....นางพนมด.ี....นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... 
หมายเหตุ .....-.....  หมายเหตุ .....-..... 

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครวัและสถานะบุคคลของเสวย แสงลา (ต่อ) 

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายเสวย..... นามสกุล .....แสงลา..... 

  

ช่ือ .....นางพิลา..... นามสกุล .....ศริเดช..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3421 89001 XXX เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3421 00239 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่สีถานะฯ.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....-..... 

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางสาววรัญญา..... นามสกุล .....แสงลา..... 

  

ช่ือ .....นางสาวอัมภา..... นามสกุล .....แสงลา.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3421 00239 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3421 00237 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....-..... 

ลูกคนท่ี 3 ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นางสาวนันทิดา..... นามสกุล .....แสงลา.....   ช่ือ .....นางสาวอภิญญา..... นามสกุล .....แสงลา..... 
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เลขบัตรประจําตัวประชาชน 1 3421 00001 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหตุ .....-.....  หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  

 

กรณีศึกษา ท่ี 2 

สมศักดิ์ อินทะโสม: ผมไม่อยากได้อะไรมากเอาให้ลูกผมเถอะสัญชาติไทย 

สมศักดิ์  อินทะโสม อายุ 49 ปี หากนับวันท่ีเขาเริ่มก้าวออกจากบ้านท่ีฝั่งลาวมาตั้งแต่เขา

อายุ 9 ขวบ หมายถึงว่าเขาได้หนีข้ามฝั่งมาอาศัยร่มเงาของประเทศไทยได้ 40 ปีมาแล้ว ปัจจุบัน

สมศักดิ์ มีบ้าน มีท่ีดิน ท่ีสร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขากับภรรยาซึ่งก็คือ นางใม ไชยสาร อายุ 42 ปี 

หากทว่าชื่อผู้ครอบครองท่ีดินท่ีเขาลงแรงสร้างมันข้ึนมานั้นไม่ใช่ชื่อของเขาแต่เป็นของเจ้าของท่ีดินคือ

นายวัน ครองบุญ เม่ือปี พ.ศ. 2553 นายวันท่ีนับวันเริ่มจะแก่ชราต้องการขายท่ีดินโดยได้แบ่งขายเป็น

แปลงย่อยๆ 5 แปลง เม่ือนายสมศักดิ์กับเพ่ือนกลุ่มคนลาวอพยพด้วยกันได้ยินข่าวจึงรวมเงินกันไปซื้อ

เอาไว้ 2 แปลง ซึ่งแต่ละแปลงก็ถูกนํามาแบ่งกันโดยมีสามครอบครัวท่ีอยู่ในแปลงเดียวกันคือ นางไร 

พันธรังสี นางโอสา วงค์ลํา และนางลําพู สิทธิราช ในขณะท่ีสมศักดิ์ แบ่งกันคนละครึ่งกับนายสมยงค์ 

โยธาราช สมศักดิ์เล่าว่า วันซื้อขายตกลงกันได้ด้วยดี มีสัญญาซื้อขายให้เซ็น และในวันนั้นได้เชิญ

ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมาเป็นพยานด้วย ทําให้ม่ันใจมากข้ึนว่าคงไม่เป็นไร คงไม่กล้าโกงกัน  

"ผมย้ายท่ีอยู่ปานกบ" นายสมศักดิ์ เล่าด้วยอารมณ์ขันข่ืน เนื่องจากว่าตลอดชีวิตเขาท่ีย้าย

ตัวเองออกจากประเทศลาวมาอยู่ท่ีประเทศไทยและก่อนจะลงหลักปักฐานม่ันคงได้ขนาดนี้ ได้ผ่าน

อะไรมามากมาย และย้ายถ่ินท่ีอยู่หลายแห่งด้วยเช่นกัน "ตอนท่ีอพยพจากศูนย์นาโพธิ์ ผมได้มาขอ

อาศัยอยู่กับคนลาวด้วยกันก็คือ นางผ่อง เม่ือปี พ.ศ. 2538 อยู่ได้ประมาณ 6 เดือนก็ออกไปปลูก

กระท่อมในท่ีดินคนไทย เป็นท่ีดินรกร้างว่างเปล่าไปขอเขาอยู่ แต่ในระหว่างนั้นก็ได้พาครอบครัวไปอยู่

บ้านหัวเห่ว หาปลาเลี้ยงปากท้องอยู่สองปีแต่ก็กลับไปกลับมาไม่แน่นอนเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มี

ความม่ันใจหรือมีความแน่นอนอะไรเพราะการหาปลาท่ีหัวเห่วก็ไม่มีความแน่นอนมัน เป็นช่วงท่ีเข่ือน

ปากมูลกําลังเปิดปิดปั่นไฟและเพ่ิงดําเนินการ พออะไรๆ ไม่มีความแน่นอนก็เลยหอบลูกเมียกลับมา ปี 

พ.ศ. 2547 เจ้าของคนไทยท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินกลัวว่าพวกผมจะฮุบครอบครองท่ีดินเลยบอกให้ย้าย

ออกและหาท่ีอยู่ใหม่ พวกผมจึงไปขอผู้ใหญ่บ้านขอปลูกกระท่อมในท่ีดินสาธารณะของหมู่บ้าน และ

ผมจําได้ดีลูกสาวคนเล็กผมเกิดตรงนั้นกระท่อมน้อยในท่ีดินสาธารณะหมู่บ้าน ต่อๆ มามีคนในหมู่บ้าน
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มาบอกว่าท่ีตรงนี้จะสร้างศูนย์เด็กนะ ต้องไปหาท่ีอยู่ใหม่นะ พอดีพ่อวัน เอ่ยอยากจะขายท่ีดินก็เลยนํา

เงินท่ีสะสมไว้มาซื้อและจึงได้อยู่ในท่ีดินปัจจุบันนี ้"สมศักดิ์ เล่าไปยิ้มไป อาจเพราะว่าเขาผ่านมันมาได้

แล้วแม้จะเจอปัญหาก่ีครั้งก่ีหนมาแล้วก็ตาม 

กว่าจะมีวันนี้ได้... 

"ตอนนี้จะว่าหมดห่วงแล้วก็คงไม่ใช่ท่ีลูกชายคนโตได้สัญชาติไทยแล้ว ลูกของผมเกิดท่ี

ประเทศไทยท้ังสามคน ลูกคนโตคือ นายภาคินัย อินทะโสม เกิดวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2534 เกิดท่ี

ศูนย์นาโพธิ์ ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เขาเกิดก่อนท่ีศูนย์นาโพธิ์จะยุบ และเราก็พากัน

ย้ายไปท่ีศูนย์ลาวอพยพท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ลูกชายคนท่ี 2 คือ ชัยพงษ์ อินทะโสม เกิดวันท่ี 24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เกิดท่ีบ้านบะไห ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และคน

สุดท้อง คือ อนงค์ลักษณ์ อินทะโสม เกิดท่ีบ้านบะไหเช่นเดียวกัน และท้ังสามไม่ได้คลอดท่ีโรงพยาบาล 

ทําคลอดกันเอง ใกล้คลอดพ่ีน้องท่ีเคยทําคลอดก็มาช่วยๆ กัน การคลอดกันเองมันง่ายในทาง

ความรู้สึก รวมถึงวิธีการไม่ต้องอะไรมาก เตรียมหมอตําแยก็พอแล้วสาเหตุท่ีไม่ไปโรงพยาบาล เพราะ

เราไม่แน่ใจว่าเม่ือไปโรงพยาบาลเราจะต้องเจออะไรบ้าง ยิ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนไทย ยิ่งทําให้เรากลัว

มากข้ึนเท่าทวีคูณ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไร หากว่าไปโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มต้นซักถาม

ประวัติ ถามหาบัตร ทุกๆ อย่างทําให้เราตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะคลอดท่ีบ้าน 

 

แผนผังเครือญาติของสมศักดิ์ อินทะโสม 
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วันนี้มีบ้าน 1 หลัง มีรถจักรยานยนต์ 1 คันกําลังผ่อน ลูกชายคนโตได้สัญชาติไทยเม่ือปี พ.ศ.

2556 ตามพระราชบัญญัติฯ ให้เด็กท่ีเกิดในประเทศไทยก่อนวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 เนื่องจาก

คนโตเกิดในปี พ.ศ. 2534 ในขณะท่ีลูกชายคนกลาง ชัยพงษ์เกิดปี พ.ศ. 2539 และลูกสาวคนสุดท้อง

เกิด พ.ศ. 2548 ทําให้ยังต้องรอประกาศหรือกฎหมายท่ีออกมาจัดการแก้ปัญหากลุ่มเหล่านี้เสียก่อน 

ความทรงจํามิรู้ลืม 

เม่ือถามว่าทําไมถึงหนีข้ามมาฝั่งไทย สมศักดิ์ยิ้มท่ีมุมปากเล็กน้อยก่อนท่ีจะเริ่มเรื่องสาเหตุท่ี

ทําให้เขาหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนมาบ้านเดิมๆ ท่ีผมเกิดคือ บ้านฝากเชือก-นาฮัง แขวงสาละวัน พ่อ

ของผมชื่อ นายแล อินทะโสม เสียชีวิตเม่ือปี พ.ศ. 2557 อายุรวม 95 ปี แม่ชื่อ นางผด อินทะโสม 

เสียชีวิตปี พ.ศ. 2528 อายุ 58 ปี ครอบครัวผมมีแม่เดียวกัน มีพ่ีน้อง 5 คน ต่างมารดา 1 คน พ่ีชาย

คนโตคือ นายสอน คนรองลงมาคือ นางพร นางอ่อนสา และผมคนท่ี 4 มีน้องคนสุดท้องคือ นางบุญตา 

และพ่ีต่างมารดาชื่อนางรม ตอนนั้นผม 9 ขวบ พ่ีชายคือ นายสอน และพ่ีสาวต่างมารดาคือ นางรม 

และพ่ีเขยเป็นทหารมีเรื่อง ทําให้ไม่กล้าอยู่เพราะเพ่ือนหลายคนท่ีรู้จักถูกจับหาย บ้างก็โดนฆ่า ตอนนั้น

พ่ีเขยหนีข้ามมาก่อน พอรู้จักท่ีทางก็ข้ามกลับมารับพวกเรา ซึ่งตอนนั้นมีนางรมและลูก 1 คน พ่ีสาว

ชวนให้ผมมาช่วยเลี้ยงหลานด้วยความเป็นเด็กพอพ่ีชวนก็มาด้วยเลย และมีนายสอนขอติดตามมาด้วย



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ตอนท่ีหนีมาก็เตรียมห่อข้าว เตรียมเสื้อผ้าเอาท่ีจําเป็น เดินลัดเลาะภูกลางเฮือน (ชื่อภูเขา) เข้ามา

เรื่อยๆ ใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนในการเดินทางและมาข้ามฟากท่ีบ้านคําตื้อ ตรงข้ามกับบ้านนาโพธิ์กลาง 

คันท่าเกวียน ตอนนั้นยังเป็นป่า พี่เขยพาเดินลัดเลาะมาเรื่อยและพากันไปพักบริเวณที่เรียกกันว่า

เวินเพาะ บ้านก้นเอิง ตําบลสําโรง อําเภอโพธิ์ไทร ซึ่งเป็นแคมป์ของผู้ลี้ภัยในขณะนั้น อยู่ได้ประมาณ 

1 ปี ก็มีข่าวว่าจะเอาคนท้ังหมดท่ีอยู่เวินเพาะเข้าศูนย์ลาวอพยพท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และมีการ

สัมภาษณ์ว่าใครอยากไปประเทศที่สาม และพี่สาวกับพี่ชายได้ขอเข้าสัมภาษณ์ไปยังสหรัฐอเมริกา

แต่ผมไม่ไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยอีกท้ังภาษาก็คนละภาษา ผมจึงไม่ยอมไปสัมภาษณ์ 

ผมก็ออกไปข้างนอกไปทํานา เก่ียวข้าวรับจ้างพอได้กินข้าวทําอยู่อย่างนั้นกับคนไทยท่ีเขาต้องการ

แรงงาน ต้องการคนเลี้ยงเด็ก  

ตอนนั้นทุกคนที่หนีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกากันแล้ว ส่วนผมก็อยู่มันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 

19 ปี พ.ศ. 2530 มีการเรียกตัวให้ไปเข้าศูนย์อีกรอบ ในความจริงก็คือ เข้าไปรายงานตัวเอาอาหาร 

เพ่ือจัดระบบการดูแลกลุ่มคนอพยพก็เท่านั้นรายงานตัวเสร็จก็ออกมาหารับจ้างข้างนอกศูนย์ได้และ

ผมก็ไปกับเพ่ือนและกลับมาอยู่ท่ีบ้านสะเอิงทองซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับบ้านก้นเอิงคอยรับจ้างคนไทยอยู่กิน

กับเขาไปเรื่อยๆ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2532 มีการยุบศูนย์ต่างๆ ตามแนวตะเข็บชายแดนทําให้ผมต้องไป

อยู่ท่ีศูนย์คนลาวอพยพอีกรอบแต่คราวนี้เป็นศูนย์ท่ีนาโพธิ์ ตําบลบ้านผึ้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

และตรงนี้ท่ีทําให้พบกับหญิงสาวจากลาวท่ีหนีตามพ่อแม่มา เธออายุยังน้อยอยู่กับพ่อแม่ในศูนย์เรา

เจอกันบ่อยๆ จนรู้สึกชอบกัน ในปี พ.ศ. 2533 ก็ได้อยู่กินกับนางใมอย่างเป็นทางการไม่มีพิธีแต่งงาน

ต่างก็ตกลงและอยูด่้วยกัน จนกระท่ังได้บุตรชาย 1 คนปี พ.ศ. 2534 อยู่ท่ีศูนย์นาโพธิ์ 6 ปี ก็จึงได้พา

กันย้ายออกมาจากท่ีนั่น มาขออาศัยอยู่กับนางผ่องซึ่งเป็นคนลาวอพยพเช่นเดียวกันท่ีบ้านบะไห 

ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอยู่กับนางผ่องได้ 6 เดือน ก็ออกไปสร้าง

กระท่อมในท่ีดินของคนไทย โดยขอเขาอยู่เฉยๆ จนกว่าจะมีท่ีอยู่ใหม่ ปี พ.ศ. 2538 ได้พาครอบครัว

ไปหากินท่ีบ้านหัวเห่วแต่ก็อยู่ได้ไม่เท่าไรก็กลับมาอยู่ท่ีบ้านบะไหและได้บุตรคนท่ี 2 คือ ชัยพงษ์ ใน

ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรอยู่ ต่อมาเจ้าของท่ีดินเดินมาพูดมาย้ําว่าให้หาท่ีอยู่ใหม่ เขากลัวว่าเราจะฮุบท่ีดิน 

พอดีมีท่ีสาธารณะว่างอยู่ก็เลยมาแผ้วถางปลูกบ้านอยู่เม่ือปี พ.ศ. 2547 และบุตรคนท่ี 3 ได้เกิดท่ีนี่ 

อยู่ต่อมาได้ซื้อท่ีเป็นของตัวเองประมาณ 1 งาน พอดีพ้ืนท่ีสาธารณะจะมีการสร้างศูนย์เด็กก่อนวัย

เรียนจึงพาครอบครับย้ายอีกรอบเม่ือปี พ.ศ. 2554 และดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว

เพราะเป็นท่ีดินของตัวเองแล้ว สมศักดิ์กล่าวปิดท้ายคําถามด้วยรอยยิ้มท่ีภาคภูมิ 
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ก่อนเป็นเครือข่ายจุดเริ่มต้นคือ ความระแวง 

ตอนนั้นผมไม่ไว้ใจใครจริงๆ ตอนท่ีเห็นคนแปลกหน้ามาหา เพราะเราเคยถูกหลอกหลายครั้ง

หลายครา ท้ังจากใครก็ไม่รู้และรวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพราะเม่ือตอนปี พ.ศ. 2547 ต้นๆ ปีเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียกคนไร้สัญชาติในอําเภอโขงเจียมไปทําบัตรคนลาว แต่ละคนต้องจ่าย 300 บาท

รวมค่าเขียนบิลอีก 10 บาท ชาวบ้านกลุ่มคนลาวอพยพจํานวนมากพากันไปจ่ายไปเสีย ผลปรากฏว่า

เป็นการต้มตุ๋นโดยเจ้าหน้าท่ี ตม. คิดดูว่าคนลาวอพยพท่ีโขงเจียมมีเป็นพันคนเอาคูณสามร้อยสิบบาท

เข้าไป เจ้าหน้าท่ีหอบเงินไปเป็นกระสอบๆ ในตอนนั้นสุดท้ายมาตามเรียกเก็บอีก แจ้งชาวบ้านว่ามัน

ยังใช้ไม่ได้ทุกคนก็คืนบัตรแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่เห็นว่ามีการดําเนินคดีอะไรกับพวกท่ีโกงเงินชาวบ้านไป 

มันทําให้เราระแวงมากข้ึน ซึ่งต่อมาก็มีประกาศให้ชาวบ้านไปทํา ทร.38/1 ทุกคนก็เฮโลไปทําอันนี้แม้

ไม่เสียเงินแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเรากลายเป็นแรงงานต่างด้าว ผู้นําหมู่บ้านพอได้รับหนังสือก็

ประกาศเลยอันนี้ก็โทษผู้นําก็ไม่ได้อีก และจนกระท่ังเห็นกลุ่มท่ีทํางานเรื่องสถานะลงมาหา ครั้งนั้นจํา

ได้ว่ามาหาท่ีบ้านพ่อคําบด ตอนนั้นก็ยืนดูอยู่ห่างๆ ไม่ไว้ใจกลัวถูกหลอก แต่ก็อยากรู้ว่ามาเรื่องอะไร 

ต่อมาเริ่มเข้าไปฟังและเริ่มสนใจ และก็เลยคิดว่าลองดู และเม่ือไปร่วมเวทีให้ข้อมูลเรื่องคนไร้สัญชาติ 

ก็เริ่มมาดูบัตรท่ีเราถือและเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่แล้ว เราถืออยู่คือ บัตรแรงงานต่างด้าว ซึ่งในความจริง

เราจะต้องถือบัตรอีกประเภท คือบัตรเลข 0 พอเข้าไปร่วมกลุ่ม มีการประชุมเรื่องสิทธิสถานะก็ยิ่ง

ทําให้เรากังวลเรื่องสิทธขิองเรามากข้ึน ในปี พ.ศ. 2549 มีนโยบายสํารวจคนท่ีตกหล่นหรือไม่มีสถานะ 

ผมก็เข้าสํารวจด้วยเพราะใบตองกุงหรือบัตรท่ีถืออยู่มันไม่ถูกต้อง บางคนก็ไม่ได้เข้าสํารวจเพราะยัง

เข้าใจว่าใบ ทร.38/1 นั้นถูกต้องแล้ว ในปี 2552 มีการสํารวจใหม่อีกรอบ แต่ท้ังนี้ผมว่าเกิดจากท่ีเรา

รวมกลุ่มกัน และเริ่มเรียกร้องรัฐบาลถึงปัญหาสิทธิสถานะของกลุ่มคนลาวอพยพ และคนจาก

ภายนอกก็เริ่มรู้จักพวกเรามากข้ึน ในหมู่บ้านมีการประชาคมถึงสองรอบ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2554   

ทุกคนได้เปลี่ยนบัตรจาก ทร.38/1 มาเป็นบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่กว่าจะได้มานั้นต้องยอมรับ

ครับว่ามันเกิดจากการรวมกลุ่มของพวกเรา และการผลักดันเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ  

รวมกลุ่มแสดงตัวตน 

จริงๆ แล้วต้องบอกว่าไม่ม่ันใจ แต่ก็ไม่มีอะไรให้เลือก เม่ือมีกลุ่มคนเข้ามาชักชวนให้รวมกลุ่มกัน

เพ่ือแก้ปัญหา ก็อย่างท่ีบอกแต่ต้นว่าค่อนข้างกลัวคนแปลกหน้า แต่เม่ือรวมกลุ่มตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

และมีการประชุม ออกไปร่วมประชุมในท่ีต่างๆ ก็เริ่มจะเข้าใจมากข้ึนเริ่มท่ีจะไม่กลัว และมีความกล้า
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มากข้ึน เม่ือก่อนแทบไม่กล้าพูดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเลย แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวล่ะ ทางหัวหน้ากลุ่มพา

เข้าทําเนียบหลายครั้งเพ่ือไปผลักดันแก้ไขปัญหาร่วมกันกับพ่ีน้องไทยพลัดถ่ิน และกับอีกหลายๆ กรณี

ปัญหา เริ่มรู้จักคนมากข้ึน ได้ยิน ได้รู้ ได้เห็นมันก็เริ่มมีความกล้ามากข้ึน เรารวมกลุ่มในนามเครือข่าย

ชุมชนคนฮักน้ําของ เม่ือในปี พ.ศ. 2552 แต่ก่อนหน้านั้นก็ได้ประสานเรื่องคนไร้สัญชาติอยู่แล้ว 

รวมกันในตอนนั้นมี 10 หมู่บ้าน จากสามอําเภอ คือ อําเภอบุณฑริก อําเภอโขงเจียม และอําเภอ

โพธิ์ไทร เป้าหมายของพวกผมคือ แก้ไขเรื่องปัญหาสัญชาติ แต่ก็มีอีกหลายคนท่ีมารวมกลุ่มเพ่ือต่อสู้

เรื่องท่ีดิน และเรื่องเข่ือนท่ีกําลังจะสร้าง ก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายข้ึน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของตัวเอง 

ก็อย่างว่าแหละครับ "ถ้าบ่กวนน้ําให้ขุ่นก็ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในน้ํา" เราก็เลยยื่นหนังสือต่อรัฐบาล

เรื่อยมา ตั้งแต่สมัยนายกฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ เรื่อยมาจนถึงยุคของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ีต้องไป

ยื่นเพราะว่า บางปัญหาอย่างเช่น กรณีมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ ประกาศใช้เม่ือปี พ.ศ. 2551 แต่

การดําเนินงานในระดับผู้ปฏิบัติในแต่ละอําเภอกลับนิ่งเงียบ ลูกหลานของคนไร้สัญชาติหลายคนไปยื่น

เรื่องกลับเงียบ เราจึงต้องไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลแต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานใน

แต่ละพ้ืนท่ี และเพ่ือให้เกิดความคืบหน้า  

อย่างกรณีของกลุ่มท่ีถือบัตร ทร.38/1 เราก็ช่วยกันสํารวจข้อมูลกันเองในชุมชน ว่าใครเข้ามา

