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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ประกอบพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  กำหนดให้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนประกอบกับแผน

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดให้ กสม. เน้นการ

ดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดัน

อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยกลยุทธ์ที่ 2.1 กำหนดให้เน้นภารกิจในด้าน

การให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (1) ได้กำหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอำนาจใน

การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่

ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

 จากรายงานการศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ประกอบกับข้อมูลและความเห็นที่ได้จากการประชุมร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้แทนส่วน

ราชการภายในสำนักงาน กสม. พบว่าปัญหาด้านสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ยังคงเป็นปัญหาด้าน

สิทธิมนุษยชนที่สำคัญและยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด

ได้แก่  ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พังงา ตราดและตาก ซึ่งคาดการณ์ว่ามีอยู่ประมาณ 38,000 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 18,000 คน และกลุ่มที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน/กลุ่มที่ขึ้นทะเบียนแลว้มี

ปัญหาประมาณ 20,000 คน  แม้ว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และ

กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นกลไกในการพิสูจน์และกฎ

คืนสัญชาติไทยให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่ม

คนไทยพลัดถิ่นก็ยังไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ส่งผลให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากไม่สามารถ

เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ ในฐานะพลเมืองไทยได้ โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสาธารณสุข 

การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สิทธิทางการศึกษา เสรีภาพในการ

เดินทาง รวมถึงสิทธิในที่ดินและท่ีอยู่อาศัย 
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 สำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 

โดยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้งระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและพังงา ซึ่งมีจำนวนประมาณการกว่า    

28,000 คน โดยกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นดังกล่าว ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย 

เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติไทย จนกระท่ังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับ

ที่ 5  พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น ซึ่งภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับ

ดังกล่าว กลับพบว่ามีคนไทยพลัดถิ่นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ ่น1 ซึ ่งในปัจจุบันมีคนไทยพลัดถิ ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการคืนสัญชาติไทย 

เนื่องจากขั้นตอนและกระบวนการในการรับรองคนไทยพลัดถิ่น มีความซับซ้อนในด้านการพิจารณาเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานและข้อจำกัดด้านคุณสมบัติเกี่ยวกับสถานะทางทะเบียน จึงทำให้คนไทยพลัดถิ่นบางกลุ่มยังคง

ไม่มีสิทธิยื่นคำขอต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น อีกทั้งในทางปฏิบัติกระบวนการแก้ไข

ปัญหาสถานะทางทะเบียนและการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นนั้น ยังคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ยาวนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 

อย่างเช่นกรณีคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

เครือข่ายการแก้ไขปัญหาคืนสัญชาติคนไทยตั้งแต่พ.ศ. 2545 ภายหลังจากที่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ตามท่ีกฎกระทรวงภายใต้กฎหมายสัญชาติกำหนดแล้ว ยังคงต้องใช้ระยะเวลากว่า 20 ปีถึงจะได้รับการทำบัตร

ประชาชนเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 25642  อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระยะเวลาและ

กระบวนการในการพิจารณาการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายนั้น ส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่น

อีกจำนวนมากถูกลิดรอนสิทธิและจำต้องอยู่ในสถานะคนเถื่อนนอกกฎหมาย ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการ

ความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาลในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการถูกดูหมิ่นดู

แคลนถูกเอารัดเอาเปรียบไม่มีวันจบสิ้น3 

 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และคืน

สัญชาติไทยให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และ

กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555  รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นระบบ เพื ่อที ่จะนำข้อมูลและองค์ความรู ้ที ่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาและจัดทำเป็น

 
1 ชุมชนไท, คนไทยพลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ, เว็บไซต์ http://chumchonthai.or.th/data-thaipladthin, สืบค้นวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2564. 
2ชุมชนไท, คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเพ่ิม 23 คน โดยได้รับการแก้ปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2555, เว็บไซต์ https://www.chumchonthai.or.th/node/706, สืบค้นวันท่ี 20 พฤศจิกายน2564. 
3 อินทรชัย พาณิชกุล, "แพะค่าหัวคิว" ความผิดที่ไม่ได้ก่อของ "คนไทยพลัดถิ่นบางสะพาน", เว็บไซต์ 
https://www.posttoday.com/social/local/558796 , สบืคน้วันท่ี 20 พฤศจิกายน2564. 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นต่อ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ 

คำสั่งที่เก่ียวขอ้งตามหน้าที่และอำนาจของกสม.ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 2. เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่ม

คนไทยพลัดถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยพลัดถิ่น 

1.3 ขอบเขตการศึกษา  

 1. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมและเชิงลึก จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เ สีย 

ได้แก่ คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร และพังงา  หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและนโยบาย  หน่วยงานภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนา

เอกชนที่ทำงานเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่ศึกษาและนักวิชาการ

หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคล โดยเฉพาะประเด็นด้านคนไทยพลัดถิ่น 

 2. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ในรูปแบบข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของ

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายและนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของคนไทยพลัดถิ่น 
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1.4.กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 วิธีการดำเนินงาน 

 การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และคืนสัญชาติไทยให้กับกลุ่มคน

ไทยพลัดถิ่นในภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555  ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (qualitative methods) โดยการเก็บ

ข้อมูลแบบผสมผสานทั้งการศึกษาเอกสาร (documentary research) และการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล

ภาคสนาม (field research) ตลอดจนวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย แนว

ปฏิบัติของหน่วยงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนไทยพลัดถิ่น 

 2. ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและแผนการดำเนินการศึกษา 

เช่น แบบสอบถาม รูปแบบการสัมภาษณ์  รวมถึงดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติอื่นท่ีเกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมและเชิงลึก  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นคนไทยพลัดถิ่นตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) อย่างน้อย

ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร และพังงา  รวมถึงใน

พื้นที่อื่นที่ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

คนไทยพลัดถิ่น - ใครบ้างที่

เป็นคนไทยพลัดถิ่น  

สิทธิคนไทยพลัดถิ่น - สิทธิ

อันพึงมีที ่คนไทยพลัดถิ่น

ควรจะได้รับตามหลักสิทธิ

ม น ุ ษ ย ช น แ ล ะ

พระราชบัญญัต ิส ัญชาติ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  

1. กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่        

ในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดระนอง พ ังงา 

ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น 

2.สถานการณ์ด้านสิทธิของคน

ไทยพลัดถิ ่นที ่ย ังไม ่ได ้ร ับการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

3.ข้อกฎหมายและนโยบายที่

เกี่ยวข้อง 

4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

กระบวนการและขั้นตอน

การรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย

ไทยทั้งระบบ เพื่อสะท้อน

ให ้ เ ห ็ นถ ึ งป ัญหาและ

ข ้อบกพร ่อง ในการคืน

สัญชาติไทยให้กับกลุ่มคน

ไทยพลัดถิ่น 
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กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและ

นโยบาย อาท ิ  องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น อำเภอ จ ั งหว ัด  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชนทำงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคล โดยเฉพาะประเด็นด้านคนไทย

พลัดถิ่น 

 4. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

15 คน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน  

 5. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือแสวงหาข้อค้นพบ

ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และจัดทำข้อเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการ 

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในเชิงรูปธรรม ตลอดจน

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั ่งที ่เก ี ่ยวข้องตามหน้าที ่และอำนาจของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ

ผลการวิจัย และรับฟังความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี ่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 30 คน 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งที่

เกี่ยวข้องตามหน้าทีแ่ละอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

1.7 นิยามศัพท์ 

 คนไร้รัฐ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่มีรัฐหรือประเทศใดๆ บันทึกข้อมูลบุคคลนั้นไว้เป็นประชากรของรัฐ

หรือประเทศ ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนราษฎร 

 คนไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลไร้รัฐที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนราษฎรและมีเอกสารแสดงตัวตน 

 คนไร้รากเหง้า หมายถึง คนไร้สัญชาติที่ไม่อาจจะพิสูจน์ทราบจุดเกาะเกี่ยวของตนกับรัฐได้ ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีไม่มีความทรงจำใดๆ เกี่ยวกับสถานที่เกิดหรือบิดามารดาเลย อาจเป็นกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง
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จากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์  หรือกลุ่มคนที่จำได้ว่าตัวเองเกิดที่ใด บุพการีคือใครแต่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้า

ของตนเอง 

คนไทยพลัดถิ่น หมายถึง ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอัน

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศ

อื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการ

สํารวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

กำหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกันตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

1.8 ระยะเวลาและแผนการดำเนินการ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึง 28 พฤษภาคม 2565   

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือนที่) ผลผลิต 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1.การทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย 
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
คนไทยพลัดถิ่น 

         
รายงานขั้นต้น
ประกอบด้วย
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่
สมบูรณ์พร้อม
ทั้งแผนการ
ดำเนินงานและ
เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล 
 

2.ออกแบบระเบ ียบว ิธ ีว ิจัย 
กระบวนการและเครื ่องมือใน
การเก ็บข้อมูล และแผนการ
ดำเนินการศึกษา 
 
 

        

3.ส่งรายงานขั้นต้น 
 

        
 

    

4 .  รวบรวม ว ิ เคราะห ์และ
สังเคราะห์ข ้อม ูล เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย 
แนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ภาพรวมและเช ิ งล ึ ก   และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
คนไทยพลัดถิ่น 

        รายงาน
การศึกษาวิจัย
ฉบับกลาง 
ประกอบด้วย
ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารและ

× 
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การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ภาคสนามและ
ร่างประเด็น
สำหรับการ
ประชุมกลุ่ม
ย่อยครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 .รวบรวม  ว ิ เคราะห ์ข ้อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      กลุ่มท่ี 1 คนไทยพลัดถิ่นใน
พื ้นที ่จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระนอง ชุมพร และพังงา 
      กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน
ไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและ
นโยบาย อาทิ องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่น อำเภอ จ ังหวัด 
ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย และสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น 
       กลุ ่มที ่ 3 หน่วยงานภาค
ประชาสังคม/องค์กรพ ัฒนา
เอกชนทำงานเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของ
กลุ ่มคนไทยพลัดถิ ่นในพื ้นที่
ศึกษา 
       กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักวิชาการ
หร ือผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านสถานะ
บุคคล โดยเฉพาะประเด็นด้าน
คนไทยพลัดถิ่น 
 

        

6. จัดทำร่างประเด็นเพ่ือใช้ใน
การประชุมกลุ่มย่อย 
 

     
 
 
 

   

7.ร่างรายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับกลาง 

        ร่างรายงานการ
ศึกษาวิจัยฉบับ

× 
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8.จ ัดการประช ุมกล ุ ่ มย ่ อย 
(Focus group) ของผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง 
โดยมีผู ้เข้าร่วมอย่างน้อย 15 
คน เพื ่อตรวจสอบข้อมูลและ
จัดทำข้อเสนอแนะ 

        สมบูรณ์
ประกอบกับผล
การประชุม
กลุ่มย่อยทั้ง 2 
ครั้งและ
แผนการจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
นำเสนอ
ผลการวิจัย 

9.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาเป็นร่างข้อเสนอแนะ 
มาตรการ หรือแนวทางในการ
ส ่ ง เสร ิมและค ุ ้มครองส ิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มคนไทยพลัด
ถิ่น 
 

        

10. ส่งร่างรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 

        

11.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
นำ เสนอผลการว ิ จ ั ย  ( ร ่ า ง
ข ้อเสนอแนะ) ร ับฟ ั งความ
ค ิ ด เ ห ็ น  เ พ ื ่ อ ป ร ั บ ป รุ ง
ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากผู ้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้
เสีย 

        รายงานผล
การศึกษาฉบับ
สมบูรณ์พร้อม
กับบทสรุป
ผู้บริหาร 

12. ปรับปรุงและจัดทำรายงาน
ผลการศ ึกษาฉบ ับสมบ ูรณ์  
พร้อมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

        

13. ส่งรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

        

 

 

× 
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติของหน่วยงาน และงานวิจัยที่