เมืองไทยตอนไหนอย่างไร สํารวจกันอยู่สามสี่รอบจนม่ันใจ จึงได้ยื่นได้ส่งให้รัฐบาล และจนมีประกาศ

ให้สํารวจกลุ่มผู้ท่ีตกหล่นในปี 2549 และผมกับภรรยา ลูกๆ ก็ได้เข้าสํารวจด้วยในครั้งนั้น ผมได้บัตร

เลข 0 คือ บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน หมายเลขบัตร 0 3403 89001 XX X จากท่ีเม่ือก่อน 00 

นําหน้า ท่ีดูมีความคืบหน้าบ้างก็ในยุคของนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพราะมีนโยบายสํารวจผู้ท่ีตก

หล่นอีกรอบจากการผลักดันของเครือข่ายร่วมกันในนามเครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฎิรูปสังคมและ

การเมือง (คปสม.) เพราะนอกจากมีการสํารวจคนตกหล่น ยังมีการตั้งคณะกรรมการติดตามความ

คืบหน้างานด้านสถานะบุคคลที่พวกเราไปยื่น ทั้งในกรณี มาตรา 23 และกรณีลูกพ่อไทยที่เกิดใน

ต่างแดนท่ีเราช่วยกันผลักดัน จนกระท่ังมีกฎกระทรวงออกมารับรองและทําให้นายประสิทธิ์  จําปาขาว

ได้สัญชาติไทยกรณีลูกพ่อไทยท่ีเกิดในต่างแดน และยังเป็นอานิสงส์ให้คนท่ีมีปัญหากรณีลูกพ่อไทยอีก

จํานวนมากได้สัญชาติไทยไปด้วย และข้อเรียกร้องเรื่องการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิ่งท่ี

กลุ่มผู้ถือบัตรเลข 0 ต้องการมากกว่าสัญชาติไทยเพราะยามท่ีเจ็บป่วยพวกเราอยากไปหาหมอโดยท่ี

ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากนักเหมือนเราทําเพ่ือตัวเองแต่ไม่ใช่ หลายๆ คนได้ประโยชน์ด้วย 

อีกท้ังลูกชายผมภาคินัย ได้ยื่นขอสัญชาติไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 ได้สัญชาติไทยปี พ.ศ.2556 และมัน
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ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ตามไม่ทําอะไรเลยเราก็คงไม่มายืนตรงจุดนี้ได้ หรืออาจจะต้องเสียเงินให้

นายหน้าท่ีเขารู้ช่องทางแล้วมาหากินกับความไม่รู้ของชาวบ้านก็เป็นได้ สมศักดิ์ กล่าวปิดท้ายคําถาม 

ความรู้เปลี่ยนเป็นความกล้า 

โดยส่วนตัวผม ผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องบัตรท่ีเราอยากได้นะ แต่เราได้อะไรมามากมายกว่าบัตร 

อย่างผม ผมได้ความรู้ ผ่านความกลัวมาได้ เม่ือก่อนใครๆ ก็ตราหน้าว่าคนลาวๆ ในหมู่บ้านกันเองก็

เหมือนจะจ้องจับผิดเรา อย่างเช่นเวลามีเรื่องกันก็จะถูกตราหน้าว่าผิดเสมอท้ังๆ ท่ีบางทีลูกของคน

ไทยทําผิด หรือกระท่ังเม่ือก่อนมีคําพูดว่า "ฆ่าคนลาวไม่ผิด" ผมก็เคยได้ยินกับหู เม่ือนานมาแล้วล่ะ 

แต่พอเราเริ่มรู้สิทธิ ผมฝึกอ่านเขียนจนคล่อง เพราะเก็บข้อมูลนี่ล่ะ (หัวเราะ) และก็มีการกลับมา

ทํางานในเชิงบวกในพ้ืนท่ี เช่น ทํากิจกรรมเด็กๆ เวลามีงานก็ไปร่วมทําอาหารไปสมทบ และกล้าท่ีจะ

พูดเถียงด้วยข้อมูลมากข้ึนผู้นําท่ีเคยปากดีชอบมาขู่ก็เริ่มท่ีจะไม่กล้า เพราะเรารู้ข้อมูล และแย้งได้หาก

ว่าไม่เป็นจริง ผมก็จะเถียงเลย  

ตอนนี้เริ่มยอมรับกันแล้ว เวลามีงานบุญพวกเราก็จะตั้งกองแยกต่างหากไปสมทบ หรือจะ

เป็นงานโรงเรียน จนเดี๋ยวนี้ถูกเชิญไปเป็นคณะกรรมการโรงเรียน มันแสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มให้

ความสําคัญกับเรา มีบ้างบางที อบต. ผู้ใหญ่บ้านมาหามาขอคําปรึกษา อันนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจนะ เรา

เสนอแนะอะไรไปเขาก็ฟัง แต่เราก็ยังทําตัวปกติ อ่อนน้อมไม่ได้โอ้อวดว่า โอ้ฉันนี่เข้าทําเนียบเจอใคร

มาบ้าง เรื่องพวกนี้เราจะไม่พูด ตอนนี้เสียงถากถางลดลงไปมาก แต่ก็ยังมีบางคนท่ีไม่สนใจอะไรจ้องจะว่า

ให้อย่างเดียวเลย อีกอย่างท่ีทําให้เรามีพลังใจและคนรู้จักเรามากข้ึนก็เพราะการสื่อสารท่ีมีออกอากาศ

อยู่บ่อยๆ อันนี้ก็สําคัญมันทําให้เรามีตัวตนและมีความกล้ามากข้ึน 

และในตอนท่ีลูกชายได้สัญชาติไทยก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนในชุมชนและชื่นชม

การรวมกลุ่มของพวกเราอยู่เหมือนกัน ยิ่งตอนท่ี “น้อย” หรือนายประสิทธิ์ จําปาขาวได้ทําบัตรประชาชน

เป็นคนแรกหลายคน "งึด" (อัศจรรย์) ต้องบอกว่าอ้ึง จากท่ีไม่เชื่อกระบวนการรวมกลุ่ม แม้กระท่ัง

ญาติของน้อยเองท่ีไม่เคยเชื่อ กลับมายอมรับแบบอายๆ ว่าในสิ่งท่ีพวกเราทํามันถูกต้องแล้ว ให้

เดินหน้าสู้ต่อไป คิดว่าทําได้จริงๆ เพราะท่ีผ่านมาเขาหาว่าพวกผมบ้าวิ่งตามใครก็ไม่รู้ เดี๋ยวเขาก็หลอก 

น้อยไม่ได้เสียเงินสักบาทให้เจ้าหน้าท่ี ลูกผมก็เหมือนกัน นี่แหละท่ีทําให้ทุกคนเชื่อสนิทใจ และต่อมา

ในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยได้สัญชาติ แต่ก็ยังถือว่าช้านะ เพราะยังมีอีกหลายสิบคนท่ียังรอคอยความหวัง 

ซึ่งกลุ่มนี้ก็ยื่นพร้อมๆ กันกับลูกชายของผม ปัญหามันติดท่ีอําเภอนี่หละผมว่า นายอําเภอไม่ยอมส่ง
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เรื่องไปถามปลัดก็บอกว่าส่งเรื่องไปแล้ว แต่ก็เงียบท้ังท่ีทุกคนก็ไปสอบปากคําไปหมดแล้ว หากว่า

ติดขัดอะไรก็น่าจะแจ้งชาวบ้านหน่อยไม่ใช่ปล่อยให้เขารออยู่อย่างนี้อย่างลูกผมได้สัญชาติไทยผมก็ให้

ลูกเป็นเจ้าบ้านเลย มีบ้านเลขท่ีเป็นของตัวเอง บ้านเลขท่ี 37 หมู่ 4 ตําบลห้วยยาง อําเภอโขงเจียม 

ชัดเจนป้ายท่ีหน้าบ้านผมตอนนี้ คือชื่อลูกชายผม และลูกผมก็เดินทางได้โดยสะดวกใจ ไปทํางาน

กรุงเทพและให้เรียนไปด้วย ในตอนนี้คนอ่ืนๆ ก็คงอยากจะมีสิทธิ์ มีบ้านเลขท่ีเหมือนๆ กันนี่หละผมว่า 

นโยบายท่ีต้องผลักดัน (ต่อ)  

ตอนนี้ผมว่าก็คงต้องผลักดันเรื่องของการพัฒนาสถานะต่อ เพราะตอนนี้รัฐบาลยังไม่มี

นโยบายอะไรเลยเก่ียวกับสถานะบุคคล รวมถึงการรักษาพยาบาลด้วย ว่าจะยังไงต่อจะพัฒนาสถานะ

ไปอย่างไร แต่สิ่งท่ีพวกเราอยากเข้าถึงมากท่ีสุดในตอนนี้ คือ เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล เพราะ

เริ่มแก่ เริ่มป่วยกันเรื่อยๆ โรงพยาบาลก็เรียกเก็บเงิน ทําให้พวกเราลําบากมากข้ึน อย่างกรณีแม่หนูท่ี

ป่วยหนักแต่ไม่กล้าท่ีจะบอกจะพูดกับใครมากเพราะกลัวการไปหาหมอ กลัวค่าใช้จ่ายท่ีจะไม่มีให้

โรงพยาบาล เราต้องการเรื่องนีม้ากพอกับบัตรประชาชนท่ีเด็กๆ กลุ่มมาตรา 23 เขาต้องการ  

อีกประเด็นคือ กลุ่มท่ีเกิดหลังวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2536 ล่ะจะทําอย่างไร พวกเขาหมายถึง

ลูกผม ถามว่าทําไมพ่ีถึงได้สัญชาติไทยแล้วทําไมพวกเขาไม่ได้เหมือนพ่ี เป็นคําถามท่ีผมก็อ้ึงนะ ก็ได้แต่

บอกไปว่ายังไม่มีกฎหมายหรือ พ.ร.บ. มารองรับ นี่ล่ะเราถึงต้องเกาะกลุ่มให้แน่นและต้องพยายาม

ต่อไปก็เพ่ือลูกอีกสองคนนี่ล่ะครับ 

ยิ่งในตอนนี้นะครับงานลดน้อยลงทุกวัน หายากข้ึนทุกวันลูกหลานก็ต้องเข้าไปทํางานในเมือง 

ด่านตรวจก็เคร่งครัดข้ึน พวกเรายิ่งอยู่ยากกว่าสมัยก่อนท่ีผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ของป่าอาหารป่าพอได้

กินไม่ต้องซื้อกิน อาชีพเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อัตคัดข้ึนเรื่อยๆ เม่ือก่อนผมรับจ้างถางไร่มัน เดี๋ยวนี้รับจ้าง

กรีดยาง ช่วงปิดหน้ายางก็ไม่มีอะไรทํา หว่านแหหากินก็ไม่เหมือนเดิม ลูกชายคนโตท่ีได้บัตรก็ไป

ทํางานด้วยส่งตัวเองเรียนด้วย เขาเรียนทางกฎหมายเห็นว่าอยากมีความรู้กลับมาช่วยคนอ่ืนๆ ผมก็ได้

แต่หวังว่าจะไปรอด อีกสองคนกําลังเรียนดีหน่อยลูกชายคนกลางช่วยทํางานหาเงินช่วยไม่เกเร ทําจน

แทบไม่มีเวลาพัก ก็ไปช่วยกรีดยางเป็นหลักกับภรรยา ผมไม่คล่องเท่าเขาด้วยซ้ํา ราคาตกต่ํารายได้

แทบไม่พอใช้ สารพัดค่าใช้จ่าย เพราะกู้ยืมเงินจากกลุ่มมาต่อเติมบ้านตอนย้ายมากว่า40,000 บาท 

และไหนจะผ่อนรถอีกเดือนละ 1,500 บาท หากเทียบกับเม่ือก่อนท่ีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เม่ือก่อน

สนุกว่าเยอะครับ ผมว่าตอนนี้เราเริ่มอยู่ยากแล้ว ป่ามีเจ้าของกลายเป็นสวนยาง จะกินอะไรก็ต้องระวัง
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เม่ือก่อนไพหญ้ามุงหลังคาได้ปีละ 20,000-30,000 บาท พอมีเงินเก็บหากินไม่ต้องไปอาศัยรถตลาด

ให้มาก เดี๋ยวนี้ไปรับจ้างกรีดยางก็ถูกเอาเปรียบ ยิ่งพวกเราไม่มีท่ีดินยิ่งลําบาก ตอนนี้ผมรับจ้างกรีด

ยางเหนื่อยก็ต้องสู้ต้องทนถ้าราคายางดีก็ยังพออยู่ได้แต่ราคายางดันตกต่ํา งานถางไร่มันก็ไม่มีเหมือน

เม่ือก่อน เพราะเขาอาศัยฉีดยาฆ่าหญ้า ทีนี้ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรค คนท่ีไม่มีทางเลือกก็รับไปฉีดพอได้

เงินมาซื้อข้าวสารแต่ผมไม่ทํางานพวกนี้มันอันตรายเกินไป นี่เป็นสาเหตุท่ีทําให้เราต้องผลักดันเรื่อง

การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพราะพ่ีน้องคนไร้สัญชาตินี่ล่ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากท่ีสุดในตอนนี้ สมศักดิ์

กล่าวปิดท้าย 

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของสมศักดิ์ อินทะโสม 

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายแล..... นามสกุล .....-.....  

  

ช่ือ .....นางผด..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....เสียชีวิตแล้ว.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางรม..... นามสกุล .....-..... 

  

ช่ือ .....นายสอน..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....อเมริกา.....  สถานะ/สัญชาติ .....อเมริกา.... 
หมายเหตุ .....พ่ีสาวต่างมารดา..... หมายเหตุ .....พ่ีชาย..... 

ลูกคนท่ี 3  ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นางพร.....นามสกุล .....-.....  ช่ือ .....นางอ่อนสา.....นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... 
หมายเหตุ ....พ่ีสาว....  หมายเหตุ .....พ่ีสาว..... 

ลูกคนท่ี 5 
 

ลูกคนท่ี 6 

ช่ือ .....นายสมศักดิ์..... นามสกุล .....อินทโสม..... 

  

ช่ือ .....นางบุญตา..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3421 89001 XXX เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....น้องสาว..... 
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของสมศักดิ์ อินทะโสม (ต่อ)  

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายสมศักดิ์..... นามสกุล .....อินทโสม..... 

  

ช่ือ .....นางไม..... นามสกุล .....อินทโสม.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3421 89001 XXX เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3403 89001 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ..... 
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....-..... 

ลูกคนท่ี 1 ลกูคนท่ี 2 

ช่ือ .....นายภาคินัย..... นามสกุล .....อินทโสม.....   ช่ือ .....นายชัยพงษ์..... นามสกุล .....อินทโสม..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 8 3403 73000 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3403 89001 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย (มาตรา 23) ..... สถานะ/สัญชาต ิ.....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  
หมายเหตุ .....-.....  หมายเหตุ .....-.....  

ลูกคนท่ี 3 

ช่ือ ....เด็กหญิงอนงลักษณ์.... นามสกุล ..อินทโสม...   
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3403 89001 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....บุคคลท่ีไมม่ีสถานะฯ.....  
หมายเหตุ .....-.....  

 

กรณีศึกษา ท่ี 3 

วรรณา นวลจันทร์: 

ผู้มีปัญหาด้านการได้ยินกับการขอมีทะเบียนประวัติท่ียากลําบาก 87 

เปิดฉากชีวิตท่ีเลือกเกิดไม่ได ้

วรรณา นวลจันทร์ เกิดเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2515 ณ บ้านโพนดู่ (ใกล้กับบ้านนาดี) ริมฝั่ง

แม่น้ําโขง ในเขตเมืองมูนละปะโมกแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ใกล้ชายแดนกัมพูชา โดยมีบิดาชื่อ 

“ส่อย” มารดาชื่อ “กอน”และมีน้องชายร่วมบิดา-มารดา 1 คน คือ ชาลี นวลจันทร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ 

ณ บ้านไม่มีเลขท่ีของตนเองในเขตพ้ืนท่ีบ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 21 ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธาน ี

                                                           

87ประมวลจากการสัมภาษณ์พ่อบัวทอง และการสัมภาษณ์กลุ่มท่ีมีผู้ร่วมให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 
วรรณา อ้ายบิน อ้ายจัน เอ้ือยใส พ่อสุวรรณ 
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ในราวปี 2522-23 หรือในขณะท่ี วรรณา มีอายุประมาณ 7-8 ขวบ ภายหลังจากประเทศลาว

เปลี่ยนแปลงการปกครอง นายส่อยได้พาวรรณาพร้อมด้วยน้องชายซึ่งยังเป็นเด็กเล็กมาก (ยังต้องอุ้ม) 

และ “ยัน” ภรรยาคนใหม่ (ท่ีมีฐานะเป็นแม่เลี้ยงของวรรณา) อพยพหนีความยากลําบากเข้ามาอาศัย

อยู่ในประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถทนความกดดันจากการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่การ

เป็นคอมมิวนิสต์ (ส่วนหนึ่ง คือ การยึดท่ีดิน และการบังคับให้ประชาชนทําการผลิตรวมกัน) ท้ังเกรงว่า

ครอบครัวและลูกๆ จะไม่มีความปลอดภัยภายใต้การปกครองระบอบใหม่ ขณะท่ีเพ่ือนบ้านหลายคน

หายไปภายใต้โครงการอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีถูกเรียกอย่างสวยหรูว่า “การสัมมนา” ซึ่งเป็น

เหตุผลเดียวกับท่ีผู้อพยพหลายคนอ้างถึงเม่ือถูกถามถึงเหตุผลในการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย 

“พ่อใหญ่ชวน” ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และมีลูก (คือ อ้าย

บิน) เคยเป็นเพ่ือนร่วมชั้นกับวรรณาในห้องเรียนของ “ครูสม” ให้เหตุผลว่า ตนเองไม่สามารถทนอยู่

ในประเทศลาวได้ และไม่ชอบการปกครองระบบใหม่ท่ีมีการยึดเอาทรัพย์สินของชาวบ้านไปเป็นของรัฐ 

และกล่าวถึง “ส่อย” พ่อของวรรณาว่า เป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

มากนัก เนื่องจากมีโรคประจําตัวเป็นหืดหอบ และก็อพยพมาด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน คือ ไม่ชอบ

ระบอบการปกครองใหม่ของลาว 

แผนผังเครือญาติของวรรณา นวลจันทร ์

 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 206 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ชีวิตในประเทศไทยของวรรณาเริ่มต้นในค่ายผู้อพยพชั่วคราวในพ้ืนท่ีป่าบริเวณสามเหลี่ยม

มรกตเขตบ้านโนนสูง ตําบลโดมประดิษฐ์ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล

ควบคุม (และใช้ประโยชน์) ของเจ้าหน้าท่ีทหารฝ่ายไทย ในค่ายฯ แห่งนี้ผู้ชายเต็มวัยทุกคนได้รับ

หน้าท่ีใหม่เป็นทหารลาวฝ่ายขวาต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และปกป้องคุ้มครองกลุ่มคนท่ีอพยพมาอยู่

ด้วยกัน ทําให้พ่อ (และครอบครัวของวรรณา) ได้ชื่อเป็นฝ่ายตรงกันข้ามของรัฐบาล สปป. ลาวไปโดย

ปริยาย 

ในสายตาของคนท่ัวๆ ไปวรรณาถือเป็นผู้ท่ีมีอาการบกพร่องทางสมองเล็กน้อยมาตั้งแต่

กําเนิด ในแง่หนึ่งก็คือ การเป็นคนไม่ค่อยฉลาดและไม่ค่อยทันคน อย่างไรก็ตามวรรณามีโอกาสได้

เรียนหนังสือกับ “ครูสม” ซึ่งเป็นผู้อพยพด้วยกันในค่ายฯ ทําให้สามารถอ่านหนังสือไทยได้บ้าง และ

อย่างน้อยก็สามารถเขียนชื่อของตัวเองได้  

“อ้ายบิน” (ผู้ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 6 3410 58001 XX X) กล่าวถึงวรรณา

ในฐานะเพ่ือนร่วมชั้นเรียนว่า “ผมเคยพักอยู่ในบ้านหลังเดียวกับวรรณาและเคยเรียนหนังสือด้วยกัน

กับครูสมในช่วงท่ีอยู่ในค่ายฯ ....วรรณาบ่ค่อยฉลาด เหมือนไม่ค่อยเต็มบาทมาตั้งแต่เด็ก ผิดกับน้องท่ี

ชื่อ “เต๊ะ” ท่ีเรียนหนังสือเก่ง และสามารถบวชเรียนจนได้เป็นมหา” 

วรรณาให้ข้อมูลได้เพียงว่า “แม่กอน” ของตนเองเสียชีวิตท่ีจังหวัดหนองคาย แต่ก็ไม่สามารถ

ระบุให้ชัดเจนได้ว่าแม่ไปอยู่ท่ีจังหวัดหนองคายได้อย่างไร ในขณะท่ีเพ่ือนหลายคนซึ่งเคยอาศัยอยู่ใน

ค่ายฯ ด้วยกันก็ไม่มีใครให้รายละเอียดเรื่องนี้ได้ อย่างไรก็ตาม 2 ฝ่ายให้ข้อมูลตรงกันว่า “นายส่อย” 

แยกทางกับ “นางกอน” ก่อนหน้าท่ีจะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยมี “นางยัน” ข้ามมาพร้อม

กับพ่อของวรรณาในฐานะภรรยา 

วรรณาผู้ขอเลือกลิขิตชีวิต 

ภายหลังจากการสู้รบบริเวณช่องบกสิ้นสุดลงในช่วงปลายปี 2530 พ่อและแม่เลี้ยงได้

พาวรรณาพร้อมด้วยน้องชายย้ายมาอาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวท่ีบ้านแก้งเรืองราว 2-3 ปี จากนั้นจึง

ย้ายไปอยู่ท่ีบ้านคําบากซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก วรรณาอยู่ท่ีนี่ได้ราว 2-3 เดือน พ่อบัวทอง บัวเงิน (ครู

ประชาบาล) พร้อมด้วยแม่ถม (ภรรยา) ซึ่งไม่มีลูกของตัวเอง และเป็นครอบครัวท่ีวรรณาเคยไป

ช่วยเหลือทํางานรับจ้างในไร่นาระหว่างท่ีพักอาศัยอยู่ในค่ายฯ ได้มาขอให้วรรณาไปอยู่ด้วยเพ่ือให้ช่วย
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เลี้ยงควายและทํางานในไร่นาท่ีบ้านโสกแสง ตําบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย วรรณาตัดสินใจไปอยู่

กับครอบครัวพ่อบัวทองและเป็นท่ีรักใคร่เสมือนลูกของท้ัง 2 คน ตั้งแต่นั้นมา 

ราว 4 ป ี(ประมาณปี 2536-37) หลังจากวรรณาไปใช้ชีวิตอาศัยอยู่กับพ่อบัวเงินฯ ท่ีบ้านโสก

แสง “ส่อย” พ่อของวรรณาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหืดหอบท่ีบ้านคําบากนั่นเอง “ยัน” แม่เลี้ยง

ของวรรณาจึงพยายามชักชวนให้วรรณากลับมาอยู่ท่ีบ้านคําบากด้วยกัน ในขณะท่ีน้องชาย (ชาลี 

นวลจันทร์) ได้รับโอกาสบวชเรียนไปก่อนหน้านี้ (และสามารถเรียนจบเปรียญ 3 ท่ีได้นามเรียกขาน

เป็นมหาในเวลาต่อมา) อย่างไรก็ตามวรรณาท่ีใครหลายคนมองเป็นคนไม่เต็มเต็งปฏิเสธคําชักชวน

ดังกล่าว “ยัน” จึงขอให้เจ้าหน้าท่ี อส. เป็นคนไปเกลี้ยกล่อม ซึ่งในท่ีสุดก็กลับกลายเป็นการทําร้าย

ร่างกาย ทําให้วรรณาได้รับบาดเจ็บถึงข้ันสลบ พร้อมมีแผลแตกท่ียังคงแลเห็นเป็นแผลเป็นบริเวณ

ใบหน้า และได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงท่ีแก้วหู กระท่ังกลายเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินติด

ตัวมาถึงปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามชีวิตหลังจากนั้นของวรรณายังคงโลดเล่นไปอย่างโลดโผนไม่แพ้ใคร ราวปี 2541 

“แม่ถม” พาวรรณาเดินทางไปไกลถึงอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยได้ออกทุนซื้อท่ีดินป่าในเขต

ป่าสงวนในราคา 8,000 บาท ให้วรรณาเป็นผู้ดูแลทําประโยชน์ วรรณาเริ่มต้นถางป่าปลูกกาแฟ 

ยางพารา และทุเรียน ได้เนื้อท่ีประมาณ 100 ไร่ อย่างไรก็ตามชีวิตท่ีกําลังไปได้สวยและเข้าท่ีเข้าทาง

กลับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เม่ือน้องชายคนเดียวท่ีลาสิกขาบทออกมาร่วมสมทบ

ลงแรงช่วยกันทํามาหากินต้องเสียชีวิตจากการป่วยไข้ด้วยโรคมะเร็งท่ีสุดหนทางเยียวยารักษา  

ในปี 2548 วรรณา (และ “บังอร” ภรรยาของน้องชายและผู้ถือบัตรลาวอพยพท่ีเข้ามาเป็น

หุ้นส่วนของการทําสวน – ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ตัดสินใจขายสวนท้ิงได้เงิน 3 แสนบาท แล้วเดินทาง

กลับจังหวัดอุบลราชธานีมาอาศัยอยู่กับครอบครัวพ่อบัวเงินที่บ้านโสกแสงเช่นเดิม และได้รับเงิน

ส่วนหนึ่งจํานวน 2 แสนบาท มาซื้อท่ีดินในเขตบ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 21 ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อท่ีราว 23 ไร่ พร้อมกับลงทุนปลูกยางพาราจํานวนประมาณ 1,500 ต้น และ

ท่ีนี่วรรณาได้พบกับเพ่ือนเก่าหลายคนท่ีเคยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในค่ายฯ รวมถึงอ้ายบินเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  

ท้ังนี้ระหว่างปี 2548-55 ก่อนหน้าท่ียางพาราจะเปิดกรีดได้ วรรณายังคงใช้ชีวิตอยู่กับ

ครอบครัวพ่อบัวทอง เพียงแต่ต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านโสกแสง-หนองเม็ก เพ่ือมาดูแลสวน

ยางพาราเป็นประจํา ทําให้มีโอกาสทราบข่าวการรวมตัวกันทํากิจกรรมออมทรัพย์และปรึกษาหารือหา
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แนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะของเพ่ือนร่วมชะตากรรม วรรณาจึงได้ปรึกษากับพ่อบัวทอง

และในท่ีสุดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลบ้านหนอง

แปก-หนองเม็ก ซึ่งเริ่มก่อตั้งข้ึนในช่วงต้นปี 2552 โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนคนไร้รัฐ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เม่ือยางพารามีอายุครบ 7 ปี พร้อมเปิดกรีด (ปี 2555) วรรณาในวัย 40 ปี ท่ีมีอาการบกพร่อง

ทางการได้ยินและยังครองสถานภาพโสด รวมท้ังยังไม่มีเอกสารทางทะเบียนใดใด ก็ได้ย้ายตนเองมาลง

หลักปักฐานอาศัยทําสวนยางพาราอยู่ท่ีเขตบ้านหนองเม็ก โดยได้ขอกู้เงินสําหรับสร้างบ้านจํานวนหนึ่ง

จากกองทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของธนาคารชุมชนอุบลราชธานีท่ีเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ (ซึ่งกลุ่ม

ออมทรัพย์ของผู้ มีปัญหาด้านสิทธิฯ เป็นสมาชิก) กับเครือข่ายภาคประชาชนอ่ืนๆ ในจังหวัด

อุบลราชธานีร่วมกันจัดตั้งข้ึน และอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านเพียงลําพัง 

ยางพาราถือเป็นท่ีมาของรายได้สําหรับการเลี้ยงชีพเพียงแหล่งเดียวของวรรณา แต่เนื่องจาก

ราคาผลผลิตยางพาราตกต่ํากว่าท่ีควรจะเป็นในปี 2557 ท่ีผ่านมา ทําให้รายได้จากการขายยางก้อน

ถ้วยกว่า 100,000 บาท ไม่เพียงพอสําหรับค่าปุ๋ย และรายจ่ายสําหรับการบริโภคประจําวัน กระท่ัง

ต้องขอยืมเงินจากพ่อบัวทองมาใช้จ่าย 

บัตรประจําตัว: ความปรารถนาท่ี (ยัง) ไม่เป็นจริง 

วรรณาก็เหมือนคนไร้สัญชาติอีกหลายๆ คนซึ่งล้วนมีความปรารถนาต้องการให้ตนเองได้รับ

สถานะท่ีชัดเจนจากรัฐไทยท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ ท้ังนี้เพ่ือสิทธิในการอยู่อาศัยท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือการไม่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เสี่ยงท่ีจะกลายเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบและ

ดูถูกเหยียดหยามจากผู้ไม่หวังดี รวมถึงการขูดรีดของเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนน้อยผู้พร้อมจะบีบเอาเลือดจากปู

ทุกครั้งท่ีมีโอกาส ตลอดจนความหวังท่ีจะได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะราษฎรคนหนึ่งของรัฐไทยด้วย 

การท่ีพ่อเสียชีวิตลงไม่นานภายหลังการลงหลักปักฐานท่ีบ้านคําบาก และการต้องย้ายถ่ินไป

อยู่ในสถานท่ีต่างๆ บ่อยครั้ง รวมถึงการเป็นคนไม่เต็มเต็งในทัศนะของคนท่ัวไป มีส่วนทําให้วรรณา

พลาดโอกาสในการเข้ารับการพัฒนาสถานะบุคคลของตนเองตามนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ 

ในขณะท่ีผู้อพยพหลายคนในบ้านหนองแปก-หนองเม็ก ซึ่งเคยใช้ชีวิตในค่ายฯ ร่วมกับวรรณาได้รับ

การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพ และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นผู้ถือ
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บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (เช่น อ้ายบิน) หรือหลายคนได้เข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียน

ประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพียงเพราะต้องการมีหลักฐานแสดงตน และต่อมาได้รับการแก้ไข

สํารวจเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้าน

สถานะและสิทธิของบุคคล แต่วรรณายังคงไม่ได้รับการสํารวจและบันทึกชื่อในระบบทะเบียนราษฎร

ของประเทศไทย 

“ช่วงท่ีอําเภอ (นาจะหลวย) สํารวจบัตรแรงงาน ผมยังอยู่ท่ีจังหวัดระนอง บ่ได้อยู่บ้านโสกแสง 

เลยบ่ได้เข้าสํารวจนําเพ่ิน”วรรณากล่าวในวงสัมภาษณ์ 

อย่างไรก็ตามวรรณาเป็นหนึ่งในบรรดาคนไร้สัญชาติอีกหลายต่อหลายคนท่ีถือบัตรประจําตัว

สมาชิกสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย88 สาขาอุดรธานี และแม้ว่าในความเป็นจริงบัตร

ดังกล่าวจะไม่ใช่หลักฐานทางทะเบียนราษฎร อีกท้ังเป็นไปได้ว่าการทําบัตรท่ีวรรณาต้องจ่ายแพงถึง 

800 บาทนั้น อาจเป็นการหลอกลวงเพ่ือหารายได้ของมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่ง แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการแสวงหาหลักฐานแสดงตนของวรรณาเอง (หรือให้กับวรรณา ในกรณีพ่อบัวทอง) ในด้าน

หนึ่งวรรณามีความกังวลเก่ียวกับสิทธิการถือครองท่ีดิน และปรารถนาให้ตนเองได้รับสิทธิตามกฎหมาย

ในท่ีดินท่ีตนเองลงทุนลงแรงปลูกสร้างจนกลายเป็นสวนยางท่ีให้ผลผลิตเลี้ยงชีวิตอยู่ในทุกวันนี ้

ควรจะยอมรับด้วยว่าการดําเนินงานโดยขาดความตระหนักถึงความสําคัญและความบกพร่อง

ในการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและหลักฐานแสดงตนสําหรับผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะของ

บุคคลของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องบางส่วนเองก็เป็นผลให้การสํารวจดังกล่าวนี้ไม่

ครอบคลุมท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ ท้ังนี้วรรณาได้เข้าแสดงตนรับการสํารวจจัดทําทะเบียน

ประวัติและเอกสารแสดงตนสําหรับบุคคลทีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

ด้านสถานะและสิทธิของบุคคลในช่วงปี 2553 ณ สํานักทะเบียนอําเภอนาจะหลวย โดยปลัดอําเภอ

ฝ่ายทะเบียนในขณะนั้นได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านโสกแสง (ท่ีครูบัวทองขอให้เดินทางมาอําเภอพร้อม

กับวรรณา) เป็นผู้ลงนามในฐานะเจ้าหน้าท่ีรับการสํารวจในแบบ 89 พร้อมกับมอบแบบ 89/1 

                                                           

88องค์กรอิสระต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสตท่ี์ไดร้ับการสนับสนุนจากรฐับาล (มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ข้าราชการเป็นสมาชิกสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2511 
และรับทราบความเป็นมาและกิจกรรมของสันนิบาตตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินท่ีได้รับจากทางราชการ เมื่อ
วันท่ี 25 กันยายน 2544) 
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ให้วรรณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน กระท่ังต่อมาเจ้าหน้าท่ีทางอําเภอได้นัดหมายเพ่ือจัดประชาคมขอ

ความเห็นจากชาวบ้านโสกแสงตามข้อกําหนดในวิธีการปฏิบัติของการสํารวจ และชาวบ้าน (ท่ีไม่ได้มี

เพียงวรรณาเท่านั้น) ได้ระดมเงินเป็นค่าอาหารสําหรับการประชุมนี้รายละ 1,500 บาท ตามคําแนะนํา

เชิงเรียกร้องของผู้นําชุมชน แต่ในท้ายท่ีสุดก็ไม่มีการประชุมประชาคมตามนัดหมาย และนับตั้งแต่

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านหนองเม็ก-หนองแปกซึ่งเข้ารับการสํารวจลักษณะเดียวกัน

ได้รับบัตรประจําตัวกันครบทุกคน ความหวังในการมีบัตรประจําตัวท่ีถูกต้องจากรัฐไทยของวรรณาก็

เริ่มสลายไป  

การพบกันครั้งล่าสุดในงานศพของคนไร้สัญชาติคนหนึ่งท่ีบ้านหนองเม็ก วรรณาเลิกถามถึง

เรื่องปัญหาเก่ียวกับการมีหรือไม่มีบัตรประจําตัว และเม่ือได้รับการบอกเล่าถึงโอกาสความเป็นไปได ้

(อีกครั้ง) ของมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ภายใต้กระบวนการตามหนังสือสํานักทะเบียนกลาง 

ท่ี มท 0309.1/ว 3 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 หนังสือสํานักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/

ว 48 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 และหนังสือสํานักทะเบียนกลาง ท่ี มท 0309.1/ว 30 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2557) วรรณาก็ดูไม่ตื่นเต้นดีใจเหมือนท่ีเคยเป็น บทเรียนของความผิดหวังและปัญหาการ

ดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในทางปฏิบัติน่าจะสอนให้วรรณาทราบถึงข้อจํากัดดังท่ีเคยเกิดข้ึนแล้วกับ

ตนเอง 

กรณีศึกษาท่ี 4 

จันทร์ไทย แสนพันธ ์: ความล่าช้าของการลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายเพื่อเยียวยากรณีคนที่เกิดในประเทศไทย

แต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติท่ี 337 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับ

ดังกล่าว เม่ือนําลงมาสู่การปฏิบัติกลับติดขัดและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขอลงรายการสัญชาติ

ไทยของผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคลในหลายพ้ืนท่ี กรณีของนายจันทร์ไทย แสนพันธ์ เป็นอีกหนึ่ง

ตัวอย่างท่ีความล่าช้าของการขอลงรายการสัญชาติไทยส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเขา  

นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ เกิดเม่ือวันท่ี 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2529 ท่ีเกาะกลางน้ํา หมู่ 2 

ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันสมรสกับนางสาวพลอยไพลิน มหานาม 

สัญชาติไทย และมีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยบิดาของนายจันทร์ไทย คือ นายทองใส หรือใส แสนพันธ ์

(ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน โดยได้เลขประจําตัวผู้ไม่มีสถานะ
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ทางทะเบียน 0-3478-89000-80-1) เกิดป ีพ.ศ. 2505 ท่ีบ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก 

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2518 หรือขณะมีอายุประมาณ 13 ปี ได้ตามญาติเข้าอยู่อาศัยในประเทศไทยท่ีบ้าน

โป่งดินดํา ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้ามาทางด่านชอ่งเม็ก ซึ่งในสมัยนั้น

ยังเป็นพรมแดนท่ียังไม่มีด่านตรวจ  

จนกระท่ังประมาณปี 2524 นายทองใสได้แต่งงานกับนางสิน แสนพันธ์ และอาศัยอยู่ด้วยกัน

ท่ีเกาะกลางน้ําของเข่ือนสิรินธร หมู่ 2 บ้านโป่งดินดํา ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

ท้ังนี้นางสินให้ข้อมูลวา่ ตนเองเป็น “คนไทย” เนื่องจากเป็นบุตรของนายฮวย แสนพันธ์ และนางกอง 

ไม่ทราบนามสุกล เกิดท่ีบ้านนาหว้า ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แต่บิดา-

มารดาได้พานางสิน แสนพันธ์เดินทางอพยพไปอาศัยในประเทศลาวตั้งแต่อายุได้ 3 ขวบ ต่อมาเม่ือ

บิดา-มารดาเสียชีวิตลงในประเทศลาว นางสินก็เดินทางกลับมาอยู่กับญาติในประเทศไทย เม่ือประมาณ 

พ.ศ. 2518 (ซึ่งเป็นปีท่ีเกิดปัญหาภายในประเทศลาวและมีคนอพยพเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก)  

เม่ือกลับมาอยู่ในประเทศไทยนางสินเคยไปดําเนินการสืบค้นประวัติของพ่อแม่ท่ีอําเภอ

พิบูลมังสาหาร แต่ค้นหาไม่เจอ ในขณะท่ีเอกสารท่ียืนยันตัวตนของตัวเองสูญหายไปทั้งหมดระหว่าง

ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศลาว นางสินจึงตกอยู่ในฐานะเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จนกระท่ังมีการดําเนินการ

สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2547 นางสินก็

เข้ารับการสํารวจและเป็นผู้มี ท.ร.38/1 อย่างไรก็ตามนางสินมิได้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าว

ในเวลาต่อมาได้เข้ารับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะ

และสิทธิของบุคคล พร้อมกับลูกๆ  (คือ จันทร์ไทย กับพุธวิไล) และสามี โดยได้รับเลขประจําตัว 13 

หลัก คือ 0 3478 89000 XX X 

อย่างไรก็ตาม นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ ให้ข้อมูลว่า ในความเป็นจริงตัวเองมีพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาเดียวกัน 3 คน ได้แก่ นายพุธวิไล แสนพันธ์  นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ และนายสมสมัย 

แสนพันธ์ (แต่นายสมสมัยเสียชีวิตไปแล้ว) ท้ัง 3 คน เกิดในประเทศไทย โดยนายพุธวิไล แสนพันธ์ 

เกิดเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2528 ขณะนั้นมีนางไลเป็นหมอตําแยทําคลอดให้ และในปีต่อมาแม่ก็ได้ให้

กําเนิดตัวเองบุตรคนท่ี 2 คือ นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2529  
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แผนผังเครือญาติของนายจันทร์ไทย แสนพันธ ์

 

นางสินและนายทองใสอาศัยอยู่เกาะกลางน้ํามาโดยตลอด จนกระท่ังลูกท้ังสองคนถึงวัยเรียน

ก็ได้นําไปเข้าเรียนท่ีโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เม่ือปี พ.ศ. 2535 โดยนายพุธวิไล ได้เข้าเรียนชั้น ป.1 

ส่วนนายจันทร์ไทย เข้าเรียนชั้นอนุบาล จนกระท่ังเม่ือบุตรชายท้ัง 2 เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาท่ี 3 

ครอบครัวแสนพันธ์จึงได้ย้ายบ้านเรือนออกมาจากเกาะกลางเข่ือน เนื่องจากเกิดเหตุเรือรับลงส่ง

นักเรียนล่มลงกลางอ่างเก็บน้ํา และคนท่ีอาศัยอยู่ในเกาะหลายครอบครัวพากันอพยพมาอยู่ในหมู่บ้าน 

โดยครอบครัวของจันทร์ไทยขอซื้อท่ีของผู้ใหญ่บ้าน (นายวิเชียร มูลชาติ) ในขณะนั้นเป็นท่ีตั้ง

บ้านเรือน ท้ังสองได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนบ้านหนองเม็กจนกระท่ังจบชั้น ม.3 พร้อมกัน (เนื่องจากครูให้

นายพุธวิไลเรียนซ้ําชั้น ป.1 เพ่ือรอจบพร้อมน้องชาย) ในการสมัครเรียนนั้น นางสินไม่รู้หนังสือเม่ือครู

สอบถามข้อมูลได้ให้ข้อมูลไปตามความจริง ซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าในตอนนั้นทางครูถามว่าอะไรบ้าง และ

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้อมูลเดือนเกิดของนายจันทร์ไทย และนามสกุลบิดาของท้ังสองคนไม่ถูกต้อง

เนื่องจากไม่รู้หนังสือและเห็นว่าลูกเรียนจบแล้วก็ดีใจกับลูกเท่านั้น 
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ความผิดพลาดในข้อมูลเดือนเกิดของนายจันทร์ไทย และนามสกุลบิดาของท้ังนายพุธวิไล 

และนายจันทร์ไทยท่ีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ต่อการดําเนินการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเม่ือมี

พระราชบัญญัติสัญชาต ิ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรค ท้ังนี้แม้ว่านายพุธวิไล และ

นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ จะเป็นผู้ท่ีเข้าเงื่อนไขในการขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 

เนื่องจากเกิดและอาศัยอยู่ตลอดมาในประเทศไทย แต่เนื่องจากใช้นามสกุลไม่ตรงกับบิดา เนื่องด้วย

ตอนสมัครเข้าเรียนมีเด็กในหมู่บ้านหลายคนไปสมัครพร้อมกัน รวมถึงหลานสาวชื่อ ชไมพร สีคราม 

รวมท้ังตัวนางสิน แสนพันธ์เองท่ีอ่านและเขียนหนังสือไม่เป็น ทําให้โรงเรียนใส่ข้อมูลนามสุกลนายใส 

เป็น “สงคราม” 

การยื่นคําร้องตาม พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 23 ของนายจันทร์ไทยและพ่ีชายนั้น เริ่ม

ดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยตอนแรกๆ ท่ีไปอําเภอ (สิรินธร) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนยังไม่เคย

ดําเนินการตามกฎหมายนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว จึงขอเวลาศึกษาข้อมูลและแจ้งว่าต้องมีบัตรเลข 0 ก่อน 

ท้ังสองจึงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติจนได้รับบัตรเลข 0 แต่เนื่องจากข้อมูลบิดา-มารดา

ปรากฏในหลักฐานของโรงเรียนไม่ตรงกับข้อมูลบิดา-มารดาในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร กล่าวคือ 

โรงเรียนระบุชื่อบิดาเป็น “นายใส สงคราม” แต่ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรระบุชื่อบิดา “นายทองใส 

แสนพันธ”์ เช่นเดียวกับข้อมูลมารดาท่ีปรากฏในหลักฐานของทางโรงเรียนระบุเป็น นางสินจัย แสนพันธ์ 

แทนท่ีจะเป็น นางสิน แสนพันธ์ ตามข้อมูลการทะเบียนราษฎร  

นอกจากนี้ ข้อมูลเกิดของนายจันทร์ไทย แสนพันธ์ ในหลักฐานของทางโรงเรียนกับหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎรยังไม่ตรงกันอีกด้วย โดยระบุข้อมูลเป็น เกิดวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2529 และ 3 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนไม่อนุมัติหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 20/1) ให้

โดยแจ้งให้ไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันให้เรียบร้อย จึงจะสามารถออกหนังสือรับรองการเกิด

ให้ได้  

นายจันทร์และผู้ใหญ่บ้านได้ไปติดต่อขอแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยคัดสําเนาข้อมูล

รายการแก้ไขต่างๆ จากทางอําเภอสิรินธรไปยื่นขอแก้ไขท่ีโรงเรียน ในเบื้องต้นผู้อํานวยการโรงเรียน

บอกว่าจะแก้ไขให้ได้แล้วให้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนโรงเรียน อย่างไรก็ตามฝ่ายทะเบียนฯ กลับแจ้งว่าไม่

สามารถดําเนินการให้ได้เนื่องจากหลักฐานทุกอย่างส่งเข้ากระทรวง (ศึกษาธิการ) หมดแล้ว หากต้อง