เกี ่ยวข้องกับประเด็นคนไทยพลัดถิ่น คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือ 2.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชน        

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดสถานะบุคคล 2.3 นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับสถานะของคนไทยพลัดถิ่น     

2.4 กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น และ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนไทยพลัดถิ่น 

2.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือแนวคิดท่ีมีรากฐานมากจากความเชื่อ ปรัชญา คำสอนทางศาสนา 

ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ในโลกที่เชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่4 

ซ่ึงนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2488 และมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมา คำว่า

สิทธิมนุษยชนจึงเป็นที ่รู ้จักและถูกใช้แพร่หลายทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาประเทศ ซึ ่งทาง

สหประชาชาติก็ได้มีความพยายามที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สุขมีสันติภาพเกิดขึ้นบนโลกนี้ จึงได้มีการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็น

มาตรฐานเบื้องต้นในการให้ประชาคมโลกนำไปปฏิบัติ โดยในกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้

ในหลายมาตราด้วยกัน เช่นในอารัมภบทได้กล่าวถึงความมุ่งหมายสหประชาชาติไว้ว่า “เพ่ือเป็นการยืนยันและ

ให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ”5  

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ถือว่าเป็นแม่บท

ของสิทธิมนุษยชน เพื่อการประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นเอกสารหลัก

ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 

โดยประเทศไทยได้ออกเสียงสนับสนุนด้วย6 ซ่ึงต่อมาองค์การสหประชาชาติได้มีการออกกฎบัตรสหประชาชาติ 

บทหรือมาตราที ่เกี ่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนอยู ่หลายข้อ  รวมทั้งการจัดตั้งกลไกต่าง ๆ เพ่ือ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงมีการพัฒนามาโดยตลอด จนได้มีการรับรองกฎหมายระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิกติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา รวมทั้งแนวปฏิบัติ

 
4 Amnesty International Thailand, สิทธิมนุษยชนคืออะไร, เว็บไซต์ http://old.amnesty.or.th/our-work/human-
rights-education/about, สืบคน้วันที่ 5 ธันวาคม 2564. 
5 ศุภรา ศรีปริวาทิน, แนวคิดและหลักการของสิทธิมนษุยชน, เว็บไซต์  https://policetraining9.com /index.php/ 
data/คลังความรู/้2019-10-29-03-58-19/222-2020-07-17-02-30-56.html , สืบค้นวันท่ี 5 ธันวาคม 2564. 
6คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2556). 
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ที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธกรณีตามกฎหมายและ/หรือทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติตาม7 

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการจำแนกประเภทของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ไว้ 5 

ประเภท ได้แก่ 

1. สิทธิพลเมือง (Civil rights) ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต การไม่

ถูกทรมาน ไม่ถูกทำร้ายหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับสัญชาติเป็นต้น 

2. สิทธิทางการเมือง (Political rights) ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดำเนินกิจการที่เป็น

ประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิการ

เลือกตั้งอย่างเสรี 

3. สิทธิทางสังคม (Social rights) ได้แก่ สิทธิการได้รับการศึกษา การได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ 

การได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ การได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและ

สร้างครอบครัว เป็นต้น 

4. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic rights) ได้แก่ สิทธิการมีงานทำ การได้เลือกงานอย่างอิสระและ

ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น 

5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural rights) ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายใน

ภาษาท้องถิ่นของตน การมีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่ น

ของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิงได้โดยไม่มี

ใครมาบีบบังคับ เป็นต้น8 

สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ก็ได้นำหลักการตามปฏิญญาสากลดังกล่าวเข้าสู่

ระบบกฎหมายภายในตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC), อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบ ัต ิทางเช ื ้อชาติในทุกร ูปแบบ ( International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination- ICERD),  อน ุส ัญญาว ่าด ้วยการขจ ัดการเล ือกปฏ ิบ ัต ิต ่อสตร ี ในท ุกร ูปแบบ 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) เป็นต้น  

 
7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนเเห่งชาติ, แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชน, 
เว็บไซต์ https://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-
Human-Rights-Instruments.aspx, สืบค้นวันท่ี 5 ธันวาคม 2564  
8 ชำนาญ จันทร์เรือง, สิทธมินุษยชนที่คนไทยรุ่นใหม่ควรรู้, (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวิร์ม, 2551), น.12-13 
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2.1.1 แนวคิดสิทธิมนุษยชนกับประเด็นเรื่องสัญชาติ 

ในประเด็นเรื่องสัญชาตินั้นตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยเรื่องสัญชาติ ค.ศ. 1930 มาตรา 1 กำหนดว่า 

“ให้รัฐแต่ละรัฐวางข้อกำหนดกฎหมายของตนว่าบุคคลใดถือเป็นพลเมืองของรัฐ โดยรัฐอื่นยอมรับกฎหมาย

ดังกล่าวตราบเท่าที่สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศและ

หลักกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับโดยสากลในเรื่องสัญชาติ” ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสัญชาติได้ค่อยๆ 

พัฒนาขึ้นโดยเน้นถึงความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน มากกว่าการกล่าวอ้างเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐ ปรากฏ

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 มาตรา 15 กำหนดว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือ

สัญชาติ การถอนสัญชาติโดยพลการหรือการปฏิเสธในการเปลี่ยนสัญชาติจะกระทำมิได้”  เพื่อเป็นการ

รับรองความผูกพันทางกฎหมายของมนุษย์ทุกคนอันพึงมีต่อรัฐ เนื่องจากการเป็นพลเมืองและการมีสัญชาตินั้น 

ไม่เพียงแต่จะทำให้พลเมืองเกิดสำนึกในที่มาของตน แต่ยังก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลในการได้รับการคุ้มครองจาก

รัฐในสิทธิต่างๆ ทางสังคมและการเมือง ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการมีสิทธิในการเป็นพลเมืองหรือการมีสัญชาตินั้น

ได้ถูกให้ความหมายว่าเป็น “สิทธิในการมีสิทธิ” 

ฉะนั้นการมีสัญชาติของรัฐหนึ่งนั้นโดยแท้จริง จึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์โดยชอบระหว่างบุคคลกับรัฐ

นั้น ๆ ซึ่งความสัมพันธ์อันแท้จริงและโดยชอบระหว่างบุคคลต่อรัฐ เกิดขึ้ นจากการถือกำเนิด การมีถิ่นที่อยู่

อาศัยและ/หรือการสืบสายโลหิต โดยหลักการนี้สะท้อนอยู่ในมาตราของกฎหมายสัญชาติของรัฐเกือบทุก

ประเทศ  คำว่า“สัญชาติ” ตามคำจัดความของ The American Court of Human Right หมายถึง “ความ

ผูกพันทางการเมืองและทางกฎหมายรวมถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลเข้าไว้กบัรัฐที่

ให้สัญชาติ โดยรัฐให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวในการได้รับความคุ้มครองทางการทูต” 9 และเพ่ือเป็นการยืนยันว่า

บุคคลทุกคนมีสิทธิได้สัญชาติและจะไม่เสียสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้สัญชาติ ประชาคมนานาชาติจึงได้มีการ

พัฒนาสนธิสัญญาขึ้นมาสองฉบับ ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ.1951 และอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 

 ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 บุคคลไร้สัญชาติ หมายถึง “บุคคลซึ่ง

ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพลเมืองภายใต้ผลของกฎหมายของรัฐใดๆ (de jure stateless)” และการที่บุคคล

หนึ่งจะได้รับการพิจารณาให้ถือสัญชาติตามผลของกฎหมายนั้น คือบุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาให้มีสถานะ

พลเมืองภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่วางไว้ ซ่ึงอาจปรากฏอยู่ในรูปแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ คำสั่งของ

ประมุขของรัฐหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ อย่างไรก็ดีบุคคลโดยส่วนใหญ่จะมีเพียงหนึ่งสัญชาติโดยอัตโนมัติ

จากประเทศที่บุคคลนั้นถือกำเนิด(jus soli) หรือจากประเทศที่บิดามารดาของบุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่ ( jus 

sanguinis)  และในการยื่นขอสัญชาติ ผู้ร้องขอเข้าเป็นพลเมืองยังไม่สามารถได้สัญชาติจนกว่าจะได้รับอนุมัติ 

 
9 Marilyn Achiron(UNHCR), สัญชาติและการไร้สัญชาติ คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา, (ประเทศไทย: บริษัทโชคอนันต์การ
พิมพ์แบะบรรจุภณัฑ์จำกัด, 2553), น.6-30 
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ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับสัญชาติจากการเกิดตามกฎหมายของรัฐ หรือไม่ได้รับพิจารณาอนุมัติสัญชาติในการขอ

สัญชาติเรียกว่า บุคคลไร้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย (de jure stateless) อย่างไรก็ดีบุคคลอาจมีสิทธิที่จะ

ได้รับสัญชาติของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ แต่หากไม่มีรัฐให้พร้อมจะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลนั้นเฉกเช่นพลเมือง 

การที่บุคคลนั้นไม่ได้รับสัญชาติและความคุ้มครองจากรัฐโดยสมบูรณ์ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติโดย

พฤตินัยหรือผู้ที่ไม่ได้การรับรองสัญชาติ (de facto stateless)10 

2.1.2 คนไร้สัญชาติ 11 

 คนไร้สัญชาติ หมายถึง คนที่ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสถานะเป็นคนมีสัญชาติของรัฐใดเลย (National–

Less) ภายหลังจากได้พิจารณากฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวโดยแท้จริง (Genuine link) กับ

บุคคลนั้น อันได้แก่ กฎหมายของรัฐอันเป็นเจ้าของดินแดนอันเป็นถิ่นที่เกิดหรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของบุคคล

นั้น หรือกฎหมายของรัฐเจ้าของตัวบุคคลผู้เป็นบุพการีหรือคู่สมรสของบุคคล  ซึ่งปัญหาความไร้สัญชาติ 

(Nationality less) ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลธรรมดานั้นคือ สภาพที่บุคคลไม่มีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก 

กล่าวโดยหลักกฎหมายได้ว่า คนไร้สัญชาติมีสถานะเป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศของโลก 

 สำหรับปัญหาไร้สัญชาติจะมีความรุนแรงมากขึ้น หากบุคคลไม่ได้รับการยอมรับให้ “สิทธิอาศัย” โดย

รัฐใดเลยในโลกซึ่งผลของกฎหมายบุคคลในสถานการณ์นี้จึงตกเป็น “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” ในทุกประเทศ 

บุคคลในลักษณะนี้จึงตกเป็น “คนไร้รัฐ” (Stateless) โดยสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกันคนไร้สัญชาติอาจจะไม่ใช่

คน “ไร้รัฐ” (Stateless) หากปรากฏต่อไปว่า มีรัฐใดรัฐหนึ่งยอมรับให้ “สิทธิอาศัย” แก่คนไร้สัญชาตินั้น 

เพราะการได้รับอนุญาตให้มีสิทธิอาศัยในดินแดนของรัฐใด ก็ย่อมหมายความว่ารัฐนั้นยินยอมที่จะมีสถานะเป็น 

“รัฐเจ้าของดินแดนอันเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น” (State of Domicile) บุคคลนั้นจึงอาจตั้งบ้านเรือนอยู่ใน

ดินแดนของรัฐนั้นได้ และมีภูมิลำเนาอยู่ในกฎหมายมหาชนของรัฐนั้น อันทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะร้องขอลง 

รายการสถานะบุคคลของตนในทะเบียนราษฎร์ (Civil Registration) ของรัฐนั้นได้ และย่อมหมายความว่าไป

ว่าบุคคลนั้นย่อมมีสถานะเป็น “ราษฎร” หรือ “พลเมือง” หรือ “Citizen” หรือ “People” ของรัฐที่ยอมรับ

ให้สิทธิอาศัยแกบุ่คคลเหล่านั้น 

 แต่อย่างไรก็ด ีเมื่อปรากฏว่าบุคคลไม่มีสัญชาติของรัฐใด ผลที่ตามมาก็คือเขาจะไม่มีรัฐเจ้าของสัญชาติ 