แก้ไขก็ต้องไปแก้ไขท่ีกระทรวงฯ พร้อมกับย้ําว่า “ข้อมูลของทางโรงเรียนมีก่อนข้อมูลอําเภอ (สิรินธร)  
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ต้องให้อําเภอ (เป็นผู้) แก้ไขไม่ใช่โรงเรียน” นายจันทร์ไทยต้องกลับไปท่ีสํานักทะเบียนอําเภออีกครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนก็ยังยืนยันว่าทุกคนต้องยึดเอาข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎรเป็นหลัก และ

ยืนยันในลักษณะเดียวกันว่าต้องแก้ไขข้อมูลทางโรงเรียน  

เม่ือกลับไปท่ีโรงเรียนและยืนยันว่าจะแก้ไขข้อมูลในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงแนะนําให้ไปยื่น

คําร้องท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 3 อําเภอพิบูลมังสาหาร นายจันทร์ไทยพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน

จึงไปยื่นเรื่องท่ีสํานักงานเขตฯ เจ้าหน้าท่ีบอก “ให้รอเพราะต้องส่งเรื่องไปกระทรวง .... นานนะกว่า

เรื่องจะกลับมา และจะติดต่อมาถ้าเรือ่งส่งกลับมา” จันทร์ไทยเข้าไปสอบถามเม่ือเวลาผ่านไปราวสาม

เดือน ครั้งแรกเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเรื่องไม่อยู่ ครั้งท่ีสองเจ้าหน้าท่ีท่ีรับเรื่องบอกว่าเรื่องยังไม่กลับมา ครั้งท่ีสาม

ก็ได้ความเช่นเดิม เพียงบอกเพ่ิมเติมด้วยน้ําเสียงประชดประชันว่า “ไปตามเรื่องท่ีกระทรวงเองม้ัย” 

ทําให้จันทร์ไทยรู้สึกหมดหวัง ไม่รู้จะทํายังไง อย่างไรก็ตามด้วยการช่วยเหลือของมูลนิธิพิทักษ์สตรี 

โดยคําปรึกษาของอาจารย์วีนัส สีสุข ซึ่งแนะนําให้ปลัดอําเภอสิรินธรสอบพยานบุคคลรับรองการเป็น

บุคคลคนเดียวกันให้ พร้อมกับออกหนังสือรับรองการเป็นบุคคลคนเดียวกันสําหรับใช้ประกอบในการ

ออกหนังสือรับรองการเกิด ในท่ีสุดจันทร์ไทยจึงได้หนังสือรับรองการเกิดและได้รับการสอบเพ่ิมชื่อ

และอนุมัติสัญชาติตามมา 

เผชิญหน้ากับปัญหาสถานะบุคคล 

 ในช่วงของการดําเนินการเพ่ือขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 ซึ่งทําให้นายจันทร์ไทย 

แสนพันธ์ กลายเป็นคนท่ีมีปัญหาสถานะบุคคล สร้างความกดดันต่อการดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ

ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนว่าตนเองเผชิญกับปัญหาอะไร แม้กระท่ังกับนายจ้าง (เถ้าแก่) ก็ไม่กล้าบอก ทุกครั้ง

ท่ีลางานไปอําเภอก็ไม่ได้บอกความจริงว่าไปทําอะไร รวมท้ังตลอดเวลาท่ีนายจ้างให้นายจันทร์ไทยไป

ทําใบขับข่ี เนื่องจากนายจันทร์ไทยมีหน้าท่ีในการขับรถรับ-ส่งสินค้า เวลาเจอตํารวจต้องจ่ายเงิน

ค่าปรับทุกครั้ง จนถูกนายจ้างต่อว่าตลอดมา 

 นอกจากนั้นคนท่ีรู้ว่าเขามีปัญหาด้านสถานะส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเขาว่า “ไอ้ไทยน่ะเหรอ..มัน

เป็นคนลาวนี”่ ทุกครั้งท่ีได้ยินมันสร้างความเจ็บปวดร้าวลึกในความรู้สึกเสมอเขาไม่เคยคิดหรือแม้แต่

รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลาวเลย เนื่องจากนับตั้งแต่เกิด โต เรียนหนังสือ อยู่ในไทยตลอด ไม่เคยรู้จัก

ประเทศลาว หรือแม้แต่ประเทศลาวดินลาวก็ไม่เคยไปเหยียบ ถึงจะอาศัยอยู่ในเขตชายแดนก็ตาม 
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 สําหรับครอบครัวแสนพันธ์ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวในหมู่บ้านท่ีพ่อ-แม่อพยพมาอาศัยอยู่ เม่ือ

ใครหรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนมาสํารวจข้อมูลท่ีเก่ียวกับพวกเขา ผู้นําชุมชนก็มักจะ

บอกว่าในหมู่บ้านนี้มีครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวนี่ล่ะท่ีเป็น “คนลาวอพยพ” ซึ่งทําให้ครอบครัวเขา

รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของหมู่บ้าน แม้กระท่ังเม่ือมีการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะท้องถ่ินหรือ

ระดับประเทศ พวกเขาก็ถูกมองข้ามทุกครั้ง พร้อมกับคํากล่าวแสดงเหตุผลท่ีว่า “ลาวเบิดเฮือน บ่ต้อง

ไปเสียเวลานําดอก” (คนลาวท้ังครอบครัว ไม่ต้องไปเสียเวลาด้วย) คําพูดนี้บาดลึกลงในใจจันทร์ไทย

และครอบครัว เหมือนกับเป็นการแสดงให้เห็นหรือรับรู้ความเป็นคนแค่ครึ่งเดียว 

 ความรู้สึกเหล่านี้สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมของบิดา คือ นายทองใส แสนพันธ์ ท่ีมักพูด

เรื ่องความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่เป็นปมในใจออกมาเวลาที่ดื ่มเหล้ากับเพื่อนๆ ที่โรงไม้ โดยนาย

จันทร์ไทย แสนพันธ์ เล่าว่า “พ่อชอบอยู่ท่ีโรงไม้ บางครั้งก็นอนท่ีโรงไม้ ท่ีนั่นมีพวกเพ่ือนๆ ท่ีมา

รับจ้างแบกไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนลาวท่ีมารับจ้างแบบเช้าไปเย็นกลับ และมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากคนรอบข้าง มีเพียงพ่อท่ีเป็นหนึ่งในคนไม่ก่ีคนท่ีมีน้ําใจช่วยเหลือ พ่อจึงได้รับการเคารพนับถือจาก

คนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อหาไม่ได้จากที่อื่นนอกจากโรงไม้นี้เท่านั้น นี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้พ่อชอบ

อยู่ท่ีโรงไม้มากกว่าบ้าน” 

ปัจจุบันท้ังนายจันทร์ไทย แสนพันธ์ และนายพุธวิไล แสนพันธ์ ได้ลงรายการสัญชาติไทย 

และมีเลข 13 หลักในฐานะคนไทย ซึ่งสิ่งแรกท่ีนายจันทร์ไทย แสนพันธ์ ดําเนินการหลังจากได้รับ

สัญชาติไทย คือ การไปสอบขอใบขับข่ี เพ่ือแก้ปมท่ีอยู่ในใจเขามาตลอด และประกอบอาชีพรับจ้างท่ี

ร้านขายส่งเสื้อผ้า โดยมีรายได้เดือนละ 9,000 บาท แต่ประสบการณ์ของการเผชิญกับปัญหาสถานะ

บุคคลเช่นท่ีเกิดกับนายจันทร์ไทย แสนพันธ์ ก็ยังคงเกิดกับอีกหลายคนท่ียังอยู่ในข้ันตอนขอสัญชาติ

ไทยและยังไม่ได้รับการกําหนดเลข 13 หลัก กล่าวได้ว่า ความล่าช้าในกระบวนการขอลงรายการ

สัญชาติไทยตามมาตรา 23 ในท้ายท่ีสุดสามารถถือเป็นส่วนท่ีลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ และ

ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ตราบเท่าท่ีความล่าช้าดังกล่าวจะยุติลง  

บทเรียนในการแก้ไขปัญหา  

สามารถกล่าวได้ว่าการขาดความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของปัญหา มีส่วน

ทําให้เกิดความไม่เชื่อม่ันและความกล้าท่ีจะแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ขณะเดียวกันการขาดความรู้ความ

เข้าใจท่ีดีพอในส่วนการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง ก็ส่งผลให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไป
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ด้วยความล่าช้า บทเรียนในกรณีของจันทร์ไทยชี้ให้เห็นความสําคัญของการสร้างความตระหนักใน

สิทธิหน้าที่ของเจ้าของปัญหาเอง และเหนือสิ่งอื่นใดคือความมั่นใจพอที่จะกล้าต่อสู้เพื่อตนเอง 

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าท่ีรัฐในฝ่ายทะเบียนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องก็ควรมีจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาคนไร้

สัญชาติมากกว่าท่ีเป็นอยู่  

แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของจันทร์ไทย แสนพันธ ์

ปู ่   ย่า 

ช่ือ .....นายสี..... นามสกุล .....-..... 

  

ช่ือ .....นางหนุก..... นามสกุล .....-.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....-.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....-.....   
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว.....  สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... 
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว..... หมายเหตุ เสยีชีวิตแล้ว  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางสาวไหม..... นามสกุล .....-..... 

  

ช่ือ ....นายใส หรือทองใส.... นามสกุล ...แสนพันธ์... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....-..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0347889000XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ลาว..... สถานะ/สัญชาติ .....ผูไ้มม่ีสถานะทางทะเบียน..... 
หมายเหตุ .....ปัจจบุันอยู่ในลาว..... หมายเหต ุ.....-..... 

ตา 
 

ยาย 

ช่ือ .....นายฮวย..... นามสกุล .....แสนพันธ์.....  

  

ช่ือ .....นางกอง..... นามสกุล .....แสนพันธ์..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....   
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาต ิ.....ไทย.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....เสียชีวิตแล้ว.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางสิน หรือสินจัย..... นามสกุล แสนพันธ์ 

  

ช่ือ .....นายก๋ี..... นามสกุล .....แสนพันธ์.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0347889000 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไม่มสีถานะทางทะเบียน.....  สถานะ/สัญชาติ .....-..... 
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....อาศัยอยู่ใน สปป. ลาว.....  

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ ...นายใส หรือทองใส... นามสกุล ....แสนพันธ์....   

  

ช่ือ ...นางสนิ หรือสินจัย... นามสกุล ....แสนพันธ์...  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0347889000 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0347889000 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ผูไ้มม่ีสถานะทางทะเบียน.....  สถานะ/สัญชาติ .....ผูไ้มม่ีสถานะทางทะเบียน.....  
หมายเหต ุ.....-..... หมายเหต ุ.....-..... 

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นายพุธวิไล..... นามสกุล .....แสนพันธ์.....    ช่ือ .....นายจันทร์ไทย..... นามสกุล .....แสนพันธ์..... 
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เลขบัตรประจําตัวประชาชน 8347873000 XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน 8347873000 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ ....เพ่ิมช่ือตาม พ.ร.บ.สญัชาติมาตรา 23.... หมายเหตุ ....เพ่ิมช่ือตาม พ.ร.บ.สญัชาติมาตรา23.... 
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กรณีศึกษา ท่ี 5 

นางสาวออจันทร์ ผลบัว : สิทธิท่ีถูกละเมิดจากการเป็นคนไทยตกหล่น 

 

ในหลายพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากสถานท่ีราชการ การเดินทางเข้า-ออกจากหมู่บ้านไปยังอําเภอ

เป็นไปด้วยความยากลําบาก หรือการท่ีพ่อ-แม่ ไม่รู้ถึงความสําคัญของการแจ้งเกิด ส่งผลให้เด็กท่ีเกิด

ใหม่ในหลายๆ พ้ืนท่ีเหล่านั้นไม่ได้แจ้งเกิด และนําไปสู่การกลายเป็นคนไทยตกหล่น อย่างกรณีของ

นางสาวออจันทร์ ผลบัว  

นางสาวออจันทร์ ผลบัว เกิดเม่ือวันท่ี 16 พ.ค. 2527 ท่ีบ้านเลขท่ี 80 หมู่ 3 ตําบลจิกเทิง 

อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรสาวของนางลาวัลย์ ผลบัว และนายบุญธรรม โปร่งสุข 

โดยมียายทําหน้าท่ีเป็นหมอตําแย ออจันทร์มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ นางสาวโบว์แดง ผลบัว 

หลังจากแม่ให้กําเนิดน้องสาว พ่อกับแม่ของออจันทร์ก็แยกทางกัน โดยพ่อไปทํางานก่อสร้างท่ี

กรุงเทพฯ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่และเดินทางไปอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัด

ศรสีะเกษ โดยให้ออจันทร์อยู่กับยายและไม่ได้มีการแจ้งเกิดให้กับออจันทร์ ตั้งแต่จําความได้ออจันทร์

ก็อยู่กับยายมาตลอดไม่เคยได้มีโอกาสเจอแม่กับพ่อเลย  

แผนผังเครือญาติของออจันทร์ ผลบัว 
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ออจันทร์ เล่าว่า ยายพาเธอไปเข้าเรียนท่ีโรงเรียนมหาชนะวิทยา กับน้องสาวซึ่งเป็นโรงเรียน

เอกชน เนื่องจากท้ัง 2 พ่ีน้องไม่มีเอกสารทางทะเบียน ทําให้ไม่สามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนของ

รัฐบาลได้ แต่เม่ือจบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2538 ทางโรงเรียนกลับแจ้งว่าไม่สามารถ

ออกหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาและรับรองผลการเรียนของนักเรียนได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎร ทําให้ออจันทร์ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้  

ในกรณีนี้มูลนิธิพิทักษ์สตรีซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ีได้ประสานงานกับ

โรงเรียน เพ่ือติดตามขอเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นครูท่ีเคยสอนยืนยันว่าออจันทร์กับ

โบว์แดงเรียนจบชั้น ป.6 ท่ีโรงเรียนมหาชนะวิทยาจริง แต่ทางโรงเรียนยังคงยืนกรานว่าไม่สามารถออก

เอกสารวุฒิการศึกษาให้ได้ เนื่องจากต้องการเอกสารทางทะเบียนจากอําเภอ (ตาลสุม) มายืนยันก่อน 

พร้อมกับย้ําว่าการท่ีโรงเรียนรับเด็กเข้าเรียนเป็นเพราะรู้จักกับยายของท้ังสองคน และคิดว่ายายจะ

สามารถดําเนินการเรื่องเอกสารทางทะเบียนแล้วเสร็จก่อนท่ีออจันทร์และน้องสาวจะเรียนจบ 

ออจันทร์ เล่าว่า “ตอนท่ีเป็นเด็กก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ รู้ว่าตัวเองตกหล่นแต่ไม่รู้ว่ามัน

สําคัญยังไงจนโตต้องมีบัตรประจําตัวและต้องเดินทางไปทํางาน ทําให้เริ่มรู้สึกเดือนร้อนกับการเป็นคน

ตกหล่นของตัวเองสมัครงานก็ไม่ได้ ต้องทํางานรับจ้างกับคนรู้จักกัน โดยเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ13-14 ปี 

ช่วงแรกๆ ก็รับจ้างรายวันไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ต่อมาเม่ือนายจ้างส่งไปทํางานท่ีสุรินทร์ก็ต้องไป จําได้ว่า

ได้รับเงินเดือนๆ ละ 3,000 บาท และพักกับนายจ้าง ทําให้ไม่มีค่อยปัญหาเรื่องการเดินทาง แม้ว่าจะ

ได้เงินเดือนน้อยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ เวลาจะส่งเงินกลับบ้านให้ยายถ้าเป็นตอนเย็นนายจ้างข้ีเกียจไปโอน

ให้ก็มักจะบอกว่าโอนเงินตอนเย็นไม่ได้หมดเวลา ซึ่งตอนนั้นออจันทร์ก็เชื่อ ทุกวันนี้นึกถึงเรื่องนี้ข้ึนมา

ทีไรบอกไม่ถูกมีท้ังขําตัวเอง สงสารตัวเอง หดหู่ สลดใจยังไงไม่รู้ อยากเดินทางกลับบ้านก็ไม่กล้า เกรงจะ

ถูกเจ้าหน้าท่ีจับได้และกลัวโดนไล่ออกจากงาน ต้องรอให้เจ้านายกลับบ้านท่ีอุบลฯ ถึงได้กลับด้วย” 

ขณะท่ีการเป็นคนไทยตกหล่นส่งผลต่อชีวิตท้ังในเรื่องการเดินทางและการทํางาน ออจันทร์

ยังต้องเผชิญกับความรู้สึกอับอาย โดยเฉพาะเม่ือคนท่ีรู้ว่าเธอเป็นคนไทยตกหล่นเข้ามาสอบถามต่อ

หน้าเพ่ือนบ้านหลายๆ คน คําถามธรรมดาๆ ท่ีประดังเข้ามา เช่น ทําไมถึงตกหล่น ทําไมแม่ไม่มาแจ้ง

เกิดให้ ทําไมไม่ไปตามหาแม่จริงๆ ล้วนทําให้ออจันทร์ไม่อยากไปเจอหน้าใครเม่ือต้องกลับบ้าน และ

สุดท้ายทําให้เธอคิดว่าไม่กลับบ้านน่าจะดีกว่า ดังเช่น เม่ือมีการกําหนดวันเลือกตั้งท่ัวประเทศ เจ้านาย

ของเธอจะเดินทางกลับภูมิลําเนาท่ีจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ออจันทร์ก็เลือกท่ีจะ
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ไม่กลับกับเจ้านาย เวลามีคนถามว่าทําไมไม่ไปเลือกตั้ง ออจันทร์ก็จะตอบว่า “ข้ีเกียจกลับ ขอนอน

หลับทับสิทธิ ์(ท่ีจริงไม่มีสิทธิ)์ .... ยังดีกว่ากลับแล้วโดนชาวบ้านว่าให้เจ็บๆ เพราะเพ่ือนบ้านบางคนก็

ชอบพูดถากถางว่าไม่มีสิทธิ์ไม่รู้จะมาทําไม”  

ออจันทร์ทํางานกับนายจ้างคนเดียว กระท่ังมีอายุ 21 ปี ก็ได้คบหากับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นชาว

จังหวัดสุรินทร์ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพ่ือได้ไปอาศัยอยู่กับแฟน จากนั้นจึงได้เปิดร้านกาแฟเล็กๆ 

และกิจการร้านกาแฟก็สร้างรายได้ดีให้กับท้ังคู่ จึงได้เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือเก็บออมเงินกําไรท่ีได้จาก

กิจการร้านกาแฟ ด้วยเหตุท่ีออจันทร์ไม่มีบัตรและทะเบียนบ้านทําให้ต้องเปิดบัญชีในชื่อของแฟน ซึ่ง

ในช่วงแรกๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ทันทีท่ีออจันทร์จะถอนเงินออกมาเพ่ือซื้อบ้านให้กับยายท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี กลับถูกปฏิเสธจากแฟนและแม่ของแฟน ซึ่งทําให้ออจันทร์ทะเลาะกับแฟนและแม่แฟน

มาตลอด สุดท้ายรุนแรงถึงข้ันท่ีแฟนและแม่แฟนไล่ออจันทร์ออกจากบ้าน  

ออจันทร์ เล่าว่า “แฟนกับแม่แฟนไล่ออกเพราะคิดว่าออจันทร์ไม่มีอะไรจะอยู่ได้ยังไง เดี๋ยวก็

ต้องกลับมาง้อ” แต่ออจันทร์ไม่กลับเข้าไปง้อ พร้อมท้ังหาท่ีเช่าเพ่ือเปิดร้านกาแฟแห่งใหม่ และตั้งใจ

เก็บเงินเพ่ือดําเนินการเพ่ิมชื่อให้ตัวเองได้เป็นคนสัญชาติไทยให้ได้  

ออจันทร์ เล่าว่า “ยายเคยพาไปดําเนินการท่ีอําเภอตาลสุมในปี พ.ศ. 2549 โดยปลัดทองลา 

ทองเทพ ได้ออกหนังสือรับรองว่าเป็นคนไทยอยู่ระหว่างการรออนุมัติเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎรตาม

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 9789 ในปี พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตามปลัดทองลาได้เสียชีวิตลงระหว่างท่ีออจันทร์รอการอนุมัติเพ่ิมชื่อ และปลัดคนใหม่ท่ีเข้า

มารับผิดชอบงานทะเบียนต่อขอให้ออจันทร์ยื่นคําร้องใหม่ขอเพ่ิมชื่อใหม่ เนื่องจากหาข้อมูลเก่าไม่เจอ 

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2556 ออจันทร์ได้รับคําแนะนําให้ปรึกษาปัญหากับมูลนิธิพิทักษ์สตรี ซึ่งมูลนิธิฯ 

ได้นําหนังสือรับรองของปลัดทองลาฯ ท่ีเคยออกให้มาให้นายอําเภอพิจารณา และนายอําเภอจึงแจ้ง

ให้ปลัดดําเนินการสอบสวนเพ่ือเพ่ิมชื่อออจันทร์เข้าในทะเบียนราษฎร ประจวบกับมีโครงการตรวจ

สารพันธุกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหล่นทางทะเบียนออจันทร์จึงเหมารถ

ไปตามหาแม่ท่ีจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือเป็นคู่ตรวจ และโชคดีท่ีหาแม่เจอ และโชคดีท่ีแม่ยอมมาเป็นคู่

ตรวจให้ ในท่ีสุดออจันทร์กับน้องสาวจึงได้รับการเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในฐานะคนสัญชาติไทย 

                                                           

89กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง  
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เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2557 และมีหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักแล้ว รวมท้ังยังสามารถซื้อ

บ้านให้ยายตามท่ีตั้งใจไว้  

แม้ว่ากรณีออจันทร์ ผลบัว จะเป็นกรณีท่ีผู้ประสบปัญหาสถานะได้รับการแก้ไขและพัฒนา

สถานะจนประสบผลสําเร็จ แต่คนไทยตกหล่นก็ยังคงเป็นกุล่มคนท่ีสามารถพบเห็นได้ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ ดังที่พันธุ์ทิพย์ 

สายสุนทร ได้เขียนไว้ว่า “แนวทางการเรียกพยานหลักฐานของนายทะเบียนมักจะเรียกร้องเป็นพยาน

เอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารท่ีออกจากส่วนราชการ อีกท้ังหากเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์

ระหว่างบิดามารดาและบุตร นายทะเบียนมักจะเรียกให้ผู้ร้องไปดําเนินการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์

พันธุกรรม (DNA) โดยมิได้รับฟังข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลก่อนว่ามีหรือน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งการ

ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์พันธุ์กรรม มักมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และบุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวมักมี

ฐานะค่อนข้างยากจน ดังนี้เม่ือผู้ร้องไม่อาจไปดําเนินการพิสูจน์ได้ ปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลใน

ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังคงค่ังค้างมาจนถึงปัจจุบัน” 90 

  

                                                           

90พันธ์ุทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โดยเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ, โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจสถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการขจัดปัญหา
การจดทะเบียนการเกิด  และปัญหาสถานะบุคคลของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยสึนามิ, http://www. 
archanwell.net/autopage06/file/20061206043823.doc (สืบค้นเมื่อวันท่ี ..........................) 
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของออจันทร์ ผลบัว 

ตา 
 

ยาย 

ช่ือ .....นายบัวกัน..... นามสกุล .....-.....  

  

ช่ือ .....นางคําพัน..... นามสกุล .....ผลบัว..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 5 342000029947 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....-.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางลาวัลย์..... นามสกุล .....ผลบัว..... 

  

ช่ือ .....นายสุวรรณ..... นามสกุล .....สายแวว..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0-3478-89000-83-6 เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหตุ .....-..... หมายเหตุ .....น้องชายต่างบิดา..... 

ลูกคนท่ี 3   

ช่ือ .....นายบวัผัน.....นามสกุล .....อรอิน.....   
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....ไมท่ราบ.....   
สถานะ/สัญชาติ .....ตกหล่นทางทะเบียน.....   
หมายเหตุ .....น้องชายต่างบิดา.....   

พ่อ 
 

แม ่

ช่ือ .....นายบุญธรรม..... นามสกุล .....โปร่งสุข..... 

  

ช่ือ .....นางลาวัลย์..... นามสกุล .....ผลบัว..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3420 00054 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว..... หมายเหตุ .....-..... 

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นางสาวออจันทร.์.... นามสกุล .....ผลบัว..... 

  

ช่ือ .....นางสาวโบแดง..... นามสกุล .....ผลบัว.....  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 5342000053XX X เลขบัตรประจําตัวประชาชน 5342000053XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... สถานะ/สัญชาติ .....ไทย..... 
หมายเหตุ .....เพ่ิมช่ือตามระเบียบฯ ข้อ 97..... หมายเหตุ .....เพ่ิมช่ือตามระเบียบฯ ข้อ 97..... 
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กรณีท่ี 6 

สมอ๊อต ขันตะคุต: ชีวิตไร้รากท่ีถูกจองจํา 

สมอ๊อต ขันตะคุด หรือ อ๊อต เกิดเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2533 ณ สถานีอนามัยบ้านสองคอน 

หมู่ท่ี 1 ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางปราณี เขียวสด หรือ “หมอ

ปราณี” เป็นผู้ทําคลอด กระท่ังเม่ืออายุได้ราว 1 เดือน “ตา” แม่ผู้ให้กําเนิดก็หนีจากไป ท้ิงอ๊อตให้อยู่

ในการเลี้ยงดูของครอบครัวแม่ลัดดา ขันตะคุต และพ่อสํารอง ขันตะคุต ซึ่งในเบื้องต้นเป็นสถานท่ี

สําหรับการพักอาศัยชั่วคราวเท่านัน้ 

ก่อนหน้าท่ี “สมอ๊อต” จะลืมตาดูโลกประมาณ 10 วัน “ตา” เดินทางมาถึงบ้านสองคอน

พร้อมด้วยครรภ์แก่ใกล้คลอด และได้ขอพักอาศัยกับครอบครัวชาวบ้านสองคอนท่ีมีสมาชิก

ประกอบด้วย พ่อแม่และลูกชาย 2 คน หญิง 3 คน (รวม 7 ชีวิต) ท้ังนี้แม้ว่า “ตา” จะพักอาศัยอยู่ใน

ครอบครัวเดียวกันเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน แต่ “แม่ลัดดา” ท่ีปัจจุบันมีฐานะเป็นแม่ผู้ชุบเลี้ยง 

“สมอ๊อต” ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับ “ตา” มากนัก เพียงแต่รับว่า แม่ของสมอ๊อตเป็นคนจากฝั่ง 

(ประเทศ) ลาวที่เดินทางไปทํางานที่กรุงเทพฯ และต่อมาได้ตั้งครรภ์โดยไม่มีผู้ชายคนใดรับเป็นพ่อ 

ทําให้จําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งต้องใช้เส้นทางผ่านทางบ้านสองคอนท่ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงโดย

ลําพัง แต่เพราะท้องแก่จวนจะคลอด “ตา” จึงขออาศัยรอคลอดท่ีบ้านตนเอง และด้วยความสงสาร

ครอบครัวของแม่ลัดดาจึงยอมให้อยู่ด้วย พร้อมท้ังได้พาไปฝากครรภ์ท่ีสถานีอนามัยบ้านสองคอน 

(หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสองคอนในปัจจุบัน) โดยไม่คิดว่าตนเองจะต้องผูกพัน

รับผิดชอบเลี้ยงดูทารกท่ีกําลังจะเกิดมาในฐานะลูกเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งคน 

ภายหลังจากการให้กําเนิดลูกอย่างปลอดภัยท่ีสถานีอนามัยบ้านสองคอน โดยการช่วยเหลือ

ทําคลอดของนางปราณี เขียวสด (ปัจจุบันเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสองคอน) 

“ตา” กลับมาพักอยู่ไฟและเลี้ยงดูลูกกับครอบครัวขันตะคุตได้ราว 1 เดือน แม่ผู้ให้กําเนิดผู้นี้ก็หนีจาก 

“สมอ๊อต” ไปและไม่หวนกลับมาอีกเลย โดยออกอุบายทําทีไปตักน้ําใช้จากสระน้ําประจําหมู่บ้าน 

ท้ิงลูกน้อยไว้พร้อมกับจดหมายเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาลาว เสมือนการสั่งลาสั้นๆ 2 ประโยค อ่าน

ได้ความว่า “เจ้าอยากท่ิมเจ้ากะท่ิมเด้อแม่ใหญ่ ไผอยากได้กะให่เขา”91 นั่นทําให้แม่ลัดดาและพ่อ

                                                           

91  “อยากท้ิง (อ๊อต) ก็ท้ิงนะยาย.... (ถ้า) ใครอยากได้ก็ให้เขา” 
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สํารองต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กน้อย “อ๊อต” ด้วยความจําเป็น กระท่ังผูกพันเสมือนลูกโดยสายโลหิตอีก

หนึ่งคน หรือนับเป็นลูกชายหล่า92 ของครอบครัว อย่างไรก็ตามนี่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าข่าย

เป็นคนไร้รากเหง้า ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัย ตามนิยาม

ของทางราชการในเวลาต่อมา  

แผนผังเครือญาติของสมอ๊อต ขันตะคุต 

 

คนไร้รากเหง้าในชุมชนชายแดน 

ภายใต้ชะตากรรมของการเป็นลูกไม่มีพ่อและถูกแม่ทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัย การได้รับการเลี้ยงดู

ให้เติบโตข้ึนเสมือนลูกแท้ๆ ของครอบครัว “ขันตะคุต” และการได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกของ

หมู่บ้านสองคอนซึ่งเป็นชุมชนชนบทชายแดนโดยไม่มีการกีดกันอาจนับว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างยิ่ง โดย 

“สมอ๊อต” สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างปกติเช่นเดียวกับเด็กคนอ่ืน จะมีปัญหาก็ต่อเม่ือต้อง

ไปติดต่อราชการซึ่งมักเรียกหาเอกสารหลักฐานประจําตัว อันเป็นวิธีการฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ ท่ีแม้จะก่อให้เกิดผลในด้านการบริหารจัดการประชากรของประเทศ แต่บ่อยครั้งท่ี

กลายเป็นการสร้างเส้นแบ่งนําไปสู่การกีดกันและสะท้อนการไม่ยอมรับคนเหล่านี้ด้วยในเวลาเดียวกัน 

                                                           

92  ลูกหล่า หมายถึง ลูกคนเล็ก หรือลูกคนสุดท้อง  
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คณะผู้วิจัยเห็นว่า อาจมีความเป็นไปได้ท่ีนโยบายของรัฐบางประการท่ีถูกกําหนดข้ึนด้วย

ความหวังดีนั่นเองท่ีก่อให้เกิดปัญหานําไปสู่การแบ่งแยกและกีดดันผู้มีปัญหาด้านสถานะบุคคล เช่น 

นโยบายการให้เงินสนับสนุนต่อหัวนักเรียนแก่โรงเรียนท่ีบังคับให้ต้องบันทึกหลักฐานและเลข

ประจําตัวสิบสามหลักเข้าในระบบทะเบียนโรงเรียน เพ่ือยืนยันการมีตัวตนจริงของนักเรียน ซึ่งสําหรับ

เจ้าหน้าท่ีหรือครูท่ีไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีไม่มีเอกสาร

หลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีเลขประจําตัวสิบสามหลัก อาจเลือกท่ีจะปฏิเสธการรับเข้าเรียน 

หรือให้เรียนโดยไม่ออกหนังสือรับรอง พร้อมกับผลักภาระให้นักเรียนและผู้ปกครองหาเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎรท่ีพวกเขาไม่สามารถผลิตข้ึนได้เองมายืนยันกับทางโรงเรียน (แทนการคิดค้นหา

แนวทาง หรือการปรึกษาหารือกับผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน) นอกเหนือจากการมองว่า

นักเรียนกลุ่มนี้เป็นภาระท่ีโรงเรียนไม่จําเป็นต้องแบกรับ93 

ในสายตาของเพื่อนบ้าน “สมอ๊อต” ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นพอสมควร 

ด้านหนึ่งก็คือ การได้รับความรักจากแม่ลัดดาและพ่อสํารองเสมือนลูกแท้ๆ รวมท้ังได้รับการยอมรับ

เป็นน้องของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว94 (แต่ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นคนละเรื่องกับสิ่งท่ีกําลัง

เกิดข้ึนจากการกระทําของ “สมอ๊อต” ในปัจจุบัน) ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสให้

เข้าเรียนหนังสือเม่ืออายุครบเกณฑ์เช่นเดียวกับท่ีเด็กคนอ่ืนๆ ได้รับ โดยท่ีโรงเรียนบ้านสองคอนมิได้

กีดกัน แม้ว่าจะไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงสถานะบุคคลหรือเอกสารทางทะเบียนราษฎรใดใดก็ตาม 

กระท่ังจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เม่ือปี พ.ศ. 2545 ก็ยังสามารถใช้หนังสือรับรองการศึกษา (ป. 05) 

ท่ีได้รับแสดงเป็นหลักฐานเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

ในปีเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม การเป็นเด็กขาดพ่อแม่ท่ีแท้จริง ซึ่ง “สมอ๊อต” รับรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก รวมถึง

การไม่มีหลักฐานทางทะเบียนและบัตรประชาชน อาจจะเป็นปมหนึ่งภายในจิตใจที่มีส่วนทําให้เขา

ไม่ใส่ใจไยดีกับโอกาสท่ีตนเองได้รับจากครอบครัวและชุมชน หากกลับซักนําตนเองไปสู่การเป็นเด็กติด

                                                           

93  ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ตรงในส่วนนี้จากการทํางานติดตามการแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

94  สัมภาษณ์ “สง” ชายอายุ 59 ปี เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
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เพื่อน และต่อมายังเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดและการกระทําผิดกฎหมาย กระทั่ง

ในท่ีสุดต้องเข้าไปใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่ในเรือนจํา (อุบลราชธาน)ี 95 

ปัญหาถึงเวลาเริ่มต้นแก้ไข 

“แม่ลัดดา” ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ (ซึ่งจัดตั้งข้ึนเม่ือป ี

พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านหนึ่ง คือ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบปัญหาดังกล่าว) ตามคําชักชวนแนะนําของเพ่ือนๆ ในหมู่บ้านสอง

คอนหลายคนท่ีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ด้วยหวังว่าจะเป็นช่วงทางท่ีจะสามารถช่วยเหลือทําให้ 

“สมอ๊อต” มีโอกาสได้รับบัตรประชาชนเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ โดยได้นําเอาความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วม

ประชุมท่ีจัดข้ึนในระดับพ้ืนท่ีไปทดลองขอหนังสือรับรองการเกิดจากคุณหมอปราณี เขียวสด ซึ่งเป็น

ผู้ทําคลอด “สมอ๊อต” และยังคงปฏิบัติหน้าเป็นหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านสองคอนในขณะนั้น ทําให้

ได้รับหนังสือรับหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ท่ีแม้จะออกย้อนหลังแต่ก็น่าจะใช้เป็นหลักฐาน

เบื้องต้นสําหรับการพิสูจน์สถานะการเกิดของ “สมอ๊อต”ได้ นอกเหนือจากการสอบสวนพยานบุคคล

เพ่ิมเติม 

ในราวปี 2554 “สมอ๊อต” ได้รับการแนะนําจากท่ีปรึกษาของเครือข่ายฯ ให้เข้ารับการสํารวจ

จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนในฐานะคนไร้รากเหง้าท่ีบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัย ตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 

2555) ภายใต้การรับผิดชอบดําเนินงานร่วมกันของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

และกรมการปกครอง ท้ังนี้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานท่ีปรากฎในหนังสือสํานักทะเบียนกลาง 

ท่ี มท 0309.1/ ว 41 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2554 (กรณีกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า) กระท่ังได้รับการบันทึก

ชื่อในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และได้รับบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน เม่ือ

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555  

                                                           

95  ในความเป็นจริงมีเยาวชนในบ้านสองคอนจํานวนมากก็เข้าไปพัวพันกับการใช้สารเสพติดขณะท่ีอาศัย
อยู่ร่วมกับพ่อแม่อย่างพร้อมหน้าก็ตาม ประมาณว่าในปัจจุบันมีชาวบ้านสองคอนถูกจับกุมดําเนินคดีและต้องโทษ
จําคุกอยู่ในเรือนจําอุบลราชธานีมากกว่า 100 คน (สัมภาษณ์ “สง” นามสมมติ ชายอายุ 59 ปี และ “สอ” นาม
สมมติ ชายอาย ุ57 ปี เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558) 



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 227 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

 

ความเศร้า ความทุกข์ และความหวังของแม่  

สําหรับ “แม่ลัดดา” ในฐานะแม่ท่ีเลี้ยงดู “สมอ๊อต” มาตั้งแต่เกิด มองว่า “สมอ๊อต” ในช่วง

วัยรุ่นเป็นคนดื้อ ไม่เชื่อฟัง ติดเพ่ือน ชอบเท่ียวเล่น เกเร ไม่สนใจเรียนหนังสือ และชอบหนีโรงเรียน 

กระท่ังทางโรงเรียนต้องมีหนังสือมาเรียกผู้ปกครองไปพบ และต่อมาต้องออกจากโรงเรียนก่อนท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อย่างไรก็ตามทุกครั้งท่ีมีปัญหา หรือเพ่ือนบ้านพูดคุยให้ฟังถึง

วีรกรรมในด้านลบของ “สมอ๊อต” เธอก็จะรู้สึกคับแค้นปนเศร้าใจและเจ็บปวดไปด้วย หากแต่ไม่รู้จะ

จัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร นอกเหนือจะบอกกล่าวตักเตือนในฐานะลูก และบ่นด้วยความ

เหนื่อยล้าน้อยเนื้อต่ําใจไม่รู้จะทําอย่างไรท่ีลูกไม่เชื่อฟังคําสอนในภายหลังว่า “เจ้าเว่าบ่ฟัง จักสิว่า

จังได๋” กระท่ังบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าการรับเลี้ยง “สมอ๊อต” ไว้ นับเป็นการตัดสินใจท่ีผิดพลาดครั้ง

สําคัญของชีวิต  

แต่ในอีกด้าน “แม่ลัดดา” ในวัย 70 ปี ก็ชื่นชมว่า “สมอ๊อต” ช่วยเหลือทําการงานในไร่นา 

รวมท้ังมีความสามารถหาปลาและอาหารตามธรรมชาติได้ดีไม่แพ้ใคร อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีเธอมีความ

ปรารถนาอย่างสูงก่อนท่ีจะจากโลกนี้ไป คือ การเห็น “สมอ๊อต” ได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจองจํา 

สามารถปรับตัวปรบัใจกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบ เลิกยุ่งและหลุดพ้นจากการข้องเก่ียวกับยาเสพติด 

รวมท้ังหวังว่าลูกชายคนเล็กของเธอจะมีโอกาสได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ เนื่องจาก

ไม่มีแผ่นดินอ่ืนสําหรับ “สมอ๊อต” อีกแล้ว  
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แผนผังสรุปข้อมูลครอบครัวและสถานะบุคคลของสมอ๊อต ขันตะคุต 

พ่อ  
 

แม่  

ช่ือ .....นายสํารอง..... นามสกุล .....ขันตะคุต.....  

  

ช่ือ .....นางลัดดา..... นามสกุล .....ขันตะคุต..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3421 00136 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....-.....  

ลูกคนท่ี 1 
 

ลูกคนท่ี 2 

ช่ือ .....นาย............... นามสกุล .....ขันตะคุต..... 

  

ช่ือ .....นายสมบตัิ..... นามสกุล .....ขันตะคุต.... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.... 
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว..... หมายเหตุ ..ทํางานท่ีกรุงเทพฯ/ใหลู้กอาศัยกับแม่... 

ลูกคนท่ี 3 
 

ลูกคนท่ี 4 

ช่ือ .....นาง..... นามสกุล .....-.....  

  

ช่ือ .....นาง..... นามสกุล .....-..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ..... 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....ทํางานท่ีกรุงเทพฯ.....  หมายเหต ุ.....อาศัยท่ีจังหวัดระยอง.....  

ลูกคนท่ี 5 
  

ช่ือ .....นาง............... นามสกุล .....-..... 

  

 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....   
หมายเหตุ .....อาศัยกับสามีท่ีเมืองอุบลฯ.....  

พ่อ (เลี้ยง)  
 

แม ่(เลี้ยง)  

ช่ือ .....นายสํารอง..... นามสกุล .....ขันตะคุต.....  

  

ช่ือ .....นางลัดดา..... นามสกุล .....ขันตะคุต..... 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .....ไม่ทราบ.....  เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3 3421 00136 XX X 
สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  สถานะ/สัญชาติ .....ไทย.....  
หมายเหตุ .....เสียชีวิตแล้ว.....  หมายเหต ุ.....-.....  

ลูก (เลี้ยง)  
  

ช่ือ .....นายสมอ๊อต…. นามสกุล .....ขันตะคุต..... 

  

 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 0 3421 89000 XX X  
สถานะ/สัญชาติ ..บุคคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน..  
หมายเหตุ ..ไม่ปรากฏบิดาและมารดาทอดท้ิง ตั้งแต่
อายุประมาณ 1 เดือน.. 
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6.4  สรปุท้ายบท 

การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีเผยให้เห็นว่า ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลประกอบด้วยคน 2 กลุ่มหลักๆ คือ (1) ผู้ท่ีอพยพเข้ามาเนื่องจากเปลี่ยนแปลงการปกครองใน

ประเทศลาว หรือเป็นผู้ท่ีเข้ามาสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย (2) ผู้ที่เกิดในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่

ก็คือ ลูกหลานของผู้อพยพ อย่างไรก็ตามสามารถนับลูกหลานของบุคคลสัญชาติไทยท่ียังไม่สามารถ

หรือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความเป็นคนสัญชาติไทยและเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน รวมถึง

คนไร้รากเหง้ารวมอยู่ในคนกลุ่มนีด้้วย 

โดยท่ีกลุ่มคนข้างต้นกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาสําคัญหลายประการ กล่าวเฉพาะในด้านสถานะ

ของบุคคลโดยชี้ชัดลงไปท่ีคนท้ัง 2 กลุ่มข้างต้น อาจสามารถสรุปถึงสภาพปัญหาสําคัญได ้ดังต่อไปนี้  

(1) กรณีผู้ท่ีอพยพเข้ามาเนื่องจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาว หรือผู้ท่ีสมรสกับ

บุคคลสัญชาติไทย  

การศึกษา พบว่า การไดร้ับสถานะบุคคลและสถานะอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันของคนลาวอพยพ

ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานด้วยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน

ประเทศเพ่ือนบ้าน ถือเป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา โดยใน

ด้านหนึ่งคงเป็นเนื่องจากการมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของรัฐไทยเองท่ีไม่ครอบคลุมกลุ่มปัญหา

ทั้งหมดที่ปรากฎตัวอยู่ในพื้นที่ และทางราชการยังคงเลือกใช้การสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติใน

ครั้งแรกๆ หรือการจัดทําทะเบียนประวัติลาวอพยพเม่ือปี 2534 เป็นข้อกําหนดสําคัญของการพัฒนา

สถานะ ดังกรณีการยื่นคําร้องขออาศัยถาวรในประเทศไทย ขณะท่ีกระบวนการสํารวจเพ่ือจัดทํา

ทะเบียนประวัติครั้งดังกล่าวนั้นมีปัญหาในตัวของมันเอง ท้ังในแง่ระยะเวลาของการสํารวจท่ีแสนสั้น 

และการรับรู้อย่างจํากัดของผู้คนท่ีเก่ียวข้อง ทําให้คนกลุ่มเดียวกันจํานวนมากกลายเป็นผู้พลัดหล่น

ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสํารวจได้ การท่ีคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับสถานะท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

หรือยังไม่ได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติให้มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลการทะเบียนของประเทศ 

จึงทําให้ไม่สามารถใช้สิทธิท่ีเขาเหล่านั้นควรจะได้รับ และยังส่งผลกระทบต่อไปยังลูกหลานของคน

เหล่านี้ท่ีต้องการใช้สิทธิในสัญชาติไทยในฐานะผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยด้วย  
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ไม่นับรวมถึงความล่าช้าในการดําเนินงานพัฒนาสถานะ ดังกรณีการให้สถานะเป็นคนต่างด้าว

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายของชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับการมอบหมายให้เป็นภาระหน้าท่ีของสํานักงาน

ทะเบียนอําเภอ หรือสํานักงานทะเบียนท้องถ่ิน ซึ่งต่างก็มักอ้างถึงการมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 

และมีภารกิจด้านการทะเบียนอ่ืนๆ อยู่แล้ว ในแง่ดังกล่าวนี้หลายครั้งการรอให้ได้รับสถานะทาง

ทะเบียนท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นเสมือนแนวทางประการเดียวของการก่อเกิดสิทธิด้านต่างๆ จึงเป็น

การรอคอยท่ีไม่รู้จุดสิ้นสุด และจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาทบทวน กระท่ังมาถึงคําถามท่ีว่าเป็นไปได้

หรือไม่ท่ีการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ของคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานจะไม่ถูกจํากัด