(State of Nationality) แต่ถ้าหากเขามีสิทธิอาศัยในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว เขาก็จะมีรัฐเป็นเจ้าของ

 
10 อ้างแล้ว, Marilyn Achiron(UNHCR) 
11 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อัญชลี กิจธนไพบูลย์, อรวรรณ รอดสังวาล,สุวรรณ ีเข็มเจริญ และ อารยา ชินวรโกมล
, รายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาปัญหาผลกระทบด้าน สิทธิมนุษยชนต่อคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการเรื่อง งานวิจัยของประเทศไทยด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์, 24 มิถุนายน 2545, ณ ห้องประชุม
จุมภฏพันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อ้างใน สุวิมล อิสริยานนท์, แนวทางในการ
คุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : ศึกษากรณีการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า , 
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558), น.11-13 
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ภูมิลำเนาโดยผลที ่ส ุดเขาก็จะมี “รัฐเจ้าของตัวบุคคล” (Personal State) เขาย่อม ไม่ใช่ “คนไร้ร ัฐ” 

(Stateless Persons) แต่ยังคงมีข้อเสียตรงที่ว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนต่างด้าวในสายตาของทุกประเทศบนโลก 

ฉะนั้นคนไร้รัฐ (Stateless Persons) จึงได้แก่บุคคลที่ไม่มีข้อเท็จจริงอันจะทำให้ได้สัญชาติของรัฐใดเลย และ

ไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศ ซึ่งก็คือไม่อาจเป็นคนชาติของรัฐใดเลยบนโลก รวมทั้งไม่อาจตั้ง

บ้านเรือนอาศัยอยู่ในประเทศใดเลยบนโลก และยังเป็นคนต่างด้าว (Aliens) เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สำหรับทุกรัฐ เป็นคนเถื่อน คนผิดกฎหมายสำหรับทุกดินแดน โดยคนไร้สัญชาติมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท 

กล่าวคือ ประเภทแรก คนไร้สัญชาติที่ไม่ไร้ภูมิลำเนา หมายถึง ยังไม่ไร้รัฐแต่เป็นคนต่างด้าวสำหรับทุกรัฐ  และ

ประเภทท่ีสอง คนไร้สัญชาติที่ไร้ภูมิลำเนา หมายถึง การเป็นคนไร้รัฐโดยไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายทุกรัฐ  

ในประเทศไทยปรากฏว่ามีทั้งคนไร้สัญชาติที่ได้รับสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายไทย (คนไร้สัญชาติ

ที่ไม่ไร้ภูมิลำเนา) และคนไร้สัญชาติที่ยังไม่ได้รับสิทธิอาศัยตามกฎหมาย (คนไร้สัญชาติที่ไร้ภูมิลำเนา) เพราะ

เหตุนี้ตามบริบทของประเทศไทยจึงมีการให้ความหมาย “ไร้รัฐ” และ“ไร้สัญชาติ” แตกต่างกันโดย  “คนไร้

รัฐ” หมายถึงบุคคลผู้ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ และไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบการทะเบียนราษฎร ส่วน

“คนไร้สัญชาติ” หมายถึงบุคคลไร้รัฐที่ได้ข้ึนทะเบียนในระบบการทะเบียนราษฎรและมีเอกสารแสดงตน12 

สำหรับประเทศไทยปัญหาของคนไร้สัญชาติมีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

(1) ความไร้สัญชาติเพียงด้านข้อเท็จจริง (De facto Stateless) กล่าวคือประการแรกความไร้สัญชาติ

ที่เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลไม่อาจพิสูจน์ความเกาะเกี่ยวกับรัฐใดในโลก จึงไม่อาจกำหนดสัญชาติได้เลย จึงตกเป็น

คนไร้สัญชาติ และประการที่สอง ความไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลนั้นเชื่อว่าและอ้างว่า ตนมีข้อเท็จจริง

ที่ทำให้ได้สัญชาติไทยแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเองปฏิเสธที่จะเชื่อในข้อเท็จจริงที่บุคคลกล่าวอ้าง 

(2) ความไร้สัญชาติทั้งด้านข้อกฎหมาย (De Jure Stateless) กล่าวคือโดยข้อเท็จจริงแห่งตัวบุคคล

นั้น ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายของประเทศไทยยอมรับให้สัญชาติแก่บุคคลนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลไม่มีสัญชาติ

ไทยและสัญชาติของประเทศอื่นใดในโลก ความไร้สัญชาติโดยข้อกฎหมายนี้เกิดขึ้นได้  ประการแรกความไร้

สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทศไทย และประการที่สอง ความไร้

สัญชาติที่เกิดแก่บุคคลที่เกิดนอกประเทศไทยจากบุพการีที่เกิดนอกประเทศไทย 

ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่บุคคลธรรมดา จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่ชุมชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่

ดั้งเดิม ตามหลักกฎหมายสัญชาติบุคคลเหล่านี้ย่อมได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ในปัจจุบันยังพบว่า มีชน

พื้นเมืองในหลายพื้นที่ตกเป็นคนไร้รัฐ โดยสาเหตุจากการขาดเอกสารในการพิสูจน์ตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐไทย 

 
12 UNHCR ประเทศไทย, ภาวะรัฐไร้สัญชาติคืออะไร, เว็บไซต์ https://www.unhcr.or.th/sites/default/files/u11 
/%28th%29What%20is%20Statelessness.pdf, สืบค้นวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 
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หรือมีเอกสารแต่บกพร่องที่จะใช้ในการพิสูจน์สัญชาติ โดยส่วนมากจะพบในพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือ

ห่างไกลจากการจัดการทางทะเบียนราษฎรของรัฐ 

 2) ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่ชนกลุ่มน้อย โดยข้อเท็จจริงชนกลุ่มน้อยในหลายพื้นที่เป็นกลุ่มชน

พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาดั้งเดิม แต่ก็มีบุคคลไม่น้อยที่ตกเป็นคนไร้รัฐซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

คือ กลุ่มที่มีรากเหง้าจากบรรพบุรุษที่เกิดนอกประเทศไทย และกลุ่มที่มีรากเหง้าจากบรรพบุรุษที่เกิดใน

ประเทศไทย ซึ่งชนกลุ่มน้อยนี้ก็ประสบปัญหาในการตกเป็นคนไร้สัญชาติก็เนื่องมาจากการขาดเอกสารในการ

พิสูจน์ตัวบุคคลเช่นเดียวกับกลุ่มชนพื้นเมือง โดยอาจเกิดจากการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และการไม่รู้ไม่เข้าใจใน

ระบบทะเบียนราษฎรของรัฐ เป็นต้น 

3) ความไร้รัฐที่เกิดแก่ผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มนี้จะมีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมาย

มักจะมีบรรพบุรุษในช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เนื่องจากหลบหนีภัยจากการสู้รบ หรือเหตุอื่น ๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเข้ามาอยู่อาศัยในฐานะผู้ลี้ภัย  

4) ปัญหาความไร้รัฐที่เกิดแก่กลุ่มคนไร้รากเหง้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่รู้รากเหง้าของตน คือ ไม่ทราบว่า

ตนเป็นบุตรของใคร เกิดท่ีไหน13  

2.1.3 คนไร้รากเหง้า 

 “คนไร้รากเหง้า” คือคนไร้สัญชาติเพราะไม่อาจที่จะพิสูจน์ทราบจุดเกาะเกี่ยวของพวกเขากับรัฐ 

เพราะความไม่รู้ในจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ ก็ส่งผลให้ไม่อาจจัดสรรได้ว่า เขาเป็นคนสัญชาติของรัฐใด ความไร้

รากเหง้าอาจนำไปสู่การถูกสันนิษฐานโดยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองว่า เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ซึ่งทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย14 ได้จำแนก “บุคคลไร้รากเหง้า” ตามสถานการณ์เกิดออกเป็น 3 

ประเภท ดังนี้ 

 (1) บุคคลไร้รากเหง้าที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดในประเทศไทย ได้แก่ เด็กแรกเกิด เด็กไร้เดียงสาที่ถูกทิ้งไว้ใน

สถานพยาบาลหรือสถานที่ซึ่งเด็กเกิด หรือเด็กแรกเกิดซึ่งถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพฤติการณ์แล้วไม่

อาจพิจารณาได้ว่าเกิดนอกราชอาณาจักร โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งบุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่ปรากฏ

ข้อมูลของบิดามารดาทั้งข้อมูลทะเบียนทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ซึ ่งตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศแล้ว ไม่อาจสันนิษฐานว่าบิดามารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าว เนื่องจากขัดต่อหลักนิติธรรม 

และไม่เกิดประโยชน์ต่อเด็ก รวมทั้งไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ตามอนุสัญญาว่าด้วยเด็ก และกลุ่มที่สอง บุคคลไร้รากเหง้าที่ปรากฏข้อมูลของบิดามารดาโดยเฉพาะข้อมูล

ทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ซ่ึงทำให้ทราบว่าบิดามารดาของเด็กเป็นใคร มีสัญชาติใดในขณะเด็กเกิด 

 
13 อ้างแล้ว, สุวิมล อิสริยานนท์ 
14 หนังสือกรมการปกครอง ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0309/ว 11682 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการแก้ปญัหา
สถานะบุคคลและสญัชาติกรณีเดก็และบุคคลไร้รากเหง้า 
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(2) บุคคลไร้รากเหง้าทีไ่ม่ได้เกิดในประเทศไทย ได้แก่ บุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดา

มารดา แต่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงกับบิดามารดาตั้งแต่วัยเยาว์  

(3) บุคคลไร้รากเหง้าที่ไม่อาจพิสูจน์สถานการณ์เกิดได้ เช่น เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่พลัดหลงจาก

ผู้ปกครองและไม่สามารถแจ้งข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ งของบ้านที่อยู่อาศัย ข้อมูลตามหลักฐาน

ทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับบิดาและญาติพี่น้อง หรือบุคคลที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร มีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่

บ่อยครั้งหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง หรือบุคคลที่ติดตามบิดามารดาไปอยู่ท้องที่อื่นตั้งแต่ไร้เดียงสาไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเกิดของตน หรือเด็กที่ถูกลักพาตัวไปจากผู้ปกครองเป็นเวลานาน ติดตามหาบิดา

มารดาไม่พบ เป็นต้น โดยบุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวมักประสบปัญหาการขาดพยานหลักฐานที่สามารถ

ยืนยันหรือพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ วิธีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กหรือบุคคล

กลุ่มนี ้ 

สำหรับปัญหาของคนไร้รากเหง้าในประเทศไทย ในการพิสูจน์จุดเกาะเกี่ยวโดยการเกิดจากบุพการีนั้น

จึงแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กลุ่มแรก คนไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความทรงจำใดๆ 

เกี่ยวกับสถานที่เกิดหรือบิดามารดาเลย อาจเป็นกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงจากบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์   

และกลุ่มที่สอง คนไร้รากเหง้าเพราะไม่อาจพิสูจน์ทราบถึงความมีอยู่ของรากเหง้า ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนที่จำได้ว่า

ตัวเองเกิดที่ไหน บุพการีคือใคร แต่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ถึงรากเหง้าของตนได้ 15 

ฉะนั้นจากแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับประเด็นเรื่องสัญชาติตามข้างต้น กล่าวได้ว่าการมีสัญชาติของ

บุคคลเป็นสิทธิอันสำคัญของมนุษย์ที่ทุกคนพึงมีต่อรัฐ เนื่องจากการมีสัญชาตินั้นเป็นสิทธิในการมีสิทธิต่างๆ 

ของบุคคลในฐานะพลเมืองของรัฐนั้นๆ ซึ่งการไม่มีสัญชาติของรัฐใดเลยหรือการไม่ถูกยอมรับว่าเป็นบุคคลตาม

กฎหมายของรัฐใดๆ ในโลกเรียกว่า “คนไร้รัฐ” และเมื่อได้รับการบันทึกว่าเป็นประชากรของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้ว 