ด้วยสถานะบุคคลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรท่ีอาจต้องรอการพิจารณาเป็นเวลานาน 

ในส่วนผู้ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานโดยการแต่งงานตามประเพณีกับผู้มี

สัญชาติไทยนั้น แม้ส่วนใหญ่จะได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนแล้วแต่ก็ต้องรอมาตรการพัฒนาสถานะต่อไปเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ยังมีคนในกลุ่มนี้

จํานวนหนึ่งยังคงปรากฎตัวเป็นผู้ท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือบ้างก็ได้เข้ารับการสํารวจ

เป็นผู้มี ท.ร.38/1 ซึ่งนับเป็นกลุ่มคนท่ีประสบปัญหาในด้านสิทธิและสถานะบุคคลท่ีหนักหน่วงรุนแรง

กว่าผู้ท่ีได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน กล่าวให้ถึงท่ีสุดคน

กลุ่มนี้ไม่เพียงไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558) 

หากยังไม่มีสถานะหรือสิทธิใดใดในประเทศไทย แม้จะเป็นบิดาหรือมารดาของผู้มีสัญชาติไทยก็ตาม 

และตกอยู่ในสภาพเฉกเช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในกรณีของวรรณา นวลจันทร ์ดังท่ีได้กล่าวแล้ว 

(2) กรณีผู้ท่ีเกิดในประเทศไทย (ได้แก่ ลูกหลานของผู้อพยพ ลูกหลานของบุคคลสัญชาติไทย

ท่ียังไม่สามารถหรือยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความเป็นคนสัญชาติไทย และคนไร้รากเหง้า)  

การศึกษาในกรณีนี้ชี้ว่า การดําเนินงานตามนโยบายกฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งถูก

กําหนดข้ึน เพ่ือให้สถานะท่ีถูกต้องแก่บุคคลอันจะนําไปสู่การได้รับสิทธิด้านต่างๆ นั้น ไม่เป็นไปตาม

กระบวนการท่ีกําหนดและเต็มไปด้วยความล่าช้า ดังกรณีการดําเนินการลงรายการสัญชาติไทยใน

ทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551 ซึ่งแม้

จะมีผู้ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 305 คน96 แต่ปัจจุบันก็ยังคง

มีผู้ท่ียังไม่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทยปรากฏตัวอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกัน กล่าวเฉพาะสมาชิก

                                                           

96 หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี อบ 0018.1/ว4385 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 
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เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของยังคงมีผู้เข้าข่ายได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 23 รอท่ีจะได้รับการพิจารณา

หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกจํานวน 168 คน จากจํานวนคนในกลุ่มนี้ท้ังหมด 224 คน97  

ขณะเดียวกันผู้เกิดในประเทศไทยในบางครอบครัวอาจพบกับปัญหา “พ่ีได้สัญชาติ แต่น้อง

ไม่ได้” ดังกรณีการให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ สําหรับบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยของผู้ท่ีทาง

ราชการได้สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับ

สถานะบุคคลท่ีแตกต่างกันของผู้อพยพรุ่นพ่อแม่ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน โดย

ส่วนใหญ่เพ่ิงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ขณะท่ีมีเพียง

ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีได้รับการสํารวจให้เป็นผู้มีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิ

ในการยื่นคําร้องขออาศัยถาวรในประเทศไทย และลูกท่ีเกิดในประเทศไทยเป็นผู้มีสัญชาติไทยตาม

มาตรา 7 ทวิ ดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นบุคคลท่ีประสบปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคลต่างประสบกับปัญหาหรือพบข้อจํากัดในการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานจําเป็นสําหรับการ

ดํารงชีพในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งการสร้างรายได้ท่ีเป็นตัวเงินมีความสําคัญต่อการอยู่รอดและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตมากข้ึน ขณะท่ีประเทศไทยเองก็กําลังผนวกตัวเองเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนภายในสิ้นปี 2558 นี้  

กล่าวเฉพาะสิทธิในการทํางาน กฎหมายไทยยังคงกําหนดให้ผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะ

บุคคลต้องขออนุญาตทํางาน ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2551 ซึ่งมีข้อกําหนดและกระบวนการท่ีค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งมีค่าธรรมเนียมต่อปีในอัตรา

ท่ีไม่แตกต่างกับการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) หลบหนี

เข้าเมืองมากนัก แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและกําลังอยู่ระหว่างการยื่นคําร้องลง

รายการสัญชาติไทย หรืออยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้ได้รับสถานะอาศัยถาวรในประเทศไทยก็ตาม 

เช่นเดียวกันกับการเดินทางท่ียังถูกจํากัดไว้ด้วยข้อกําหนดเรื่องการกําหนดเขตอําเภอเป็นเขตควบคุม 

ซึ่งหมายความว่าหากต้องเดินทางออกนอกเขตอําเภอของคนกลุ่มนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง

ราชการ ทําให้ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุมไปทํางานโดยไม่ขออนุญาต และ

ต้องอาศัยทํางานอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เสี่ยงกับการถูกข่มขู่เรียกเก็บเงิน ถูกจับกุมจับกุมจากเจ้าหน้าท่ี 

                                                           

97 ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์, คนไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดอุบลราชธานี: ความเป็นมา สภาพปัญหา และข้อเสนอ, 3. 
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และเสี่ยงต่อการใช้กฎหมายส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร รวมท้ังไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการทํางาน 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีกล่าวข้างต้นผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลเองได้พยายาม

รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ข้ึนในระดับชุมชนจํานวน 12 กลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้คนซึ่งมีข้อจํากัด

ในการเข้าถึงสวัสดิการด้านต่างๆ จากรัฐได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการ

เรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาตามท่ีกฎหมายและนโยบายเอ้ือให้ ขณะเดียวกันกลุ่มออมทรัพย์ย่อยๆ เหล่านี้

ยังได้รวมตัวกันข้ึนเป็นเครือข่ายของผู้ประสบปัญหาในระดับจังหวัด กลายเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ และมีส่วนทําให้ปัญหาของตนเองเป็นท่ีรับรู้ในทางสาธารณะมากข้ึนด้วย  
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บทท่ี 7  

บทสรุป 

 

กล่าวได้ว่าสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ และการศึกษานี้ได้ช่วยขยายภาพให้เห็นว่า

ภายใต้การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยท่ีดําเนินไปพร้อมกับความพยายามในการคุ้มครองป้องกัน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น กลับมีคนจํานวนหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ (ไม่เพียงเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) โดยไม่ได้รับสิทธิด้านสัญชาติจากรัฐไทย ซึ่งหมายถึงการไม่ได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทย และส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติจากรัฐไทยในฐานะ “คนต่างด้าว” ท่ีได้รับ

อนุญาตให้อยู่อาศัยชั่วคราว หรือกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการให้ได้สิทธิอยู่อาศัยถาวร 

หรือได้สัญชาติไทยแตกต่างกันออกไป ในบทนี้จะได้นําเสนอข้อค้นพบต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

พร้อมกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคล ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

7.1  ข้อค้นพบ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้อาศัยการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษา

หลัก 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเคย

เป็นท่ีตั้งของศูนย์รองรับผู้อพยพชาวลาวในช่วง พ.ศ. 2518-2524 รวมท้ังพ้ืนท่ีรอง ได้แก่ นครพนม 

มุกดาหาร อํานาจเจริญ และบึงกาฬ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นพรมแดนท่ีมีการข้าม

ไปมาระหว่างคนสองฝั่งโขงในปัจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือสะท้อนภาพของสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้าน

สิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

7.1.1 สถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีเป้าหมายหลักของโครงการ และกรณี 18 กรณีศึกษา ทําให้สามารถกล่าวได้ว่าผู้ประสบปัญหา

ในกรณีนี้นั้นมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับประชาชนในสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) สอดคล้องกับความเป็นจริงเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐานของ

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในบริเวณพ้ืนท่ีสองฝั่งแม่น้ําโขง (ท้ังในประเทศไทย และ สปป. ลาว) 

ท่ีต่อเนื่องยาวนาน ในแง่นี้การใช้แม่น้ําโขงเป็นเส้นก้ันแบ่งอุดมการณ์รัฐชาติ และการบริหารจัดการ

ประชากรท่ีแตกต่างกันออกไป จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องตรงกันกับสภาพข้อเท็จจริงท่ีกล่าว

ข้างต้นอย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตามการกลับไปยกเลิกข้อกําหนดอันเก่ียวเนื่องกับพรมแดนของรัฐชาติ 

เพ่ือนําไปสู่การเคลื่อนย้ายประชากรท่ีมีเชื้อสายเดียวกันอย่างเสรีเช่นในอดีต ยังดูเป็นเรื่องท่ีห่างไกล

จากจินตนาการของภาครัฐและประชาชนส่วนใหญ่ แม้ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ประเทศไทยและ

สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่างก็จะได้รับผลกระทบในฐานะประเทศสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีมาตรการในการลดข้อจํากัดต่างๆ เกี่ยวกับการข้ามแดนของประชาชนของ

ท้ังสองชาติมากข้ึน  

ขณะเดียวกันข้อมูลในกรณีศึกษาชี้ให้เห็นความซับซ้อนของปัญหานี้นับตั้งแต่ระดับครอบครัว 

และผู้ประสบปัญหาท่ีในกรณีศึกษาท่ีประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ผู้ท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย ได้แก่ ผู้อพยพหนีภัยความตายซึ่งเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน สปป.ลาว 

ผู้ท่ีเข้ามาแต่งงานกับคนสัญชาติไทย ผู้ท่ีอพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสในการทํางาน รวมถึงผู้ท่ีอพยพ

เข้ามาเพ่ือรับการรักษาพยาบาลท่ีทันสมัยกว่า และ (2) ผู้ท่ีเกิดในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ลูกหลานของผู้อพยพหนีภัยความตาย หรืออาจเป็นลูกหลานของคนสัญชาติไทยท่ีไม่ได้จดทะเบียน

การเกิด กระท่ังกลายผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ยังพบมีคนไร้รากเหง้า หรือบุคคล

ท่ีไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่เยาว์วัย โดยท่ีคนเหล่านี้ท้ังหมดต่างแสดงออกถึงความ

ต้องการได้รับการยอมรับหรือรับรองสิทธิให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับสามารถเข้าถึงสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานต่างๆ ท่ีจําเปน็ เช่น หลักประกันสุขภาพ การเดินทาง การทํางาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมท้ังการเข้าถึงสิทธิในการพัฒนาสถานะของตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งในด้านหนึ่งจะนําไปสู่

การเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ตามท่ีกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเท่าท่ีผ่านมาคนกลุ่มนี้จะ

ประสบปัญหากับการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ท้ังในแง่ท่ีเกิดจากการ (ไม่) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบาย

ของรัฐ และการยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการสนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิในฐานะ

พลเมืองหรือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย  
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ตารางท่ี 7.1 สรุปรายช่ือกรณีศึกษา 

กรณีศกึษา พ้ืนท่ี 
ประเภท 

คนอพยพ 
คนเกิดใน
ประเทศไทย 

คน 
ไร้รากเหง้า 

แรงงาน
ข้ามชาต ิ

1. นายเสวย แสงลา อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ / 
  

 

2. นายสมศักดิ์ อินทะโสม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ / / 
 

 

3. นายวรรณา นวลจันทร ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ / 
  

 

4. นายจันทร์ไทย แสนพันธ์ อ.สิรินธร จ.อุบลฯ 
 

/ 
 

 

5. นางสาวออจันทร์ ผลบัว อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ 
 

/ 
 

 

6. นายสมอ๊อต ขันตะคุต อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ  / /  

7. นางสอน วันยะด ี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย / 
  

 

8. นางเมตตา สอสุรีย ์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย / 
  

 

9. นายบัวพา ธรรมวงศา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย / 
  

 

10. นายคําจันทร์ พรหมภักด ี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย / 
  

 

11. นางพลอยเพชร แสงพิลม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย / 
  

 

12. นายถม บรรเทาญาต ิ อ.ท่าลี่ จ.เลย / 
  

 

13. นายอุ๊ย ไซยะลาด อ.ท่าลี่ จ.เลย / 
  

 

14. นางขิน มาลา อ.ท่าลี่ จ.เลย / / 
 

 

15. นายบุญมา แสงคําจอน98 อ.ท่าลี่ จ.เลย / / 
 

 

16. เดก็หญิงพิมพา หอมหวน อ.ท่าลี่ จ.เลย / / 
 

 

17. นางวันทนีย์ จันทะล ี อ.นาแห้ว จ.เลย / 
  

 

18. นางฟด ไซยะวง อ.ท่าลี่ จ.เลย    / 

  

ข้อมูลจากกรณีศึกษาต่างๆ จํานวน 18 กรณีสะท้อนให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ของคนสองฝั่ง

ท่ีไม่สามารถตัดขาดได้ด้วยพรมแดนรัฐชาติ โดยยังคงมีการแต่งงานข้ามพรมแดน นอกเหนือจากการ

หลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ และประเทศไทยเองยังเป็นท่ีพ่ึงสุดท้ายของคนท่ีต้องพลัดพราก

จากบ้านเกิดเพ่ือหนีจากภัยความตายในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แม้ว่าในระยะปัจจุบันรัฐชาติ

ท้ังสองจะประสบความสําเร็จมากข้ึนในการแยกคนเผ่าพันธุ์เดียวออกจากกัน กล่าวเฉพาะรัฐไทย

                                                           

98 ลูกคนท่ี 1 และ 2 เกิดในประเทศไทย (ท่ีบ้านอาฮี) แต่อพยพไปอยู่ในประเทศลาวตั้งแต่อายุ 2 และ 1
ขวบ (ราว พ.ศ.2523) ก่อนท่ีลูกคนท่ี 2 จะอพยพกลับเข้ามาอาศัยในประเทศไทยพร้อมกับบุญมาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.
2557 ขณะอายุได้ 35 ปี  
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สามารถทําให้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตระหนักถึงความเป็นคนสัญชาติไทย และมองคน

เผ่าพันธุ์เดียวกันในฝั่งประเทศลาวด้วยสายตาท่ีแปลกแยกไปจากเดิม ซึ่งสะท้อนไว้อย่างชัดเจนใน

กรณีการศึกษาของจังหวัดหนองคาย แต่ในหลายพ้ืนท่ีเรากลับพบว่าอย่างน้อยท่ีสุดผู้ท่ีเคยเป็นคน

แปลกหน้าเหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชน และสามารถตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกับ

คนสัญชาติไทยโดยท่ีความแตกต่างถูกซ่อนเก็บไวเ้บื้องหลัง 

เม่ือพิจารณาถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของคนเหล่านี้ ซึ่งต่างก็เป็นผู้ท่ีลงหลักปักฐาน

อาศัยอยู่ในประเทศไทย และจํานวนหนึ่งยังเป็นผู้ท่ีเกิดในประเทศไทย ในระยะแรกรัฐไทยเองในฐานะ

เจ้าบ้านกําหนดนโยบายสําหรับการให้การช่วยเหลือผู้อพยพหนีภัยจากประเทศอินโดจีน โดยมุ่งท่ีจะ

ผลักดันให้คนเหล่านี้กลับคืนไปยังประเทศต้นทาง หรือส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก

มีผู้อพยพจํานวนหนึ่งท่ียังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากไม่ต้องการเดินทางไปยังประเทศท่ีสาม 

และยังคงเกรงกลัวภัยอันตรายหากจะต้องกลับภูมิลําเนาเดิม รัฐไทยจึงได้เริ่มต้นสํารวจและจัดทํา

ทะเบียนประวัติให้กับคนเหล่านี้ พร้อมกับผ่อนผันให้อยู่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

กระบวนการสํารวจดังกล่าวสามารถดําเนินการได้กับคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเท่านั้น ในเวลาต่อมาเม่ือมี

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคล ทําให้คนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ซึ่งพลัดหลง

ไปรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (มี ท.ร.38/1) ได้รับการ

สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงคนเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ขณะเดียวกันก็

ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ เพ่ือคืนหรือให้สัญชาติไทยกับผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยและได้รับ

ผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 อีกท้ังต่อมายังมีนโยบายให้สัญชาติไทยกับลูกท่ีเกิดใน

ประเทศไทยของชนกลุ่มน้อยท่ีได้จัดทําทะเบียนประวัติไว้แล้ว รวมถึงให้สถานะอยู่ถาวรในประเทศไทย

กับผู้ท่ีอพยพเข้ามาตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระดับพ้ืนท่ีได้ข้อมูลท่ีชี้ชวนให้เห็นว่าความพยายามของรัฐไทยใน

การแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลตามระเบียบกฎหมายต่างๆ นั้นมีปัญหาในทางปฏิบัติ 

กล่าวคือ แม้จะสามารถสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนให้กับคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้  

รวมท้ังสามารถให้สัญชาติกับผู้ ท่ีเกิดในประเทศไทยได้จํานวนหนึ่ง แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าการ

ดําเนินงานในส่วนหลังมักไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ออกใบรับคําร้อง

ให้กับผู้ยื่นคําร้อง รวมท้ังยังคงมีความล่าช้าในหลายๆ กรณี  
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นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถกล่าวได้ว่านโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการให้สถานะอยู่ถาวรแก่ผู้ท่ี

อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และการให้สัญชาติไทยแก่ลูกท่ีเกิดในประเทศไทยของคน

เหล่านี้นั้น แท้จริงแล้วยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลส่วนใหญ่ใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากผู้อพยพส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีตกหล่นจากการสํารวจจัดทํา

ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยกลุ่มลาวอพยพ และเพ่ิงได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและ

เอกสารแสดงตนเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนในปี 2554 นี้เอง 

ประเด็นซึ่งเป็นปัญหาหลักท่ีได้รับการสะท้อนจากพ้ืนท่ีต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาหรือการพัฒนาสถานะบุคคล ก็คือ การท่ีกระบวนการดําเนินงานในทุกข้ันตอนถูกรวมศูนย์อยู่ท่ี

หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากข้อกังวลเก่ียวกับการทุจริต แม้ว่าการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเหล่านี้

ในช่วงท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการเรียกรับผลประโยชน์ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นตัวแทนของอํานาจ

รัฐเก่ียวข้องอยู่ด้วยก็ตาม 

 

7.1.2 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของผู้ประสบปัญหา

ด้านสิทธแิละสถานะบุคคล 

โครงการวิจัยนี้พยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของผู้ประสบ

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะ ด้วยการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประสบปัญหากับนักวิจัย และ

เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ทําให้ผู้ท่ีประสบปัญหาสถานะบุคคล 

ได้รับข้อมูลในเชิงสิทธิท่ีพวกเขาควรได้รับในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ท่ียังไม่มีคนทํางานในประเด็นเรื่องสิทธิ

และสถานะบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า ผู้ประสบปัญหาจํานวนมากไม่ทราบถึงระเบียบและ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและสถานะบุคคล การจัดเวทีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการจึงหมายถึง

การให้ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นสถานะบุคคล ในส่วนของพ้ืนท่ี

หนองคาย กรณีศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไม่ถึงข้อมูลด้านสิทธิและสถานะบุคคล หลายกรณี

ไม่สามารถเข้าสู่การบันทึกประวัติบุคคลในประเทศไทยได้ การจัดเวทีของโครงการจึงช่วยให้เห็น

ปัญหาของผู้ประสบปัญหาในพ้ืนท่ีหนองคายได้เป็นอย่างดีในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีมี

การทํางานของนักวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสถานะบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเวที

ของโครงการ ดําเนินไปในลักษณะของการให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวและประเด็นสําคัญๆ ทางด้าน

สิทธิสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
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แม้ว่าพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง 3 พ้ืนท่ีจะมีระดับของผลลัพธ์ในการจัดเวทีท่ีแตกต่างกัน แต่การเสริม

กระบวนการเรียนรู้จากโครงการท่ีเริ่มต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย และหนองคาย ส่งผลให้อย่างน้อยผู้ประสบ

ปัญหาหลายคนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิท่ีตนพึงได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบนโลก 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ทําให้เห็นว่า ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานบุคคลเอง

ไม่ได้รอเพียงการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ หากต่างพยายามคิดค้นหาแนวทางในการช่วยเหลือกันเอง

อยู่แล้วด้วย โดยพบว่าทุกพ้ืนท่ีมีการจัดองค์กรในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการ เครือข่าย

ฌาปนกิจ รวมถึงการสร้างการเรียนรู ้เพ่ือแสวงหาและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังการ

เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาสถานะบุคคลตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด 

 

7.2  ข้อเสนอะแนะ  

 การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดําเนินงาน

ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นท้ังส่วนท่ีเป็นข้อจํากัดท่ีจําเป็นต้องกําหนดแนวทางในการแก้ไข 

และประเด็นในเชิงบวกท่ีควรมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมให้กลายเป็นจุดแข็งของการทํางานในด้าน

สิทธิและสถานะบุคคล โดยมีข้อเสนอต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ 

ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรทําหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก ในการพัฒนา

กระบวนการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดคนทํางานด้านสิทธิและสถานะบุคคลท่ีเข้าใจในกฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วยบรรเทา

ปัญหาด้านสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ให้

คําปรึกษาและให้ข้อมูลด้านสิทธิและสถานะบุคคลภาคตัวออกเฉียงเหนือ” ข้ึน เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ี

ประสานการทํางานในด้านสิทธิและสถานะบุคคล โดยเน้นการทํางานด้วยการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด

กับกลุ่มผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล ควบคู่กับทํางานพัฒนาศักยภาพผู้มีปัญหาด้าน

สิทธิและสถานะบุคคลร่วมกับองค์กรของคนเหล่านี้ท่ีมีอยู่แล้ว ท้ังนี้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งมีความมั่นใจในการอยู่อาศัย

ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรขีองความเป็นมนษุย ์ 
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2. คณะกรรมการสิทธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน

และภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น กรมการปกครอง สภาความม่ันคงแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ และผู้มีปัญหาสถานะ ควรมียุทธศาสตร์ในการทํางานด้านสิทธิและสถานะบุคคลร่วมกัน 

โดยตัง้เป้าหมายในการขจัดปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลให้หมดไปโดยเร็ว เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประสบ

ปัญหามีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวเท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม  

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย ควรกําหนดมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล ท้ังใน

กรณีการได้สัญชาติไทย หรือการได้สถานะอ่ืนๆ รวมถึงการทําให้ผู้ท่ีอาศัยในประเทศไทยทุกคนได้รับ

การบันทึกชื่อในระบบทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นเสมือนประตูบานแรกไปสู่การพัฒนาสถานะบุคคลให้

ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และจะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

โดยเน้นการทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน คนท่ัวไปในชุมชน กลุ่มผู้ประสบ

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล และองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับพ้ืนท่ี 

4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย สภาความม่ันคงแห่งชาติ ภาควิชาการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ควรหารือร่วมกันเพ่ือ

พิจารณาขยายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้สัญชาติไทยสําหรับผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยให้ครอบคลุม

กลุ่มคนท่ีมีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลทุกกลุ่ม พร้อมกับกําหนดมาตรการในการแปลงสัญชาติ

สําหรับคู่สมรสให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางด้านเชื้อชาติ โดยต้องลดเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคสําหรับ

การดังกล่าวให้ได้มากท่ีสุด  

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย สภาความม่ันคงแห่งชาติ ภาควิชาการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ควรร่วมมือก้ันในการ

ขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของผู้มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

อาทิเช่น การขยายเขตควบคุม การรับบริการจากรัฐ และการทํางาน ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

โดยในปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวซึ่งเกิดในประเทศไทยในอนาคตจํานวนมากเดินทางไปทํางานอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ต่างๆ โดยไม่ได้ขออนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้เพ่ือเปิดโอกาส

ให้คนเหล่านี้ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาจเป็นผู้ที่จะได้รับสัญชาติไทย

ในอนาคตได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ทัดเทียมกับคนอ่ืนๆ  
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6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย สภาความม่ันคงแห่งชาติ ภาควิชาการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน สร้างความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรให้มีความใกล้เคียงกัน หรือสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลร่วมกันได้  
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ภาคผนวก 1 

กรอบประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 

 

1) ประวัติส่วนตัวของผูท่ี้ประสบปัญหาสถานะ 

 -family profile 

 -อาชีพ รายได้ การทํามาหากิน ทรัพย์สิน ท่ีดิน บ้านเรือน 

 -บทบาทในชุมชน 

1) สถานภาพปัญหาการเข้าถึงสิทธิแบบต่างๆ  

2) การจัดการกับปัญหาท่ีเผชิญอยู ่(ประสบการณ์ของตัวผู้ประสบปัญหาเอง)  

3) นโยบายของรัฐกับการปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี  

4) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย  
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ภาคผนวก 2 

การจัดประชุมเพื่อประมวลและวิเคราะห์ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในระดับพื้นท่ี 

 

กิจกรรมเวทีประเมินสถานการณ์การละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคล 

อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ กศน.กองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

.............................................................................................................................................. 

ผู้เข้าร่วม  30 คน 

1.  สถานการณ์คนลาวในอําเภอท่าบ่อโดยภาพรวม   

 ตําบลโพนสา : มีคนลาวในพ้ืนท่ีประมาณ 200 คน มีท้ังคนท่ีเข้ามาแต่งงานมีครอบครัวใน

พ้ืนท่ีและเข้ามาทํางานรับจ้าง โดยเฉพาะบริเวณเกาะดอนกลางแม่น้ําโขง จะมีคนลาวเข้ามาทําไร่ทํา

สวนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีคนลาวท่ีเข้ามาทํางานในร้านอาหารคาราโอเกะ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นผู้หญิงอายุประมาณ 15-25 ป ี

 ตําบลน้ําโมง : เป็นตําบลชั้นใน ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับแม่น้ําโขง แต่ก็มีคนลาวอพยพเข้ามา

อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่จะเข้ามาแต่งงานมีครอบครัวกับคนไทยในพ้ืนท่ี 

มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป ท้ังรับจ้างในภาคเกษตรกรรม และทํางานรับจ้างตามร้านอาหาร ขายของ และ

ร้านอาหารคาราโอเกะ  

 ตําบลท่าบ่อ : จะมีแรงงานท่ีหลากหลายสัญชาติ อาทิ แรงงานลาว เวียดนาม พม่า และ

กัมพูชา ส่วนมากจะมีแรงงานลาว เข้ามาทํางานและอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก การทํางานของแรงงาน

ส่วนใหญ่จะมีการเข้ามารับจ้างตามบริษัทห้างร้านต่างๆในบริเวณอําเภอท่าบ่อ ตลอดจนการเข้ามา

ทํางานในร้านอาหารคาราโอเกะ ส่วนกลุ่มคนลาวท่ีเข้ามาตั้งหลักปักฐานจะพบมากในบริเวณหมู่บ้าน

ดอนเขียว ส่วนใหญ่เข้ามาแต่งงานกันคนไทยในพ้ืนท่ี มีการซื้อท่ีดินเพ่ือทําการเกษตรและอยู่อาศัยอยู่

ท่ีบ้านดอนเขียวเป็นครอบครัว 

ตําบลกองนาง : มีคนลาวในพ้ืนท่ีประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงท่ีเข้ามาแต่งงานมี

ครอบครัวกับสามีคนไทยในพ้ืนท่ี ส่วนคนลาวท่ีเข้ามาทํางานจะมีท้ังในภาคการเกษตร และโรงงาน
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แบบครัวเรือน ซึ่งจะเข้ามาทํางานตามฤดูกาล 3-5 เดือน คนลาวส่วนมากมีการประกอบเกษตรกรรม 

และรับจ้างท่ัวไป แต่ก็มีบางคนท่ีเข้ามาอยู่กับสามีแต่ไม่ได้มีการประกอบอาชีพอะไรเลย 

2. การละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานบุคคล  

 มีการนําเสนอข้อมูล 5 กรณีศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นการละเมิดสิทธิในกลุ่มผู้มีปัญหา

สถานะบุคคลในพ้ืนท่ี พบว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิในกลุ่มประชากรดังกล่าวมีท้ังการละเมิดสิทธิท่ี

เกิดข้ึนในระดับครอบครอบครัว ระดับชุมชนและสังคม 

 ปัญหาการละเมิดสิทธิในระดับครอบครัว : การละเมิดสิทธิในครอบครัวเกิดข้ึนโดยคนใน

ครอบครัวเป็นผู้ละเมิดท้ังการด่าทอ การดูถูกเหยียดหยาม การว่าร้ายให้ร้าย หรือบางครั้งมีการใช้

กําลังลงไม้ลงมือ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิดกับกลุ่ม “ผู้หญิง”ที่มาแต่งงานและมีครอบครัวอยู่

ฝั่งไทย โดยเกิดจากสาเหตุเกิดจากการเหมารวมว่าผู้หญิงลาวทุกคนมาทํางานเมืองไทยเพ่ือหาเงินกลับ

บ้านไม่จริงใจ ประกอบกับโดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงเป็น

จุดอ่อนให้ถูกข่มขู่และละเมิดสิทธิได้ง่าย 

 ปัญหาการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนในระดับชุมชน : การละเมิดสิทธิในระดับชุมชนส่วนใหญ่ท่ี

พบคือ ปัญหาทัศนคติทางชาติพันธ์ โดยเฉพาะอคติกับความเป็นคนลาว ท่ีชุมชนชายแดนได้ถูกปลูกฝัง

ผ่านประวัติศาสตร์ สื่อต่างๆท่ีให้ความสําคัญและเน้นประเด็นชาตินิยมภายใต้กระบวนการสร้างชาติ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่มองประเทศลาวและคนลาวว่าเป็นผู้ท่ีด้อยกว่าประเทศไทย ซึ่งประเด็นดังกล่าว

นําไปสู่การกดข่ี ดูถูกและข่มเหงคนลาวท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน อีกท้ังชาวลาวส่วนใหญ่มีข้อจํากัด

การเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงส่งผลต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในชุมชนเดียวกันได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 

 ปัญหาการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนในระดับสังคม : ปัญหาการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนในระดับ

สังคม หมายถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายท่ีไม่เป็นธรรมหรือจากการละเมิด

สิทธิของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเท่าพบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการกล่าวดูถูกเหยียดยาม 

ตีตรา ซึ่งบางครั้งก็นําไปสู่การเลือกปฏิบัติ อาทิ การถูกดูถูก ตีตรา และเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานสาธารณสุขเม่ือไปขอรับการรักษาพยาบาล การเพิกเฉยของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเม่ือมีกรณี

พิพาทระหว่างคนลาวและคนไทยในพื้นที่ เป็นต้น  ซึ่งสาเหตุปัญหาโดยส่วนใหญ่เกิดจากอคติทาง

ชาติพันธุ์และข้อจํากัดทางด้านกฎหมายของพ่ีน้องลาวในพ้ืนท่ี 
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 ภายใต้ข้อสรุปข้างต้นพ่ีน้องลาวได้ร่วมกันเสนอปัญหาสําคัญปัญหาที่กลุ่มตัวเองกําลังเผชิญ

ซึ่งรวมถึงปัญหาการถูกละเมิดสิทธิในระดับต่างๆได้ท้ังหมด 5 ประเด็น โดยแบ่งตามความเร่งด่วนและ

ศักยภาพท่ีพ่ีน้องลาวจะร่วมกันจัดการได้ดังนี ้

 ลําดับท่ี 1 การอยู่ร่วมกัน   การอยู่ร่วมกันของชุมชนชายแดนระหว่างคนลาวและคนไทยยัง

มีการดูถูก เหยียดหยาม หรือบางครั้งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนในชุมชนเดียวกันซึ่งเกิดจากอคติ

ทางชาติพันธุ์ท่ีคนไทยมักจะดูถูกคนลาว ซึ่งประเด็นดังกล่าวรวมถึงการถูกล้อเลียนขอลูกคนลาวใน

โรงเรียนด้วย 

 ลําดับท่ี 2  สถานะบุคคล ปัญหาสถานะบุคคลหมายถึงปัญหาท่ีพ่ีน้องคนลาวในพ้ืนท่ียังไม่

สามารถเข้าถึงหมายเลข 13 หลักของประเทศไทยหรือยังไม่มีตัวตนท่ีชัดเจนในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งนําไปสู่

การตีตรา เหยียดหยามและถูกเลือกปฏิบัติของคนในชุมชนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประเทศไทย 

 ลําดับท่ี 3 ปัญหาค่ารักษาพยาบาล ปัญหาค่ารักษาพยาบาลหมายถึง การเผชิญกับค่า

รักษาพยาบาลท่ีแพงกว่าคนไทยในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในหลักประกัน

สุขภาพแบบคนไทย ส่งผลให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าปกต ิ

 ลําดับท่ี 4 ปัญหาท่ีอยู่อาศัย ปัญหาท่ีอยู่อาศัยเป็นประเด็นหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล บางครอบครัวต้องเร่ร่อนของเช่าท่ีอยู่อาศัยของคนไทยอยู่ บางครอบครัวต้องอาศัยอยู่หัวนอน

ปลายไร่ของคนไทยโดยมีการสร้างเถียงนาพอเป็นท่ีพักพิง บางครั้งพบว่าเจ้าของท่ีอยู่ (คนไทย) ก็มี

การไล่ท่ีไม่ต้องการให้คนลาวอยู่เพราะกลัวเป็นปัญหาในภายภาคหน้า เป็นต้น 

 ลําดับท่ี 5 ปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวท้ังเกิดจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการดูถูกเหยียดหยาม เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวพ่ีน้องลาวมองว่าเป็นเรื่อง

ส่วนตัว ในเชิงการจัดการหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะเข้าไปก้าวก่ายหรือจัดการ จึงถูกให้ลําดับ

ความสําคัญในระดับท้ายสุด 
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ภาพแสดงการวิเคราะห์ให้ลําดับความสําคัญของปัญหาผู้ประสบปัญหาดา้นสิทธิและสถานะบุคคล 
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กิจกรรมการหาแนวทางและจัดทําแผนการจัดการปัญหาสถานะบุคคล 

อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

วันท่ี  14  สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ กศน.กองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

............................................................................................................. 

 

ผู้เข้าร่วม  35 คน 

1.  ทบทวนการวิเคราะห์และการให้ลําดับความสําคัญของปัญหา 

ลําดับท่ี 1 การอยู่ร่วมกัน  ( การอยู่ร่วมกันของชุมชนชายแดนระหว่างคนลาวและคนไทยยัง

มีการดูถูก เหยียดหยาม หรือบางครั้งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนในชุมชนเดียวกันซึ่งเกิดจากอคติ

ทางชาติพันธุ์ท่ีคนไทยมักจะดูถูกคนลาว ซึ่งประเด็นดังกล่าวรวมถึงการถูกล้อเลียนขอลูกคนลาวใน

โรงเรียนด้วย  

ลําดับท่ี 2  สถานะบุคคล ปัญหาสถานะบุคคลหมายถึงปัญหาท่ีพ่ีน้องคนลาวในพ้ืนท่ียังไม่

สามารถเข้าถึงหมายเลข 13 หลักของประเทศไทยหรือยังไม่มีตัวตนท่ีชัดเจนในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งนําไปสู่

การตีตรา เหยียดหยามและถูกเลือกปฏิบัติของคนในชุมชนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประเทศไทย 

ลําดับท่ี 3 ปัญหาค่ารักษาพยาบาล ปัญหาค่ารักษาพยาบาลหมายถึงการเผชิญกับค่า

รักษาพยาบาลท่ีแพงกว่าคนไทยในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในหลักประกัน

สุขภาพแบบคนไทย ส่งผลให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าปกต ิ

ลําดับท่ี 4 ปัญหาท่ีอยู่อาศัย ปัญหาท่ีอยู่อาศัยเป็นประเด็นหนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล บางครอบครัวต้องเร่ร่อนของเช่าท่ีอยู่อาศัยของคนไทยอยู่ บางครอบครัวต้องอาศัยอยู่หัวนอน

ปลายไร่ของคนไทยโดยมีการสร้างเถียงนาพอเป็นท่ีพักพิง บางครั้งพบว่าเจ้าของท่ีอยู่ (คนไทย) ก็มี

การไล่ท่ีไม่ต้องการให้คนลาวอยู่เพราะกลัวเป็นปัญหาในภายภาคหน้าเป็นต้น 

ลําดับท่ี 5 ปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวท้ังเกิดจาก

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการดูถูกเหยียดหยาม เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวพ่ีน้องลาวมองว่าเป็นเรื่อง

ส่วนตัว ในเชิงการจัดการหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะเข้าไปก้าวก่ายหรือจัดการ จึงถูกให้ลําดับ

ความสําคัญในระดับท้ายสุด 
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2. การหาแนวทางและแผนการจัดการปัญหาสถานะบุคคลฯ 

 การประชุมในครั้งนี้ได้แนวทางในการจัดการปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งสามารถจัดทําเป็น

แผนการดําเนินงานร่วมกันดังนี ้

  2.1 การชี้แจงกับผู้นําชุมชน : เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานการ

ขับเคลื่อนงานด้านสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีให้ผู้นําชุมชนได้เข้าใจ 

 2.2 กิจกรรมการเก็บและรวบรวมข้อมูลผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี: เป็นกิจกรรมท่ีให้

ความสําคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลในพ้ืนท่ี 

 2.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนําเรื่องสถานะบุคคล : เป็นกิจกรรมท่ีให้ความสําคัญ

การสร้างการเรียนรู้เรื่องสถานะบุคคลให้แกนนําในพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสู่การประชาสัมพันธ์และให้

คําปรึกษาในกลุ่มเพ่ือนผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี 

 2.4 กิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง : เป็นกิจกรรมท่ีแกนนําผู้มี

ปัญหาสถานะฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับสถานะบุคคลใน

ประเด็นการพัฒนาสถานะบุคคล 

 2.5 กิจกรรมการร่วมกิจกรรมกับชุมชน : เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี

ได้ร่วมกิจกรรมกับชุนท้ังในด้าน ประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเปิด

พ้ืนท่ีให้ผู้มีปัญหาสถานะบคุคลได้มีตัวตนและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศร ี

 2.6 กิจกรรมซุมแซวบ้านเฮา : เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนให้ผู้นําชุมชนและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ได้พบปะแลกเปลี่ยนและรับประทานอาหาร พร้อมนําเสนอการทํางานท่ีผ่านมาให้ผู้นําชุมชนได้รับรู้

รับทราบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานร่วมกันต่อไป 

 2.7 กิจกรรมสรุปบทเรียนร่วมกัน: เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทํางาน 

สรุปผลการทํางาน และจัดการวางแผนงานการทํางานต่อไปด้วย 
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สรุปกิจกรรมประชุมเพื่อระดมและสะท้อนผลการศึกษา 

แก่ผู้อพยพไร้สัญชาติในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ําเหือง จังหวัดเลย 

16 กรกฎาคม 2558 

ณ วัดธาตุมะนาวเดี่ยว บ้านอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม: 

1) ผู้อพยพไร้สัญชาต ิ 84 คน 
2) ผู้นําท้องถ่ิน  2 คน 
3) ข้าราชการ  3 คน 
4) นักวิจัย   4 คน 

 

ผลการประชุม 

1) แนะนําความเป็นมาของโครงการศึกษาวิจัย 

นักวิจัยได้ชี้แจงความเป็นมาและอธิบายว่ามีวัตถุประสงค์หลักอยู่สองข้อคือ การศึกษาความ

เป็นอยู่ของประชากรไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีภาคอีสาน และการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเป็นอยู่

อย่างไร้สัญชาติของกลุ่มคนไม่มีรัฐในภาคอีสาน โดยได้ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดหนองคาย และกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีลุ่ม

แม่น้ําเหือง จังหวัดเลย 

2) การเป็นอยู่และสภาพปัญหาของคนไร้สัญชาติท่ีกําลังประสบ 

นักวิจัยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ได้ข้อสรุปทีเนื้อหาท่ีมีประโยชน์งานศึกษา

ดังนี ้คือ 

(1) เหตุผลคนลาวในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหืองข้ามแดนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคือ การแต่งงาน
และมีครอบครัวกับคนไทย ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง พฤติกรรมในการข้ามแดนมาแต่งงานส่วนใหญ่
จะเริ่มมารับจ้าง หลังจากนั้นจะพบรักกับหนุ่มคนไทย และตัดสินใจแต่งงานในท่ีสุด อย่างไรก็ตามชีวิต
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ภายหลังจากการแต่งงานแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะตัดสินใจอาศัยอยุ่กินกับสามีฝั่งประเทศไทยจนเป็น
สาเหตุให้กลายเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

(2) ระบบการจัดทะเบียนราษฎรในลาวยังไม่มี การยืนยันตัวบุคคลจะใช้ญาติพ่ีน้องและนาย
บ้านเป็นคนรับรอง เม่ือส่วนใหญ่อพยพย้ายมาอาศัยอยู่กับคู่สมรสในฝั่งไทยแล้ว นายบ้านในฝั่งลาว
บางคนไม่กล้ารับรอง เนื่องจากเป็นการกระทําผิดกฎหมายในข้อหาหลบหนีออกจากประเทศแบบผิด
กฎหมาย จึงเป็นสาเหตุให้คนลาวท่ีอาศัยอยุ่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเหืองส่วนใหญ่กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาต ิ

(3) การเข้มงวดทางกฎหมายและปัญหาการเรียกเก็บสินบนใต้โต๊ะท่ีมีราคาแพง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหลบหนีออกนอกเมือง ทําบัตรประชาชนในลาวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้ย้ายถ่ิน
ตัดสินใจไม่กลับประเทศ และเลือกท่ีจะเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองไร้สัญชาติในฝั่งประเทศไทย 

(4) ในสภาวะการเป็นไร้สัญชาติ ปัญหาท่ีกลุ่มคนลาวไร้รัฐประสบมากท่ีสุดคือการไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพของรัฐไทย โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีไม่อยู่ในสารระบบทะเบียนราฎร
อะไรเลย อย่างไรก็ตามเม่ือเจ็บป่วยพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตําบล การได้รับการรักษาจากนายแพทย์และใช้โรงพยาบาลในระดับอําเภอนั้นเป็นไป
ไม่ได้ ปัญหาประการท่ีสองท่ีประสบคือไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเดินทาง ทําให้ไม่สามรถประกอบอาชีพ
ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในหมู่บ้านอาฮีซ่ึงมีชื่อเสียงในการบรรทุกหน่อไม้อัดไปขายยังต่างจังหวัด การ
ถูกจํากัดสิทธิในการเดินทางนี้ทําให้พวกเขาต้องเสียเงินค่าดําเนินการใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวข้องจํานวนมาก 

(5) ท่ีหมู่บ้านอาฮี ประชากรกลุ่มคนไร้สัญชาติได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มคนลาวเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรประสานงานขอความช่วยเหลือจากรัฐไทย เช่น สัทธิในการ
รักษาพยาบาล การช่วยเหลือประกันตัวเวลาถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐจับกุม นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคน
ลาวอพยพยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน กล่าวคือจะเป็นแรงงานหลักในการพัฒนาวัดและ
พ้ืนท่ีสาธารณะของหมู่บ้าน 

(6) ทางออกในการแก้ไขปัญหาท่ีคนลาวอพยพเสนอ คือ การได้รับความช่วยเหลือบรรเทา
ในปัญหาสองเรื่องคือ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการเดนิทางประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง 
 

3) แลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิท่ีควรได้รับ 
คณะนักวิจัยได้นําเสนอเนื้อหาสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและความเคลื่อนไหวของกฎหมาย 

และนโยบายของรัฐบาลไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าตนเองมีสิทธิข้ัน
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พ้ืนฐานอะไรบ้าง และท่ีสําคัญคือนโยบายและคําประกาศต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคนไร้สัญชาติมักจะ

สื่อสารมาไม่ถึงหมู่บ้าน เป็นเหตุทําให้ต้องสูญเสียสิทธิหลายอย่าง เช่น กรณีการมีสิทธิซื้อหลักประกัน

สุขภาพกับโรงพยาบาล ซึ่งคนลาวไร้สัญชาติไม่เคยทราบมาก่อน เม่ือนักวิจัยได้นําเสนอว่ามีสิทธิในการ

ซื้อหลักประกันได้ จึงเป็นแรงกระตุ้นให้หลาบครอบครัวไปซื้อหลักประกันสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 

4) ความต้องการและข้อเสนอแนะต่องานวิจัย 

(1) กลุ่นคนลาวอพยพไร้สัญชาติต้องการให้นักวิจัยดําเนินงานศึกษาและทํากิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะงานศึกษาครั้งนี้มีผลทางรูปธรรมในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พวกเขาได้ เช่น 

เหลือเหลือให้ทราบถึงสิทธิข้ึนพ้ืนท่ีฐานท่ีควรได้รับ  

(2) นัดหมายบุคคลท่ีจะเข้าร่วมนําเสนองานศึกษาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีประชุมเสนอชื่อ