แต่ยังไม่สามารถขอสัญชาติได้ของประเทศนั้นๆ ได้ก็จะใช้คำว่า “คนไร้สัญชาติ” รวมถึงบุคคลที่ไม่ทราบว่า

ตนเองมีใครเป็นผู้ให้กำเนิดถูกเรียกว่า “คนไร้รากเหง้า” กลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ สามารถพัฒนาสถานะให้

ได้รับการมีหรือได้ “สัญชาติไทย” ในลักษณะต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือกฎหมาย นโยบายของรัฐและ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา16  ซึ่งในกรณีของคนไทยพลัดถิ่นเองก็ถือว่าเป็นบุคคลไร้

สัญชาติเนื่องจากไม่มีรัฐใดยอมรับในฐานะพลเมือง และสามารถพัฒนาสถานะให้มีสัญชาติไทยได้โดยการ

 
15 อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสถานะบุคคลให้แก่คนไร้รากเหง้า , เว็บไซต์ 
http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6124011247/1614049919437a6ad18a10bdbe4b492ddd321d3ac3
_abstract.pdf, สบืค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
16 วีนัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทองและมานะ งามเนตร์, แนวปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล, (กรุงเทพฯ: บริษัท อันลิมิต 
พริ้นติ้ง จำกัด, 2560), น.1 
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พิสูจน์สัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และนโยบายของรัฐบาลในการกำหนด

สถานะบุคคล 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดสถานะบุคคล 

 ในปัจจุบันการกำหนดสถานะบุคคลของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งอาศัยหลักการตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไข พระราชบัญญัติการทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ

ฉบับแก้ไข พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญชาติ 

 สัญชาติ คือ สิ่งที่ผูกพันทางการเมืองและทางจิตใจที่ผูกมัดบุคคลไว้กับรัฐใดรัฐหนึ่ง การที่บุคคลจะมี

สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งได้นั้น จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้นบัญญัติไว้ เพราะสัญชาติเป็นสิ่ง

ไม่มีรูปร่างแต่เป็นเครื่องผูกมัดบุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมายเท่านั้น สัญชาติจึงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวบุคคล

ไว้กับรัฐหนึ่งที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายของรัฐนั้น โดยถือเอาจากการที่รัฐยอมรับในข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้น

ผูกพันใกล้ชิดกับพลเมืองคนอื่นๆ ของรัฐมากกว่าพลเมืองของรัฐอื่น สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกำหนดสถานะ

ทางกฎหมายของบุคคลและทำให้บุคคลนั้นเกิดหน้าที่ต่อรัฐที่ตนมีสัญชาติอยู่ อีกทั้งยังทำให้บุคคลมีสิทธิไดร้ับ

ความคุ้มครองจากรัฐที่ให้สัญชาติแก่ตนด้วย ฉะนั้นองค์ประกอบของสัญชาติจึงจำแนกออกได้ 3 ประการ คือ 

  1. รัฐเป็นผู้ให้สัญชาติ กล่าวคือรัฐในฐานะที่เป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนเป็นที่ยอมรับนับถือ

ของรัฐอ่ืนว่ามีสิทธิกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญชาติของรัฐตน มีสิทธิที่จะวินิจฉัยตามกฎหมายของตนว่าบุคคล

ใดเป็นคนชาติของตนหรือไม่ และมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนชาติของตนในส่วนที่

เกี่ยวกับรัฐอื่น โดยรัฐที่มีอำนาจให้สัญชาติจะต้องเป็นรัฐที่มีเอกราชและมีอธิปไตยเป็นของตนเองโดยบริบูรณ์

และทั้งเป็นที่ยอมรับนับถือของรัฐอื่นแล้วว่าประเทศนั้นเป็นรัฐ โดยรัฐจะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและ

วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการได้สัญชาติและเสียสัญชาติของบุคคลไว้ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติจึงมีลักษณะเป็น

กฎหมายนโยบายทางการเมืองขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัย  

2. บุคคลเป็นผู้รับสัญชาติ  กล่าวคือผู้จะได้รับสัญชาตินั้น โดยทั่วไปได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติ  

บุคคลที่เกิดข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ สำหรับบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีสัญชาติหนึ่ง เช่น คนไทยย่อมมีสัญชาติ

ไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยให้แก่พลเมืองของตน เพื่อเป็นเครื่องผูกพันพลเมืองไว้กับประเทศและสัญชาติยัง

เป็นเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่ง และยังเป็นเครื่องจำแนกสิทธิและ

หน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างคนในสัญชาติกับคนต่างด้าวอีกด้วย นอกจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็นผู้รับ

สัญชาติแล้ว สิ่งที่ไม่ใช่บุคคลก็อาจมีสัญชาติได้ เช่น เรือ เครื่องบิน เป็นต้น เพ่ือแสดงว่าสิ่งของนั้นผูกพันอยู่กับ

ดินแดนของประเทศเจ้าของ และได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายของประเทศนั้นบัญญัติไว้  

3. สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันระหว่างรัฐกับบุคคล กล่าวคือ สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันระหว่างบุคคลกับรัฐเพราะ

รัฐย่อมจะต้องประกอบขึ้นด้วยพลเมือง ถ้าไม่มีพลเมืองของตนเองย่อมขาดลักษณะของการเป็นรัฐตามหลัก
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กฎหมายระหว่างประเทศ อีกท้ังพลเมืองยังเป็นสิ่งจำเป็นแก่รัฐในด้านการป้องกันและด้านการสร้างสรรค์ความ

เจริญรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจ ส่วนบุคคลก็ย่อมมีความประสงค์ที่จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยและ ให้สิทธิ ให้ความ

คุ้มครองแก่ตน นอกจากนี้สัญชาติยังเป็นความจำเป็นระหว่างประเทศ ที่รัฐจะวางกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขึ้น

ผ่านจารีตประเพณีระหว่างประเทศ17  

ตามกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไปของนานาประเทศ จะยอมรับการออกกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของ

ตนตกอยู่ภายในขอบเขตอำนาจภายในของรัฐโดยแท้ รัฐจึงมีเสรีภาพในการกำหนดการได้สัญชาติของตนหรือ

การเสียสัญชาติของตน ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีข้อกำหนดให้รัฐต้องใช้ข้อเท็จจริงใดในการกำหนดการ

ได้สัญชาติของตนหรือการเสียสัญชาติของตน ทั้งนี้รัฐจะกำหนดให้สัญชาติของตนโดยใช้ข้อเท็จจริงที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์อย่างแท้จริง (Genuine Link) ระหว่างรัฐผู้ให้สัญชาติและเอกชนผู้ได้รับสัญชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติ

รัฐมักจะใช้ข้อเท็จจริงในการกำหนดสัญชาติมีอยู่ 2 หลัก คือ หลักสืบสายโลหิต (Jus sanguinis)คือการได้

สัญชาติของบุคคลขึ้นอยู่กับสัญชาติของบิดามารดาและหลักดินแดน (Jus soli ) คือ รัฐเจ้าของดินแดนจะเป็นผู้

พิจารณาให้สัญชาติแก่บุคคลที่เกิดในดินแดนของรัฐดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์หรือเงื ่อนไขที่กฎหมายได้

กำหนด18  

2.2.2 หลักการได้มาซึ่งสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508  

 ในอดีตก่อนพ.ศ.2454 ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติไทย ทำให้ความเป็นไทย

ไม่ได้กะเกณฑ์ด้วยสัญชาติ เนื่องจากในยุคนั้นแนวคิดว่าด้วยสัญชาติยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่ความเป็นไทยวัดด้วย

ความผูกพันที่บุคคลมีอยู่ต่อชาติไทย โดยผูกพันหรือมีความเป็นอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมเดียวกั น ศาสนา

เดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน การยอมรับนับถือค่านิยมในสังคมอย่างเดียวกัน ย่อมเป็นเครื่องมือที่จะชี้ความเป็น

ไทยที่แตกต่างไปจากคนต่างด้าวได้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติแปลงสัญชาติและพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2456 ขึ้น

ซึ่งต่อมาก็ได้มีการยกเลิก โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้19 

 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2515 ก็ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 

เกิดขึ้น เพื่อถอนสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามา 

อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้า

มาในอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้

 
17 กมล สนธิเกาตริน, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 
2539) อ้างใน สุวิมล อิสริยานนท์, แนวทางในการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : ศึกษากรณีการให้สิทธิและ
สถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2558), น.7-34 
18 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), น.40 
19 ชุมพร ปัจจุสานนท์, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 1, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:วิญญูชน, 2549), น.52 
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จะมีสัญชาติไทย แต่ก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย เพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมควร

ไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีหรือได้สัญชาติไทยอีกต่อไป  

ต่อมาแม้ว่าได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ตามผลของการแก้ไขพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253520 แต่หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน ก็ยังคงเป็น

การให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม กล่าวคือ ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการ

เกิดถ้ามีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงเง่ือนไขตาม 

หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนดังกล่าวยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการจะให้  

สัญชาติไทยกับบุตรของคนต่างด ้าวที ่ เก ิดในประเทศไทยนั ้น ก ็ย ังเป ็นอำนาจของรัฐมนตร ีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งเป็นไป 

ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งต่อมาก็ได้มี

การแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.253521 เกี่ยวกับเรื่องสละสัญชาติไทยของ บุคคลผู้มีสัญชาติ

ไทยและได้สัญชาติอื่นด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดา หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยจากการแปลง

สัญชาติของบิดามารดา 

 และในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255122 เกี่ยวกับ

การได้สัญชาติโดยการเกิด เนื่องจากมีผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย

แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด เพราะบิดามิได้สมรสกับมารดาของผู้เกิดหรือมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิด

นั้นเป็นบุตร อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้บังคับอยู่มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความ

เสมอภาคระหว่างชายหญิงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และไม่มีกลไกในการกลั่นกรอง 

เสนอแนะหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณา และการใช้อำนาจของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ อีก

ทั้งอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติมาแล้วถึง 4 ฉบับ แต่กฎหมายดังกล่าว

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นได้ จึงทำใหเ้กิดการเรียกร้องและผลักดันให้มีการ

แก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.255523 เพ่ือแก้ไขปัญหาสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นซึ่ง

เป็นคนเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของ

ราชอาณาจักรไทย โดยให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่บุคคลดังกล่าวทีย่ังไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน และได้

อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการสํารวจตาม
 

20 หมายเหตุ ,พระราชบัญญตัิสญัชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
21 หมายเหตุ, พระราชบัญญตัิสญัชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 
22 หมายเหตุ, พระราชบัญญตัิสญัชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
23 หมายเหตุ, พระราชบัญญตัิสญัชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
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กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี กำหนด และเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ จึงกําหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดย

การเกิดโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน หรือได้สัญชาติไทยแล้วก็ได้สัญชาติไทยโดยการ

เกิดด้วย  

หลักการได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 

 สำหรับการได้มาซึ่งสัญชาติไทยภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)     

มีหลักของการได้มาซึ่งสัญชาติ 2 หลักใหญ่24 คือ 

  1) การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

     1.1) การได้สัญชาติไทยโดยหลักสายโลหิต กล่าวคือ บิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มี

สัญชาติไทยในขณะที่บุตรเกิดท้ังเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย25 ย่อมได้สัญชาติไทยทุกคน 

1.2) การได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน กล่าวคือ บุคคลใดเกิดในราชอาณาจักรไทยย่อมได้

สัญชาติไทย26 รวมถึงบุคคลที่เกิดในเรือไทยและอากาศยานไทยด้วย ซึ่งพิจารณาจากบุตรที่เกิดจาก

บิดาและหรือมารดาทีม่ีสัญชาติไทย หรือบุตรของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศ

ไทยแบบมีถ่ินที่อยู่ถาวร (มีใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่) ย่อมได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดตามหลักดินแดน27   

  2) การได้สัญชาติไทยโดยกระบวนการของกฎหมาย (หลังการเกิด) ได้แก่ “การยื่นเรื ่องและ

พิจารณา” ของบุคคลนั้นมีดังนี้  

  2.1) การขอสัญชาติไทย กล่าวคือ บุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยอาจจะขอสัญชาติไทย

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกำหนด ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายให้บุคคลกลุ่มต่างๆ 

18 กลุ่ม ขอสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255128 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 29 กล่าวคือ 

บุตรของคนท่ีเข้าอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมชนกลุ่มน้อยและ

กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร อาทิ กลุ่ม

 
24 กรมการปกครอง, การได้มาซ่ึงสัญชาติไทย, เว็บไซต์ https://multi.dopa.go.th/secofdopa/news/cate10/ 
view184, สืบค้นวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 
25 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 (1) 
26 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 (2) 
27 อ้างแล้ว, วีนัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทองและมานะ งามเนตร,์ น.2-3 
28 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัสิัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง  
“ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยในฐานะใด ภายใตเ้งื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้โดย
คำนึงถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมือง” 
29 อ้างแล้ว, วินัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทองและมานะ งามเนตร,์ น.2-3 



20 
 

เวียดนามอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ จีนฮ่ออิสระ ไทยลื้อ ลื้อ   ผู้อพยพเชื้อสายไทย

จากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เนปาล

อพยพ ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูง ลาวภูเขาอพยพ ม้งถ้ำกระบอก ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อดีตโจร

จีนคอมมิวนิสต์มาลายา ผู ้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ชาวมอแกน และคนอพยพเข้ามาใน

ราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะ และสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ได้สัญชาติ

ไทย30 

2.2) ภริยาคนต่างด้าวขอถือสัญชาติตามสามีไทย กล่าวคือหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้

สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย หากประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและ

วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่

อนุญาต31 และหากหญิงนั้นทำการสมรสโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการ

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง หรือประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามชาติ หรือกระทำการ

ใด ๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติได้32 

  2.3) คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทย กล่าวคือบุคคลที่ได้รับสิทธิในการขอแปลงสัญชาติ
ไทยมี 2 ลักษณะ คือบุคคลต่างด้าวทั้งบุคคลทั่วไปและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงบุคคลที่สมรสกับหญิง
สัญชาติไทย สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ( ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 มาตรา 10 และคนต่างด้าวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรา 11 คนต่างด้าวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 12 และคนต่างด้าวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 12/1 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551)33  และดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื ่อนำความกราบทูลขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหากมีพระบรมราชานุญาต
แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการประกาศและหน่วยงานของกรมการปกครองจึง
จัดทำเอกสารทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และบัตรประจำตัวประชาชนให้ได้34   

 
30 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, การขอมสีัญชาติไทยของบุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ตามมาตรา 7 ทวิ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2551, เว็บไซต์ 
https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide416/view417, สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
31 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9 
32 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 16 
33 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มือสำหรับประชาชน : การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซ่ึงเป็นชน
กลุ่มน้อย (N), เว็บไซต์ https://www.info.go.th, สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
34 อ้างแล้ว, วีนัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทองและมานะ งามเนตร,์ น.2-3 
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2.4) คนต่างด้าวขอกลับคืนสัญชาติ กรณีคนสัญชาติไทยสละสัญชาติเพื่อสมรสกับคนต่าง

ด้าว/คนสัญชาติไทยเสียสัญชาติตามบิดามารดาก่อนบรรลุนิติภาวะ35 โดยบุตรที่เกิดหลังจากการสละ

สัญชาติจะไม่ได้รับสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต ต่อมาหากบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ขอกลับคืน

สัญชาติไทยสามารถยื ่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่(ตำรวจสันติบาล) เพื ่อให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกประกาศการได้กลับคืนสัญชาติในราชกิจจานุเบกษา โดยสิทธิใน

ความเป็นผู้มีสัญชาติไทยจะกลับคืนมานับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งทาง

ปกครอง36 

2.5) การได้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย กล่าวคือการได้สัญชาติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่บัญญัติขึ ้น อย่างเช่น พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 วางบทบัญญัติคืนความเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้กับบุคคลที่มีเชื้อสายไทย

ที่เกิดนอกประเทศ รวมถึงบุตรและหลานที่เกิดในประเทศไทยจะได้สิทธิเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการ

เกิดตามหลักสายโลหิต 

2.2.3 การอาศัยอยู่ในประเทศไทยของบุคคลต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

และตามพระราชบัญญัติการทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  

 บุคคลต่างด้าว คือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องมีเอกสารแสดงตัวจากประเทศเจ้าของสัญชาติหรือประเทศที่ตนสังกัด โดย

ส่วนใหญ่จะใช้ “หนังสือเดินทาง” (Passport) และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองในแต่ละประเทศจากผู้มี

อำนาจ เช่น ในบางประเทศมีสนธิสัญญากันว่า พลเมืองของตนสามารถเดินทางเข้าแบบไม่ต้องมีการขออนุญาต

ก่อน หรือมีการตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึง (Visas on arrival) หรือต้องขออนุญาตก่อนในต่างประเทศโดย

เริ่มที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลที่มีความสัมพันธ์ทางการทูต ส่วนการผ่านแดนเดินทางเข้าทางด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคำอนุญาต เมื่อถูกต้องก็อนุญาตด้วยการตีตรา

ประทับในหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ต้องการอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ก็สามารถติดต่อที่

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นและความเหมาะสมได้ อย ่างไรก ็ดี

ยังคงมีบุคคลจำพวกหนึ่งที่ไม่เดินทางเข้า-ออก ตามด่านพรมแดนให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเมื่อเข้ามาอยู่ใน

ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตแล้ว แต่อยู่เกินเวลาที่กำหนด (Over stay) ในทางกฎหมายถือ

ว่า “อยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” การกระทำความผิดดังกล่าวไม่มีการขาดอายุความในจึง

 
35 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และ
มาตรา 24 
36 อ้างแล้ว, วีนัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทองและมานะ งามเนตร,์ น.2-3 
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ถือว่าบุคคลนั้น “มีความผิดอยู่ตลอดเวลา” ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองกำหนดการอยู่อาศัยในประเทศ

ไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) มีถิ่นที่อยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

1.1 มีถ่ินที่อยู่แบบชั่วคราว ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวที่

อาศัยอยู่ในประเทศไทย เดินทางเข้า-ออก และอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นระยะเวลาต่างๆ กันตาม

ภารกิจและความจำเป็น เช่น นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาอาศัยอยู่ไม่เกิน 30 วันหรือ 90 วัน ผู้

ประกอบอาชีพที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานได้รับอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี นักเรียน

หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่จะต้องได้รับการตรวจ

ลงตราในเอกสารการเดินทาง และบุตรของบุคคลเหล่านี้ที่เกิดในไทยจะไม่ได้สัญชาติไทย 

1.2 มีถ่ินที่อยู่แบบถาวร กฎหมายและรัฐบาล เปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวประเทศละ 100 คนต่อ

ปี หากต้องการอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นมีอยู่

ถาวรตามกระบวนการโดยเริ่มที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง- 

มหาดไทยอนุญาต จะเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดยจะมีชื่อ รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) มีเลข

บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร สามารถทำหนังสือ

เดินทางของไทยเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยต้องขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หาก

มีบุตรที่เกิดในประเทศไทยหลังการอนุญาต จะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติตามหลักดินแดน 

เมื่อต้องการมีสัญชาติไทยก็ใช้วิธีการขอแปลงสัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ มาตรา 10 

2) อาศัยอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กรณีมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต         

เมื่อยังอาศัยอยู่ในประเทศก็เท่ากับว่า เป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่ข้าม

แดนเข้ามาอาศัยอยู่โดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและมีบุตรหลานเกิดขึ้นในประเทศ ทุกคนจะ

อยู่ในฐานะเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน  การผ่อนผันหรือการยกเว้นการ

ลงโทษก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าบุคคลต่างด้าว จะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีทั้งอยู่

แบบมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือแบบชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎรมาตรา 38 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจริง ซึ่ง

อาจจะมีคู่สมรสและมีบุตรหลานกับคนสัญชาติไทยทุกคน ต้องได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นประชากรของ

ไทยโดยการจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร.38) ส่วนสถานะบุคคลจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมาย

และนโยบายของรัฐบาล37 

 
37 อ้างแล้ว, วีนัส สีสุข, ยินดี ห้วยหงส์ทอง และมานะ งามเนตร์, น.3-4 
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2.2.4 หลักการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2555 

 “คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น  โดย

เหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ

ประเทศอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ

การสํารวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลั กเกณฑ์และเง ื ่อนไข ที่

คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”38   

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สถานะของบุคคลที่มีสิทธิยื่นขอพิสูจน์สัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่มี

สถานะทางทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดหรือกฎกระทรวง กล่าวคือผู้ใด

ที่อ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่น และประสงค์จะได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ยื่นคำขอต่อเจ้า

พนักงานเพ่ือให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณา39  โดยคณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นนั้น จะประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสภา

ความมั่นคงแห่งชาติและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 

7 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยต้องมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ด้าน

สังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ผู ้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาค

ประชาชนรวมอยู่ด้วยเป็นกรรมการและให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้อธิบดี

กรมการปกครองแต่งตั้งขา้ราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ40   

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
(1) พิจารณาและใหก้ารรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
(2) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง หรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ

คนไทยพลัดถิ่นโดยไมต้่องดำเนินการตาม มาตรา 27 
 (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด41 
เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ให้การรับรอง ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ใด

แล้วให้ผู้นั้นเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทย

 
38 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 3  
39 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 9/5 
40 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 9/1 
41 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 9/3 
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โดยการเกิดด้วย เว้นแต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น42 นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้บุตรของคนไทย

พลัดถิ่น ซึ่งบุตรนั้นได้รับสัญชาติไทยมาก่อนที่่คนไทยพลัดถิ่นนั้นจะได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

จากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดเช่นเดียวกัน43 ทั้งนี้กฎหมาย

ยังให้ถือว่าคนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ โดยให้ผู้นั้นมีสถานะ

เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย44   

 ดังนั้นการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นโดยการเกิด พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มตามมาตรา 5 

มาตรา 9/6 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา 9/7  โดยคนไทยพลัดถิ่นตามกลุ่มมาตรา 9/6 และมาตรา 

9/7 จะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อต้องผ่านกระบวนการในการพิสูจน์และรับรองบุคคลโดยคณะกรรมการที่จัดตั้ง

ขึ ้นตามกฎหมายเรียกว่า “คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น” และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตาม

มาตรา 5 เป็นคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วก่อนที่จะมีการพระราชบัญญัติฉบับนี้  ซึ่งอาจเป็นการได้สัญชาติโดยการ

แปลงสัญชาติ หรือการได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งตามกฎหมายว่าด้วย

สัญชาติ โดยกลุ่มนี้ถือว่าได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยไม่ต้องพิสูจน์ 

เพราะผ่านขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องมาแล้ว ดังนี้45 

 
  

 
42 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 9/6 
43 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 9/7 
44 พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 5 
45 วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุลและกรกนก วัฒนภูมิ, คู่มือการใช้สิทธิในสัญชาติไทย กรณีคนไทยพลัดถิ่น, (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์เดือนตลุา, 2556) 
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การได้สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น ประเภทบุคคลที่จะได้สัญชาติไทย 
กลุ่มที่ 1 บุคคลที่จะต้องยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็น
คนไทยพลัดถิ ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555มาตรา 
9/5   และจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดต่อเมื่อได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่นแล้วตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555มาตรา 
9/6 วรรคหนึ่ง   

   1. คนที่มีเชื้อสายไทยที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใน
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน ท.ร.14 เลขบัตรประชาชนหลักแรกเป็นเลข 5 
หรือ เลข 8 และเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่ปรากฏ
บิดามารดาหรือบิดามารดาเสียชีวิต 
   2. คนที่มีเชื้อสายไทยที่ไม่มีสัญชาติไทยเกิดนอก
ประเทศ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 เลขบัตร
ประชาชนหลักแรกเป็นเลข 6 และเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดา
เสียชีวิต 
   3. คนที่มีเชื ้อสายไทยไม่มีสถานะทางทะเบียน 
เกิดนอกประเทศไทย มีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. 
38  
 เลขประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็น 0 และเป็น
หัวหน้าครอบครัว ไม่ปรากฏบิดามารดา  
    หรือบิดามารดาเสียชีวิตแล้วที่มีเชื้อสายไทย เกิด
ในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยโดยบิดามารดา
ที ่เสียชีว ิตมีช ื ่ออยู ่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 เลข
ประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข 6 หรือ 7  
    หรือบิดามารดาที ่เสียชีวิตมีชื ่ออยู ่ในทะเบียน
ประวัติ ท.ร.38  ก เลขประจำตัวประชาชนหลักแรก
เป็นเลข 0 
 
 

กลุ่มที่ 2 บุคคลที่ต้องอาศัยผลการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือ
การได ้ส ัญชาต ิ ไทยโดยการ เก ิดของตนตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่  5) พ.ศ. 2555มาตรา 9/6 วรรค สอง 
( ส ำหร ั บคนท ี ่ ไ ม ่ ม ี ส ัญชาต ิ ไทย )  หร ื อตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555มาตรา 9/ 7 (สำหรับคนที่มี

   1. บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่ 1 ซึ่งยังไม่ได้
สัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอกประเทศ
ไทย มีชื ่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 มีเลขประจำตัว
ประชาชนหลักแรกเป็นเลข 8 (มีใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าว) หรือมีชื ่อในทะเบียน ท.ร.13 มีเลข
ประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข 6 หรือเลข 7 
(มีสูติบัตร) หรือมีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก มี
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สัญชาติไทยแล้วแต่ไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด) โดย
บุคคลนั้นไม่ต้องยื ่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นด้วยตนเองตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555มาตรา 
9/5 

เลขประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข 0 (มาตรา 
9/6 วรรคสอง)  
   2. บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มท่ี 1 ซึ่งได้สัญชาติ
ไทยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอกประเทศไทย 
มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 มีเลขประจำตัว
ประชาชนหลักแรกเป็นเลข 8 (มาตรา 9/6 วรรค
สอง) 
 

 
กลุ่มที่ 3 เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยแล้ว
ก่อนวันที่ 22 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555มีผลบังคับใช้ 
 

    
1. บุคคลไดส้ัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ  
2. การได้สัญชาติตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง  แห่ง
พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2535 (กรณีบิดามารดาที่เป็นคนไทยพลัดถิ่น
เสียชีวิต)  
3. การได้สัญชาติตามมาตรา 23  แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  (กรณีบิดามารดาที่เป็นคน
ไทยพลัดถิ่นเสียชีวิต)  
    โดยบุคคลกลุ่มที่ 3 นี้ต้องมีชื ่อในทะเบียนบ้าน 
ท.ร. 14 และเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย
เลข 8  ซึ่งกฎหมายถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการความเป็นคนไทยพลัด
ถิ่นและเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ตามพ.ร.บ.
สัญชาติ (ฉบับที ่ 5 )พ.ศ. 2555 มาตรา 5  และ
สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร เพื ่อแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
ข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตรงกับสถานะที่
กฎหมายให้การรับรองไว้ได้ทันทีตั ้งแต่ว ันที ่ 22 
มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

กลุ่มที่ 4 เป็นบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
อันเนื่องมาจากมีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ที่ได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่ 22 มีนาคม 2555 
หรือบิดา มารดาเป็นบุคคลตามพระราชบัญญัติ

   1. บุตรของคนไทยพลัดถิน่กลุ่มท่ี 3 ที่ยังไม่ได้
สัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกประเทศไทย 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 มีเลขประจำตัว
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สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555มาตรา 5 
 

ประชาชนหลักแรกเป็นเลข 8 (มีใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าว)  
   หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 มีเลขประจำตัว
ประชาชนหลักแรกเป็นเลข 6 หรือเลข 7 (มีสูติบัตร) 
   หรือมีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก มีเลข
ประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข 0  
2. บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่ 3 ที่ได้สัญชาติไทย
แล้วแต่ไม่ใช่การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 มาตรา 7 (1) ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือ
นอกประเทศไทย มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 มีเลข
ประจำตัวประชาชนหลักแรกเป็นเลข 8 
     โดยบุคคลกลุ่มที่ 4 สามารถยื่นคำร้องต่อนาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
เพื ่อแก้ไขเปลี ่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้
ถูกต้องตรงกับสถานะที่กฎหมายให้การรับรองไว้ได้
ทันทีตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป 

 

2.3 นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับสถานะของคนไทยพลัดถิ่น 

  ในอดีตนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นนั้น ไม่มีการกล่าวถึงกลุ่มผู้พลัดถิ่นเชื้อสาย

ไทยไว้โดยตรง ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดกลุ่มผู้พลัดถิ่นเชื้อสายไทยเป็น

ชนกลุ่มน้อยประเภทหนึ่ง46 ได้แก่กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอพยพมาอยู่ในพื้นที่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และตาก และ กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศ
 

46 คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย หมายความรวมถึงกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 19 กลุ่ม และบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอีก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กนักเรียนนกัศึกษา 
กลุ่มคนไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และกลุ่มคนท่ีได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ โดยใน
ส่วนของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ุ ประกอบด้วย (1) เวียดนามอพยพ หรือญวนอพยพ (2) อดีตทหารจีนคณะชาติ (3) จีน
ฮ่ออพยพพลเรือน (4) จีนฮ่ออิสระ (5) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (6) ไทยลื้อ (7) ลาวอพยพ (8) เนปาลอพยพ (9) ผู้พลัด
ถิ่นสัญชาติพม่า (10) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (11) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2519 (12) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2519 (13) บุคคลบนพื้นท่ีสูง/ชาวเขา ที่อพยพ
เข้ามาก่อนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 (14) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จ.เกาะกงกัมพูชา  (15) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศ
กัมพูชา (16) บุคคลหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 (17) ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก (18) 
ลาวภูเขาอพยพ (19) ชาวมอร์แกน 
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กัมพูชา คือกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเกาะกงซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดตราด  ทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐ

จึงได้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์ และมีการแก้ไข

ปัญหาเรื่องสัญชาติให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยตามเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้ 

 1. กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย  

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 เห็นชอบให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้า

มาจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2519 จำนวน 7,849 คนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษ 

รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนผู้ที่เข้ามาหลัง วันที่ 9 มีนาคม 2519 จำนวน 1,386 

คน ถือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ได้รับการผ่อนผันให้

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับ ซึ่งต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 

2543 ให้สถานะแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ส่ วนบุตรที่

เกิดในไทยตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2515 - 26 กุมภาพันธ์ 2535 ให้มีสัญชาติโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรา 7 ทวิ 

วรรคสอง และได้ออกมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเกี่ยวกับการไม่จำกัดเวลาสำหรับบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้

สามารถมีสัญชาติได้โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 

 มติคณะรัฐมนตรียังประกาศออกมาอีกหลายฉบับ ในวันที่ 10 มกราคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้

กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการกำหนดสถานะให้แก่ชนกลุ่มน้อยและรวมถึงคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มนี้ด้วย  ให้ได้รับ

การผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 

และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับเดิมที่เกี ่ยวกับการกำหนด

สถานะให้แก่ชนกลุ่มน้อย และกำหนดกฎเกณฑ์การให้สถานะบุคคลแก่คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่เข้ามาก่อนและ

หลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 โดยให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษ ส่วนบุตรของบุคคลดังกล่าว

ที่เกิดในประเทศไทยให้มีสัญชาติไทยตามพ.ร.บ.สัญชาติ 2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 7 

ทวิ วรรคสอง 

 2. กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2523 วันที่ 4 กันยายน 2527 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2530 เห็นชอบให้ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ที่เข้ามาจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 

ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  

ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2547 อนุมัติการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยผู้ที่เข้ามาจนถึงวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2520 ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 
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 สำหรับผู้ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 ถือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแต่ได้รับการผ่อน

ผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2547 อนุมัติการ

แปลงสัญชาติเป็นไทยแก่ผู้ที่เข้าหลัง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 ส่วนบุตรที่เกิดในประเทศไทยให้ได้สัญชาติ

ไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

และต่อมาเมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2553 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับเดิมที่เกี่ยวกับการ

กำหนดสถานะให้แก่ชนกลุ่มน้อย และกำหนดหลักเกณฑ์การให้สถานะบุคคลแก่ผู ้อพยพเชื้อสายไทยจาก

จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ที่เข้ามาก่อนและหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 โดยให้สัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษ ส่วนบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้มีสัญชาติไทยตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

 หลักเกณฑ์ของความเป็นผู้พลัดถิ่นตามความเห็นของรัฐบาลไทย 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกบุคคลซึ่ง

เป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยและกลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ดังนี้ 

1. มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องและมีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎร ต้องพูด

และเข้าใจภาษาไทย มีร ูปร่างลักษณะและวิถีช ีว ิตเหมือนคนไทย และสามารถพูดและฟัง

ภาษาไทยเข้าใจ47 

2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื ่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. มีความประพฤติดี โดยไม่เคยรับโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ทั้งนี้หาก

ได้รับโทษในคดอีาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง 

4. ประกอบอาชีพสุจริต 

5. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน 

ส่วนกรณีบุตรของคนพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดสถานะ ดังนี้ 

1. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน 

2. เป็นบุคคลที่เกิดและมีภูมิลำเนาราชอาณาจักรต่อเนื่อง โดยมีชื่ออยู่ในเอกสารทะเบียนราษฎรและ

มีเอกสารทางราชการที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทย 

3. ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ราชการไทยกำหนดหรือสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ ยกเว้น

กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี 

 

47 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
,เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/public_service/service_guide416/view428, สืบค้นวันท่ี 20 ธันวาคม 2564  
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4. มีความประพฤติดี โดยไม่เคยรับโทษคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ทั้งนี้หาก

ได้รับโทษในคดีอาญาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง 

5. ประกอบอาชีพสุจริต ยกเว้นพระภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาอื่นซึ่งต้องปฏิบัติกิจมาไม่

น้อยกว่า 5 ปี48 

นอกจากคนไทยพลัดถิ่นทั้งสองกลุ่มตามข้างต้น รัฐบาลไทยยังเคยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาสถานะ

แก่ผู ้พลัดถิ ่นหรือผู ้อพยพเชื ้อสายไทยอีกสองกลุ ่มคือ ผู ้อพยพเชื ้อสายไทยจากเสียมราฐ -พระตะบอง           

(มติคณะรัฐมนตรีว ันที ่ 22 กรกฎาคม 2529) และผู ้อพยพเชื ้อสายไทยจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย (มติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2523) ไว้อีกด้วย อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามแก้ไข

ปัญหาเรื่อง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยมาโดยตลอด แต่แนวทางการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวกลับไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และส่งผลให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นยังคงถูกจำกัด

สิทธิและถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ด้านทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย 

เป็นต้น จึงมีการผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติตาม “ยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล” ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548  

สำหรับวัตถุประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล เพื่อเร่งรัดกำหนด

สถานะที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มคนที่ไม่มีสถานะชัดเจน หรือมีสถานะที่ไม่เอื ้อต่อการใช้สิทธิในการพัฒนาที่

เหมาะสมตามศักยภาพของตน และเพ่ือให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับและสามารถดำรงชีวิต

อยู่ในสังคมรวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ตามศักยภาพที่ตนมี   และเพื่อให้การ

คุ้มครองดูแลด้านสิทธิมนุษยชนต่อคนกลุ่มที่ไม่มีสถานะในไทย สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมี

ความสมดุลทั้งทางด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ไม่เกิดปัญหาผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวในทุก

ด้าน รวมทั้งนำไปสู่การตัดสินใจทางนโยบายเพื่อกำหนดสถานะและสิทธิรองรับที่เหมาะสม   และเพื่อเป็นการ

ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ จนส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อกลุ่ม

บุคคลดังกล่าวในเชิงลบ อาทิ การมีทัศนคติว่าบุคคลไร้สถานะส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับพฤติกรรมในการลักลอบ

ค้ายาเสพติด หรือตัดไม้ทำลายป่า การมองว่าบุคคลไร้สถานะเป็นภาระที่สังคมที่ต้องดูแล เป็นต้น  และเพ่ือ

สร้างหลักประกันให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและลด

โอกาสในการแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ของกลุ่ม

คนที่ไม่มีสถานะโดยการกำหนดมาตรการดำเนินการเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ส่งผลกระทบภาพลักษณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนในประเทศ และสอดคล้องกับสถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน  โดยมี

ทั้งหมด  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ หนึ่ง ยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะ  สอง ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่

 
48 อ้างแล้ว,วีนัส สีสุข, ดรณุี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภมู ิ
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บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  สาม ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการ

อพยพเข้ามาใหม่ และ สี่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึ่งยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะ ถือว่าเป็นประเด็น

สำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ  

โดยยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและจำเป็นต่อกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นคือ ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้น

พ้ืนฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยในครั้งนั้นได้มีการจัดกลุ่มบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล ซึ่งใน

กลุ่มไทยพลัดถิ่นจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในครั้งนั้ น คือ เฉพาะกลุ่มที่มีเลข

ขึ้นต้นบัตรประชาชนหมายเลข 0 ได้แก่ กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา

, กลุ่มคนไร้รากเหง้า,กลุ่มคนที่ทำให้ประโยชน์ให้กับประเทศ 49 โดยพิจารณาเกี่ยวกับการให้สัญชาติจากกลุ่ม

บุคคลอ้างอิงตามการจัดกลุ่มบุคคลของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยใช้สิทธิอาศัยตามทะเบียนราษฎร์ (ท .ร 

13, ท.ร 14) และกลุ่มคนไร้รากเหง้า และกลุ่มผู้ทำประโยชน์ให้ประเทศ ที่มีรายการปรากฏชัดเจนอยู่แล้วตาม 

ท.ร. 38 ก 

ภายหลังจากยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

แก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมั่นคงในมิติใหม่   โดย

คำนึงถึงความสมดุลของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน  ซึ่งมีหลักการที่สำคัญใน

การแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ คือการสำรวจ กำหนดและพัฒนาสถานะบุคคล โดยเริ่มจากการสำรวจและจัดทำ

ทะเบียนประวัติกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก กำหนดสถานะบุคคลเป็น “บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน” 

(ถือบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0) อย่างเป็นทางการของการบันทึกรายการบุคคลในฐานข้อมูลของกรมการ

ปกครอง คือบุคคกลุ่มนี้จะไม่ใช้คนไร้รัฐอีกต่อไป แต่เป็น “ราษฎรต่างด้าว” ของประเทศไทย50   

2.4 กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น 

 2.4.1 กฎหมายแม่บท  

 พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

มีผลบังคับใช้วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 สาระสำคัญ  

 
49 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง“ยุทธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล วันท่ี 18 
มกราคม 2548, เว็บไซต์  https://resolution.soc.go.th/, สืบค้นวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
50 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนกักรรมาธิการ 3, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธขิองบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา เร่ืองปัญหาสถานะและสิทธขิอง
บุคคลในประเทศไทย, 2554, น.59 
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 การให้สัญชาติไทยโดยการเกิดแก่คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจาก

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ส่วนบุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ก็จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย ไม่ว่าบุตรนั้นจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วหรือ

ยังไม่ได้สัญชาติไทยก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามหลักของการได้สัญชาติไทยตามสายโลหิตจากบิดา มารดา และสำหรับ

คนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยไปแล้วก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะได้สัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือโดยวิธีใด ก็ถือว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ด้วยเหมือนกัน 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ.2555 51 

 1. เพ่ิมบทนิยาม “คนไทยพลัดถิ่น”  

 ในมาตรา 3 หมายความว่า “ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืนโดยเหตุอัน

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศ

อื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการ

สำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรี

กำหนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทำนองเดียวกันตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง”  

 2. เพ่ิมหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในมาตรา 9/1-9/7 

 3. ให้มีคณะกรรมการรรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 4. ให้คนพลัดถิ่นที่เข้าหลักเกณฑ์และได้รับการรับรอง ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด  

 2.4.2 กฎหมายลำดับรอง  

 1. กฎกระทรวงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม

ที่ 29 ตอนที่ 65 ก ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 255552 

 สาระสำคัญ 

 การออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่น ประกอบไปด้วยรายละเอียดในส่วนของวิธีการยื่นคำขอ เอกสารประกอบการยื่นคำขอ  วิธีการดำเนินการ

ของหน่วยงานในขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

 รายละเอียดวิธีการยื่นคำขอสำหรับบุคคลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

 
51 พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
52 กฎกระทรวงการพสิูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 
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 1. คนไทยพลัดถิ่นผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎรในกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยซึ่งยังไม่ได้รับสัญชาติไทย 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขในการต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ดังนี้ 

  1.1 บิดา มารดา และบุตรในครอบครัวเดียวกัน ที่ยังไม่มีผู้ใดได้รับสัญชาติไทย ให้บิดาและ

หรือมารดาเป็นผู้ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และเม่ือบิดาหรือมารดาได้รับการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว (ได้รับการเพ่ิมชื่อในทะเบียน

บ้าน ท.ร.14 เป็นบุคคลประเภท 8 กลุ่ม 90 )  ให้บุตรยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่ หากบิดาหรือมารดาไม่

ประสงค์จะยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จึงทำให้บุตรเป็นผู้ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเฉพาะของตนเอง ซึ่งผลการพิจารณาให้การรับรองในกรณีนี้ จะไม่มีผลทำให้บิดาหรือ

มารดาและพี่น้องร่วมบิดามารดาของบุคคลดังกล่าวได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์และ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  1.2 ถ้าบิดาหรือมารดาเคยยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และยังไม่ได้

รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ถ้าระยะเวลานับจากวันที่อำเภอส่ง

คำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของบิดาหรือมารดาให้จังหวัดเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน ให้บุตร

ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของตนเองได้    

 2. คนไทยพลัดถิ่นที่จะได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน

โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ได้แก่  

  2.1 บุตรของบิดาหรือมารดาที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ไม่ว่าบุตรผู้นั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร โดยให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข

รายการสัญชาติและเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใน

เอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานะ ทาง

ทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

  2.2 คนไทยพลัดถิ ่นท ี ่ ได ้แปลงส ัญชาติ เป ็นไทยหรือได ้ส ัญชาติไทยแล ้วก ่อนว ันที่  

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ โดยจะต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นพร้อมพยานหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีเชื ้อสายไทย เช่น สำเนาทะเบียนประวัติหรื อบัตร

ประจำตัวผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา เป็นต้น เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและกำหนดเลขประจำตัวประชาชนใหม่  
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  2.3 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นตามข้อ 2.2 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร และ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย คนไร้สัญชาติ หรือได้รับสัญชาติไทยแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นการได้สัญชาติไทยตาม 

มาตรา 7 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดย ถ้า

บิดาหรือมารดาได้เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็นบุคคลประเภท 8 กลุ่ม 90 แล้ว บุตรจะต้องยื่นคำร้อง

ขอแก้ไขรายการเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาในเอกสารการทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลฯ ให้

ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อน จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็นผู้มีสัญชาติไทย  

  2.4 กรณีบิดาและมารดาเคยยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และไม่ผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น บุตรย่อมไม่สามารถยื่นคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ แต่ถ้าบุตรนั้นเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย ย่อมสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ตาม

ช่องทางอ่ืน ที่มีคุณสมบัติ เช่น มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เป็นต้น 

 เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

 1. รูปถ่ายที่มีอายุไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม

หมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่มีคลุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของ

ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แต่เปิดให้เห็นหน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง จำนวน 5 รูป สำหรับ

กรณีท่ีมีผู้ยื่นคำขอแทนให้ยื่นจำนวน 8 รูป 

 2. หลักฐานทะเบียนราษฎรของผู้ขอ ได้แก่ ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติที่กรมการปกครอง

บันทึกไว้ในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายไทย และบัตรประจำตัวที่ระบุว่าผู้นั้นมีเชื้อสายไทย และในกรณีที่มีญาติสืบสาย

โลหิตหรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผู้ขอซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นหลักฐาน ทะเบียนราษฎร

ของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรอ่ืนของผู้ขอหรือญาติสืบสายโลหิต หรือร่วมวงศ์ตระกูล

กับผู้ขอดังกล่าว เช่น สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด มรณบัตร หรือหนังสือ

รับรองการตาย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ ่งมีรูปถ่ายและเลข

ประจำตัวประชาชน ให้ยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 ในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผู้ที่ประสงค์จะขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นไว้ในกลุ่ม

อ่ืนที่มิใช่กลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายไทย หากผู้นั้นเห็นว่าเป็นการบันทึกโดยผิดหลง ให้ผู้นั้นยื่นคำร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรก่อนมายื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้    

 3. หลักฐานแสดงแผนผังเครือญาติของผู้ขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร

ไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากเครือญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย
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จำนวน 2 คน หรือถ้ามีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจน์ว่าผู้ขอเป็นญาติร่วมสายโลหิตกับ

ผู้มีสัญชาติไทยให้ยื่นมาพร้อมกับคำขอด้วย 

 4. หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู้ขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เช่น หนังสือรับรองหรือ

หลักฐานรับรองการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเกียรติคุณที่ออกโดยส่วนราชการ หนังสือรับรองซึ่งออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู่หรือปฏิบัติงานในท้องที่ท่ีผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ 

  5. หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย

จำนวน 2 คนรับรอง ทั้งนี้ ผู ้ขอมีสิทธิอ้างวัตถุพยานแวดล้อม หรือหนังสือรับรองของสถาบันหรือองค์กร

วิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือชาติพันธุ์ ที่ได้รับการรับรอง

จากหน่างานของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก็ได้ ส่วนในกรณีผู้ขอเป็นบุคคลที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะหรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้บิดาหรือมารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้ปกครอง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เป็นผู้ขึ้นคำขอแทนได้ 

 วิธีการดำเนินการของหน่วยงานในขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 - ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานด้านสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการยื่นคำร้อง โดยยื่นเป็นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2. ขั้นตอนเจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบ สรุปผลการสอบสวนพยานบุคคล ส่งต่อไปยังคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณา 

 -  สถานที่ในการยื่นคำขอเพ่ือพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 1. ถ้าผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการ

สำนักบริหารการทะเบียน ณ ที่ทำการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

 2. ถ้าผู้ขอมีชื ่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น ให้ยื ่นคำขอต่อนายอำเภอหรือ

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอแห่งท้องถิ่นที่ที่ผู้ขอมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ 

 ขั้นตอนการตรวจรับคำขอ  

 1. ขั้นตอนในชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 เมื่อคำขอและหลักฐานประกอบนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัด

ถิ ่น พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการส่งคำขอต่ออธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ

ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องต่อไป  
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 กรณีคำขอหรือหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพนักงานมีอำนาจในการ 

สอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ยื่นคำขอและบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมา สถานะบุคคลและจุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจน์การเป็นผู้มีเชื ้อสายไทยของผู้ขอ หรือเรียก

หลักฐานเพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอโดยกำหนดการแก้ไข

หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมหรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการ

เรียกหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลนั้น จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชน

รวมถึงปัจจัยแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอประกอบกัน 

 2. ขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาคำขอในชั้นอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคำขอและหลักฐาน ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ ว่าราชการจังหวัด  

ให้อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องและให้ความเห็น 

จากนั้นให้ส่งความเห็นของอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังคณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นเพื่อให้มติรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 การให้มติรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

 ในแนวปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าว การประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น คณะ

กรรมการฯ มีอำนาจในการเรียกหลักฐาน หรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ 

 1. เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีมติว่าผู้ขอรายใดเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้อธิบดี

กรมการปกครองออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้มีการจัดทำ

และรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 2. กรณีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรายใดมิใช่คนไทยพลัดถิ่น 

ให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้มีการจัดทำและรับรอง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การจัดทำและ

รับรองรายงานการประชุมต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีมติ 

โดยให้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและข้อกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลา

สำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งด้วย 

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

ออก ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 255553 

 
53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
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 สาระสำคัญ 

 อาศ ัยความตามกฎกระทรวงเพ ื ่อกำหนดแบบคำขอพิส ูจน ์ความเป ็นคนไทยพล ัดถ ิ ่นตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วนในแบบคำขอ 

 ส่วนแรก การสรุปผลการตรวจคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

2508 ประกอบไปด้วย 

 1. ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ 

 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

  2.1 การคัดกรองหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำขอซึ่งมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

  - สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร 13/ท.ร 14) หรือทะเบียนประวัติ 

- บัตรประจำตัวผู้ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น หรือ ใบสำคัญประจำตัวคน 

ต่างด้าว หรือ ใบสำคัญถ่ินที่อยู่ 

  - เอกสารรับรองการเกิด 

  - บัตรประจำของบิดา มารดา (ถ้ามี) 

  - บัตรประจำตัวญาติผู้มีเชื้อสายไทย (ถ้ามี) 

  - แบบบันทึกปากคำบุคคลน่าเชื่อถือ 

  - หนังสือรับรองการศึกษา 

  - ผังเครือญาติ หรือ ข้อมูล DNA 

  - หลักฐานอื่น 

 ส่วนที่สอง แบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ .ศ. 2508 

ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 

 2.1 ส่วนข้อมูลของผู้ย่ืนคำขอ 

 กรณียื่นด้วยตนเอง  

 - ข้อมูลที่ยื่นคำขอพร้อมรูปถ่าย 

 - หลักฐานเพื่อยื่นประกอบคำขอที่เจ้าพนักงานได้คัดกรองเรียบร้อยแล้ว 

 - ลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ  

 - ลายพิมพ์นิ้วมือเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลการทะเบียนและลายพิมพ์นิ้วมือในวันยื่นคำขอ 

 กรณีมีผู้แทนยื่นคำขอ (เนื่องจากเหตุผู้ขอมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอ หรือ เป็นบุคคล

ไร้ความสามารถ) 

 - ข้อมูลผู้ยื่นคำขอแทนและความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ 
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 - ข้อมูลที่ยื่นคำขอพร้อมรูปถ่าย 

 - หลักฐานเพื่อยื่นประกอบคำขอที่เจ้าพนักงานได้คัดกรองเรียบร้อยแล้ว 

 - การรับรองความถูกต้องของลายนิ้วมือของผู้ขอ โดยผู้ยื่นคำขอแทนเป็นผู้รับรองพร้อมลายมือชื่อผู้

ยื่นคำขอแทน 

 2.2  ส่วนของเจ้าพนักงาน  

 - ความเห็นของเจ้าพนักงานกรณีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  

 ส่วนที่สาม ใบรับคำขอออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน 

 ส่วนที่สี่ หนังสือรับรองว่าผู้ขอเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้การรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและเป็นผู้มีสัญชาติโดยการเกิด 

 3. คำสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 246/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น ออก ณ วันที่ 3 เมษายน 255554 

 สาระสำคัญ 

 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายแม่บท พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  ตาม

มาตรา 9/1  ในเรื่อง การให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมาจาก

คณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 7 คนตามมาตรา 9/1 (3) ที่ได้รับการ

แต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นโดยอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ 

2555 หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ทั้งนี้  คณะกรรมการรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่นดำรงวาระคราวละ 2 ปี แต่ต้องดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ 

 4. หนังสือสั่งการระดับจังหวัด 

 สาระสำคัญ 

 ความเป็นมาของการออกหนังสือสั่งการระดับจังหวัด สืบเนื ่องจากหลังจากได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง พบว่าในการพิจารณาเรื่องสัญชาติตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นมีปัญหาทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน และ แนวนโยบายที่เพิ่งออกมาบังคับใช้อาจแก้ไขปัญหาได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

เนื่องจากกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอาจมีข้อเท็จจริงที่ต่างกันไปแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการออกคู่มือปฏิบัติงานด้านสัญชาติและทะเบียน

 
54 คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 246/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเปน็กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
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ราษฎร โดยสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง พ.ศ. 2558  เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติงานด้านสัญชาติซึ่ง

รวมถึงหนังสือสั่งการระดับท้องที่โดยกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องการพิจารณาเรื่องสัญชาติของคนไทยพลัด

ถิ่น ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้  

 -  หนังสือสั่งการที่ มท 0309.1/1910 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

กรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 55 

 ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3  ส่วน 

 ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 1 การกำหนดบทนิยาม “คนไทยพลัดถิ่น” เพื่อแสดงลักษณะของผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2555 มีองค์ประกอบดังนี้ (สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2555) 

 1. ผู้มีเชื้อสายไทยที่กลายเป็นคนบังคับของประเทศอื่น อันมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต

ของราชอาณาจักรในอดีต 

 2. มิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืน 

 3. ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะหนึ่งแล้ว 

 4. มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย 

 5. ได้รับการจดทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 ข้อ 2  การกำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นและอำนาจหน้าที ่ของ

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในการพิจารณาให้รับรอง  

 ข้อ 3  ข้อบังคับในการที่ผู้ที่ประสงค์จะได้รับการรับรอง ต้องยื่นคำขอดำเนินการตามข้ันตอนที่กำหนด

ไว้ในกฎกระทรวง 

  ข้อ 4 ผู้ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นรวมถึงบุตรให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลัก

สายโลหิต 

 ข้อ 5 คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติหรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2555 ใช้บังคับ เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่นและให้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย  

 ส่วนที่ 2 การชี้แจงข้อเท็จจริงท่ีอาจคลาดเคลื่อน 

 
55 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 1910 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรณคีน
ไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัตสิญัชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
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 ข้อ 1. การแบ่งประเภทของบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามความหมายในขั้นตอนของการพิจารณากฎหมาย  

ได้แก่ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) ผู้

หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทย จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520) ผู้

หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทย จากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา (ท่ีเข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519) ผู้พลัด

ถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519  

 ข้อ 2. การจำแนกกลุ่มบุคคลที่มีเชื้อสายไทยที่อาจได้รับการพัฒนาสถานะ 

 2.1 กลุ่มบุคคลที่ได้รับการสำรวจการจัดทำทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีเชื้อสายไทย  โดยจำแนกไว้

ในเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในหลักท่ี 6, และ 7 ได้แก่  

 -  ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชาที่เข้ามาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

ได้แก่  ผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยขึ้นต้นหลักหนึ่งด้วยหมายเลข 6 และหลักที่หกและเจ็ดเป็นหมายเลข 64 และ ผู้

ที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติขึ้นต้นหลักแรกด้วยหมายเลข 8  

 -  ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจังหวัดเกาะกง กัมพูชาที่เข้ามาหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2520 ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร 13) ขึ้นต้นหลักหนึ่งด้วยหมายเลข 6 และ หลัก

ที่หกและเจ็ดเป็นหมายเลข 64  ผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร 14) ขึ้นต้นหลัก

แรกด้วยหมายเลข 8   

 -  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519  

 ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร 13) ขึ้นต้นหลักหนึ่งด้วยหมายเลข 6 และ

หลักที่หกและเจ็ดเป็นหมายเลข 66 และ ผู้ที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร 14) 

ขึ้นตน้หลักแรกด้วยหมายเลข 8  

 -  ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 

 ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยขึ้นต้นหลักหนึ่งด้วยหมายเลข 6 และหลักที่หกและเจ็ดเป็นหมายเลข 67 

 2.2 กลุ่มบุคคลประเภทของคนเชื้อสายไทยที่ได้รับการสำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

และสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548  

 ได้รับการจำแนกเป็น “ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน” จะเป็นเลขบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 และ

หลักท่ีหกและเจ็ดคือ หมายเลข 8, 9 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากถือบัตรประเภทนี้อยู ่

 ส่วนที่ 3 การจำแนกวิธีการได้รับสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

ของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
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 กลุ่มท่ี 1 คนไทยพลัดถิ่นที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยหมายเลข 

8,6,0 รวมถึงคนไทยพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความ

เป็นไทยพลัดถิ่น โดยหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ แล้วให้ผู้นั้น ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 กลุ่มที่ 2 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มที่ 1 ไม่ต้องยื่นคำขอ แต่จะได้สัญชาติไทยหากบิดา มารดาได้

รับรองการเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 กลุ ่มที ่ 3 กลุ ่มคนที ่ได ้ร ับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได้ร ับสัญชาติแล้วก่อนวันที่

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555ใช้บังคับ ไม่ต้องเข้ากระบวนรับรอง

พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง

ตามสถานะที่กฎหมายให้การรับรองไว้เลย 

 กลุ่มท่ี 4 บุตรของบุคคลกลุ่มที่ 3 ไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องเข้ากระบวนรับรองพิศูจน์

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตาม

สถานะท่ีกฎหมายให้การรับรองไว้เลย 

 - หนังสือสั่งการที่ 0309.1/ ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยน

สถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ ่นเพื ่อเป็นผู ้มีสัญชาติโดยการเกิดตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 56 

 ประกอบได้ด้วยเนื้อหา 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ได้ออกข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะในเอกสารทะเบียนราษฎร สำหรับคน

ไทยพลัดถิ่นเพ่ือให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 โดยแบ่ง

ออกเป็นบุคคล 2 ประเภทในการยื่นคำขอสัญชาติไทย ได้แก่  

 หนึ่ง บุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ทั้งผู้ที่มีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศไทยหรือชั่วคราวเนื่องจากได้รับ

การผ่อนผันให้อาศัยอยู ่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ ต้องดำเนินการยื ่นคำขอตามขั ้นตอนโดยมี

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นรับรองก่อน จึงจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิด รวมถึงบุตร

ของบุคคลดังกล่าวที่จะต้องรอการพิจารณาการได้สัญชาติของบิดามารดาก่อนจึงจะขอลงรายการได้สัญชาติ

โดยการเกิดได ้

 สอง กลุ่มบุคคลที่ได้สัญชาติไทยก่อนวันที่ 22 มีนาคม 2555 (ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2555บังคับใช้) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ

 
56 หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
สถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 
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รับรองโดยคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยบุตรของบุคคลในกลุ่มไม่จำต้องยื่ นคำขอเพ่ือ

พิจารณาไปยังคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้ทันที 

 ส่วนที่ 2 ข้อแนะนำสำหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและด้วยความ

เรียบร้อยในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากการได้สัญชาติไทยของคนไทย

พลัดถิ่น ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ถูกต้องตรง

ความเป็นจริง โดยให้มีวิธีปฏิบัติดังนี้  

 หนึ่ง สำหรับคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนปฏิบัติงานโดยอิงจากหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ มท 0309.1/ว 2 ลงวันที่ 27 

มกราคม 2554 ให้กำหนดให้คนไทยพลัดถิ่นในกลุ่มนี้ เป็นบุคคลประเภท 8 กลุ่ม 90 (8-xxxx-90xxx-xx-x) ให้

สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการขอหมายเลขประจำตัวประชาชนจากสำนักทะเบียน

กลาง 

 สอง สำหรับคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหรือนายอำเภอท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

หรือทะเบียนประวัติ ประกอบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจำตัวบุคคลที่

ไม่มีสถานะทางทะเบียน และ หนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือ

หนังสือแจ้งอนุมัติให้สัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ 

 ในลำดับถัดมาเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 

 ประเภทที่ 1 สำหรับบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