นายบุญถม บรรเทาญาติ เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมนําเสนองานท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

  

ภาพการประชุม 
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กิจกรรมพิสูจน์และซื้อสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลเลย 

(ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการกระตุ้นของโครงการ) 
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ประชุมสรุปประมวลข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

14 สิงหาคม 2558 

ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ บ้านบะไห 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ประมาณ 70 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลจาก 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอ

โขงเจียม และอําเภอบุณฑริก  

2) ท่ีปรึกษาเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ 

3) ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

4) ผู้นําชุมชน 

5) นักวิจัย 

เนื้อหาของการประชุม: เป็นการประมวลสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลของสมาชิกเครือข่าย

ชุมชนคนฮักนําของ พร้อมกับได้เชิญวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมาให้ข้อมูลเก่ียวกับ

หลักประกันสุขภาพของผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ และร่วมประชุมด้วย  

สิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

 

เจ้าหน้าท่ีด้านงานประกันจากโรงพยาบาลโขงเจียมในฐานะผู้แทนสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับสิทธิด้านหลักประกัน
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สุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 แล้ว โดยแนะนําให้นําบัตรประจําตัวไปข้ึน

ทะเบียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือโรงพยาบาลอําเภอในพ้ืนท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู่ และ

ให้ข้อมูลว่าทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขเองกําลังมีการสํารวจข้อมูลของผู้มีปัญหาด้านสิทธิและ

สถานะบุคคล โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีเป็นผู้ดําเนินการ 

ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับประเมินสภาพ

ปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยชี้ให้เห็นว่าช่วงท่ีผ่านมาชาวบ้านเคยได้รับสิทธิ 30 บาท 

อย่างไรก็ตามในช่วง 1 ปี ท่ีผ่านมาต้องกลับไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริงอีก ทําให้ความม่ันใจ

เก่ียวกับสิทธิของตนเองท่ีมีน้อยอยู่แล้วลดต่ําลงไปอีก อย่างไรก็ตามการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีท่ี

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในครั้งนี้ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความม่ันใจมากข้ึน และพร้อมจะไปข้ึน

ทะเบียนดังกล่าว 

สรุปสถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

1) ความล่าช้าและความไม่คืบหน้าของกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีดําเนินโดยหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น 

- การลงรายการสัญชาติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2551 ซึ่งหลายกรณีมีการยื่นคําร้องตั้งแต่ปี 2553-2554  

- การให้สถานะอยู่ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 สําหรับผู้ถือ

บัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลาวอพยพ) ซึ่งได้ยื่นคําร้องตั้งแต่กลางปี 2557  

- การให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2551 สําหรับบุตรของผู้ถือบัตรลาวอพยพท่ีได้มีการจัดทําทะเบียนประวัติไว้แล้ว ซึ่งได้ยื่นคํา

ร้องตั้งแต่ปี 2557 เช่นกัน 

- กรณีการตกหล่นจากการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน 

โดยเฉพาะในกรณีไม่ได้มีการดําเนินงานให้ครบกระบวนการสํารวจในปี 2554 และความบกพร่องของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร และได้มีการหารือกับหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องไว้แล้ว 
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2) ข้อจํากัดในการประสานงานหรือติดต่อกับทางราชการโดยตรงของผู้ประสบปัญหาด้าน

สิทธิและสถานะบุคคล เนื่องจากยังการไม่มีความรู้และความม่ันใจเพียงพอ หลายคนหยิบยกเอาการมี

ฐานะเป็นชาวบ้านไร้สัญชาติข้ึนมาสนับสนุน  

3) การดําเนินกิจกรรมด้านการออมทรัพย์ในหลายพ้ืนท่ีสมาชิกไม่ได้ส่งเงินออมอย่างต่อเนื่อง 

และสถานะของการเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการพูดคุยปรึกษาหารือกันดังท่ีคาดหมายไว้ยังไม่เกิดข้ึนจริงนัก 

อันเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้องหาแนวทางในการฟ้ืนฟูจัดการต่อไป ขณะเดียวกันท่ีประชุมได้สรุปการ

ดําเนินงานกองทุนฌาปนกิจท่ีทําให้สมาชิกได้แสดงออกถึงการช่วยเหลือกันเม่ือสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

เสียชีวิตลงด้วยการสมทบทุนเงินช่วยเหลือการจัดงานศพ โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 800 คน 

สามารถเก็บเงินจากสมาชิกรายละ 5 บาท เพ่ือช่วยเหลืองานศพได้กว่า 4,000 บาท พร้อมกับอนุมัติ

ให้สมาชิกจํานวน 4 ราย กู้เงินจากธนาคารชุมชนอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการดําเนินงานร่วมกันของ

เครือข่ายชุมชน 3 องค์กร (รวมถึงเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ) เพ่ือซ่อมแซม ต่อเติม และสร้าง

บ้านพักอาศัย วงเงินรวม 180,000 บาท 

ฃ 

 

ข้อเสนอสําหรับการติดตามแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้เปิดเวทีหารือกับทางราชการ เพ่ือกําหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลของแต่ละพ้ืนท่ีให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามท่ีระเบียบกฎหมาย

กําหนดไว้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางราชการแล้ว ยังจะ
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เป็นการสร้างการเรียนรู้และทําให้ชาวบ้านมีความม่ันใจในสิทธิของตนเอง กล้าท่ีจะติดต่อกับทาง

ราชการ และนําเสนอปัญหาของตนเองเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหามากข้ึน 

2) จัดเวทีสร้างการเรียนรู้ในประเด็นเฉพาะเพ่ือทําให้สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ 

และตระหนักในสิทธิของตนเองมากยิ่งข้ึน 

3) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ย่อยๆ อยู่ใน

แต่ละพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมออกทรัพย์และต้องการปรับปรุงฟ้ืนฟูการดําเนินงาน

กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ โดยจัดประชุมเพ่ือออมเงินให้ต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน อันจะทําให้สมาชิกมีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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     รายงานฉบับสมบูรณ์  

การประชุมหารือสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิสถานะบุคคล 

29 มิถุนายน 2558  

ณ ท่ีทําการผู้ใหญ่บ้านหนองแปก หมู่ท่ี 2 ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ประมาณ 30 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในอําเภอบุณฑริก (บ้านหนองแปก และบ้าน

หนองเม็ก ตําบลห้วยข่า อําเภอบุณฑริก)  

2) ท่ีปรึกษาเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ 

3) ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน อําเภอบุณฑริก 

4) ผู้นําชุมชน 

5) นักวิจัย 

เนื้อหาของการประชุม: เป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลใน

พ้ืนท่ีอําเภอบุณฑริก กับปลัดอําเภอ และผู้นําชุมชน เพ่ือหารือเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล โดยเฉพาะกรณีการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตาม

มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้ยื่นคําร้องจํานวน 7 คน ได้ยื่นขอ

ความชว่ยเหลือไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

สถานการณ:์  

1) ปลัดอําเภอบุณฑริกชี้แจงเก่ียวกับปัญหาความล่าช้าในการลงรายการสัญชาติ ตามมาตรา 

23 ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า เป็นเนื่องจากข้อมูลท่ีสอบสวนไว้ไม่

ชัดเจน โดยท่ีส่วนหนึ่งเป็นเพราะการให้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงของพยาน โดยเฉพาะในเรื่อง

สถานท่ีเกิดในประเทศไทย 

2) พ่อแม่ของผู้ขอลงรายการสัญชาติฯ (ผู้ขอลงรายการสัญชาติส่วนใหญ่ไปทํางานต่างพ้ืนท่ี 

ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้) ยอมรับว่าท่ีผ่านมาเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจาก

ส่วนใหญ่บุตรของตนเองเกิดในค่ายท่ีพักชั่วคราว ห่างไกลจากชุมชน และไม่ค่อยมีคนสัญชาติไทยรู้เห็น



โครงการศึกษาสถานการณ์ดา้นสทิธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 266 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  

     รายงานฉบับสมบูรณ์  

การเกิด จึงได้รับการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีของทางราชการซึ่งเห็นว่าทุกคนท่ีขอลงรายการสัญชาติฯ 

ล้วนเกิดในประเทศไทย ให้ให้เปลี่ยนคําให้การเก่ียวกับสถานท่ีเกิดมาเป็นในชุมชนท่ีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ

ความสะดวกในการหาพยานบุคคล  

3) ผู้ยื่นคําร้องส่วนใหญ่เดินทางไปทํางานอยู่ในกรุงเทพฯ และการเดินทางมาดําเนินการ

เก่ียวกับสัญชาติของตนเองในแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก และเสี่ยงกับการถูกจับกุมของ

เจ้าหน้าท่ีเนื่องจากเป็นการเดินทางออกนอกเขตพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาทาง

สํานักทะเบียนไม่มีการกําหนดเวลาท่ีแน่นอน หลายครั้งเม่ือนัดให้มาสอบปากคําแล้วก็ต้องเลื่อน

ออกไปเรื่อยๆ ซึ่งกระทบต่อสถานภาพการทํางานของผู้ยื่นคําร้องด้วย ทําให้อาจถูกเลิกจ้างและต้อง

หาสถานท่ีทํางานแห่งใหม่ 

 

ข้อเสนอสําหรับการแก้ไขปัญหา: 

1) ปลัดอําเภอเสนอให้ผู้ยื่นคําร้องนําพยานเข้าสอบปากคําเพ่ิมเติม โดยย้ําให้ต้องให้การตาม

ความเป็นจริง พร้อมกับขอให้นัดหมายล่วงหน้า และทางอําเภอรับจะนัดหมายเก่ียวกับการ

สอบปากคําให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

2) ผู้ยื่นคําร้องจะจัดเตรียมพยานบุคคลและนัดหมายเข้ารบัการสอบปากคําเพ่ิมเติม 
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     รายงานฉบับสมบูรณ์  

การประชุมประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลอําเภอโขงเจียม  

3 กรกฎาคม 2558  

ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ บ้านบะไห 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม: ประมาณ 40 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม (บ้านบะไห ตําบลห้วย

ยาง บ้านคันท่าเกวียน และบ้านทุ่งนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง บ้านห้วยสะคาม ตําบลโขงเจียม และ

บ้านตามุย ตําบลห้วยไผ่) 

2) ท่ีปรึกษาเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ําของ 

3) นักวิจัย 

เนื้อหาของการประชุม: ประชุมเพ่ือประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหาเก่ียวกับการลงรายการ

สัญชาติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 และอ่ืนๆ ภายหลังจากการ

ผู้ยื่นคําร้องจํานวน 19 ราย ได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เก่ียวกับการดําเนินการของลงรายการสัญชาติท่ีมีความล่าช้า และสํานักงานทะเบียนอําเภอในฐานะ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้เรียกผู้ร้องเรียนเข้ารับฟังการชี้แจง เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  

สรุปสถานการณ:์ 

1) ผู้ยื่นคําร้องจํานวน 19 ราย ซึ่งได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการของลงรายการสัญชาติท่ีมีความล่าช้า ได้รายงานการเข้าร่วม

รับฟังการชี้แจงของอําเภอ เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 ณ ท่ีว่าการอําเภอโขงเจียม โดยทาง

ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนท่ีย้ายมารับหน้าท่ีแทนคนเก่าท่ีเกษียณอายุราชการย้ําว่าตนเองไม่เคย

ได้รับการส่งต่อคําร้องท่ีมีการสอบสวนแล้วเสร็จดังท่ีกล่าวอ้าง พร้อมกับขอให้ผู้ร้องยื่นคําร้องใหม่

หลังจากการดําเนินงานโครงการกําหนดสถานะให้นักเรียนแล้วเสร็จ พร้อมกับขอให้ตัวแทนผู้เข้าร่วม

ประชุมในวันนั้นเป็นตัวแทนรับการสอบปากคํา และลงชื่อยอมรับแนวทางท่ีอําเภอเสนอ 

2) ผู้ยื่นคําร้องฯ มีความคิดเห็นว่าการยื่นคําร้องใหม่มีความยุ่งยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับ

การนําพาพยานไปสอบปากคําอีก ขณะท่ีพยานปากสําคัญของผู้ร้องในบางกรณีเสียชีวิตไปแล้ว 
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     รายงานฉบับสมบูรณ์  

ในขณะท่ีอําเภอแทบไม่ต้องรับผิดในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน กลับผลักภาระต่างๆ ให้ตกอยู่ท่ีผู้ยื่นคํา

ร้อง การสอบสวนท่ีท้ายท่ีสุดจึงได้เสนอให้มีการเปิดเวทีหารือกับทางอําเภอเพ่ือกําหนดแนวทางใน

การแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอีกครั้ง 
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ภาคผนวก 3 

เวทีเสนอร่างรายงานวิจัย  

เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9:30-12:30 น. 

ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. อนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ  

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   จํานวน   10 คน 

2. นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ   จํานวน    5 คน 

3. ผู้แทนองค์กรท่ีทํางานด้านสิทธิและสถานะบุคคล จํานวน    4  คน 

4. นักวิชาการ      จํานวน    4  คน 

5. วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็น    จํานวน    3  คน 

6. ชาวบ้านผู้ประสบปัญหาสถานะ   จํานวน  13  คน 

 

กล่าวเปิดการประชุม 

โครงการวิจัยฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานกล่าว

ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมท้ังได้กล่าวเปิดงาน โดยชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากความ

รับรู้ว่าภูมิภาคนี้ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องบุคคลท่ีประสบปัญหาสถานะท่ีนําไปสู่การละเมิดสิทธิ  งาน

ศึกษาวิจัยนี้จะช่วยในการทําให้ปัญหาท่ีดํารงอยู่และขาดการตระหนักรู้ได้รับการเปิดเผยข้ึน และ

สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศึกษานี้จะเป็นคุณูปการต่อการทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาสถานะ

บุคคลและสิทธิของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอให้การดําเนินงานในวันนี้สําเร็จ

ลุล่วงตามท่ีตั้งไว้  
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นําเสนอผลการวิจัย 

อาจารย์จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้กล่าวถึง

ภาพรวมของงานศึกษาวิจัยนี้ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร จากนั้นนักวิจัยอัน

ประกอบด้วย นายอดิศร สุนทรารักษ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยท่ีดําเนินงานวิจัยสถานการณ์และประเด็นของผู้

ประสบปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ได้นําเสนอความเป็นมา กรณีศึกษา รูปธรรม และข้อเสนอ จาก

การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย นายคชษิณ สุวิชา นักวิจัยท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 

นําเสนอสถานการณ์และประเด็นรูปธรรมบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและถูกละเมิดสิทธิผ่านกรณีศึกษา 

และสุดท้ายนายศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์ นักวิจัยซึ่งรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นําเสนอภาพ

สถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และกรณีศึกษารูปธรรม เพ่ือสะท้อนปัญหาการเสียโอกาสและ

การถูกละเมิดสิทธฺของบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากนั้นท่ีประชุมไดเ้ปิดเวทีให้วิทยากรผู้ให้ข้อคิดเห็นนําเสนอข้อเสนอแนะให้นักวิจัย โดยผู้ให้

ข้อคิดเห็นประกอบด้วย (1) อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (2) อาจารย์สุรสม กฤษณจูฑะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (3) นายสุริยันต์ กิจสวัสดิ์ นายอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และ (4) 

นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ คณะอนุกรรมการฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

อาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ ชี้ให้เห็นประเด็นเรื่องการแยกแยะประเภทบุคคลท่ีมีปัญหา

สถานะ ซึ่งต้องมีการแยกประเภทของบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถานะท่ี

เหมาะสมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังอยากให้กรณีศึกษารูปธรรมท่ีแต่ละพ้ืนท่ี 

หยิบยกข้ึนมาเป็นภาพตัวแทนของบุคคลผู้มีปัญหาสถานะ โดยชี้ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนกลุ่มไหน 

เป็นแรงงานต่างด้าว เป็นผู้อพยพข้ามแดนท่ีถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย หรือเป็นคนไร้สัญชาติ เพ่ือ

นําไปสู่การเสนอข้อเสนอแนะตามกลุ่มต่างๆ  

พอพูดเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกัน ผมมองในประเด็นทางสังคม จะ

นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นส่วนช่วยผลักดันประเด็นสิทธิพลเมืองของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือท่ียังไม่มีสถานะ

บคุคลท่ีไม่ชัดเจนอย่างไร ผมเสนอว่าน่าจะมี 4 ป. 
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1. ปรับตัว ทําอย่างไรให้คนเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้าอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องของ

คุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่นการศึกษา หรือสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสวัสดิการเป็นปัญหา

ใหญ่ของคนกลุ่มนี ้

2. ปกป้อง คนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนท่ีถูกละเมิดสิทธิ เช่น สิทธิทางเพศ อคติทางชาติพันธุ์ และ

ปัญหาคอร์รัปชั่น จะทําอย่างไรท่ีจะปกป้องปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็น

เรื่องใหญ่ของสังคมไทย 

3. ปรับปรุง ในเชิงกฎหมายและฐานข้อมูล เนื่องจากการแก้ไขปัญหาของบุคคลท่ีมีปัญหา

สถานะ ฐานข้อมูลเป็นเรื่องท่ีมีควาสําคัญท่ีจะต้องทําให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ของ

ผู้คนและพ้ืนท่ี กฎหมายก็เช่นเดียวกันท่ีต้องปรับปรุงบนฐานของฐานข้อมูลบุคคลท่ีชัดเจน 

4. เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของคนทํางานในประเด็นนี้ ควรมีการทํางานในเชิงเครือข่าย 

ท่ีจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปท้ังนักวิชาการ ภาครัฐ และ

คนทํางานในประเด็นนี้ในภูมิภาคอ่ืน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอคิตทางชาติพันธุ์ เป็นอีกเรื่องท่ีจะต้อง

ก้าวข้ามเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ “เจ้าอนุวงศ์” หรือ การพูดถึงโรคคอตีบ ท่ีมองว่า

มาจากผู้อพยพเป็นพาหนะ ท้ังๆ ท่ีปัญหานี้เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขของสังคมไทย ท่ีไม่สามารถ

เฝ้าระวังการเผยกระจายของเชื้อโรค ยุทธศาสตร์การทํางาน ท่ีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน อยากให้ดูกลุ่มนี้ด้วย เพราะเสี่ยงต่อการค้ามนุษย ์

 

อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป ผมเห็นชื่องานก็เข้าใจว่าเป็นภาพรวมของภาคอีสาน แต่จริง

เป็นการดูใน 3 พ้ืนท่ี บางอําเภอในสามจังหวัดเท่านั้น แต่ละพ้ืนท่ีนําเสนอในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน อย่าง

อุบลราชธานี ก็ให้รายละเอียดข้อมูลเจาะลึก ให้ข้อมูลในเชิงสถิติ รูปธรรมกรณีศึกษาท่ีสะท้อนว่าอยู่ใน

ข้ันตอนการแก้ปัญหาตรงไหน ทําอะไรไปแล้วบ้างต่อปัญหาสถานะบุคคลเหล่านั้น ส่วนพ้ืนท่ี

หนองคายและพ้ืนท่ีเลยก็เป็นอีกแบบหนึ่ง  

เรื่องกฎหมาย สิ่งท่ีเราใช้ในการวิเคราะห์คือปฏิญญาสากล ซึ่งในปฏิญญาสากลท่ีประเทศไทย

เป็นภาคี ให้การยอมรับการเป็นบุคคลทางกฎหมาย รวมท้ังในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้ก็เขียน

รับรองพันธะสัญญาทระหว่างประเทศเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามเหล่านี้เป็นเพียงตัวหนังสือ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติจริงอาจมีปัญหาท่ีซับซ้อนหลายๆ ประเด็น ในทางปฏิบัติอาจไม่เป็นจริง  
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ในงานพูดถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิพลเมือง แต่ควรระบุว่า

อะไรบ้างควรเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี ต้องจําแนกหยิบยกข้ึนมาให้เห็นชัด และสิทธิ

เหล่านั้นเม่ือเทียบกับคนไทย เขาถูกปฏิบัติแตกต่างอย่างไรบ้าง 

งานนี้อาจต้องจําแนกกลุม่คนท่ีมีข้อมูล กลุ่มคนท่ีเราศึกษามีข้อเท็จจริงในเชิงกฎหมาย

อย่างไร แล้วกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร เขามีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงกฎหมายอย่างไร และ

กฎหมายไม่ดําเนินการยังไง  

ประเด็นท่ีน่าสนใจของงานศึกษานี้ คือ ชาวบ้านพบว่าคนท่ีละเมิดสิทธิส่วนใหญ่คือ หน่วยงาน

ราชการ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างการทํางานในพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยให้ปัญหาของชาวบ้าน

บรรเทาลง ซึ่งในพ้ืนท่ีอุบลราชธานี คุณศิระศักดิ์เคยชวนผมและลูกศิษย์ลงไปช่วยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและบันทึกข้อเท็จจริง เพ่ือช่วยปลัดอําเภอในประเด็นท่ีขาดคนทํางาน อันนี้อาจเป็น

ตัวอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้การทํางานร่วมกันแก้ปัญหาไปได้เร็วข้ึน 

 คุณสุริยันต์ กิจสวัสดิ์ ตั้งแต่ท่ีฟังมาแต่เช้า ส่วนราชการโดยเฉพาะอําเภอตกเป็นจําเลยของ

เวทีนี้ ผมอยากเท้าความถึงบทบาทของอําเภอซึ่งเก่ียวข้องกับสถานะโดยตรง ส่วนสิทธิจะเกิดข้ึนเม่ือมี

สถานะบุคคล  

 ในส่วนของความล่าช้า ในกรณีมาตรา 23 เกิดจากความคิดของผู้บริหารอําเภอท่ีมีหน้าท่ีใน

การเพ่ิมชื่อ คิดเห็นไม่เหมือนกัน บางอําเภอยอมลงรายการสัญชาติให้ บางอําเภอไม่ยอมลงรายการ

สัญชาติให้ สืบเนื่องมาจากความกลัวในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีเกรงจะมีความผิดหาก

ดําเนินการลงไปอย่างไม่รอบครอบ จึงเป็นประเด็นหลักท่ีทําให้เกิดการทํางานล่าช้า   

 คุณขรรค์ชัย คงเสน่ห์ สรุปและเสนอให้ผู้วิจัยนําเสนอรายงานวิจัย โดยแบ่งการเขียนให้

นักวิจัย 3 พ้ืนท่ีเป็นการศึกษาคนละบท เพ่ือให้ง่ายในการเรียบเรียงงานวิจัยตามข้อเสนอแนะ 

 

 


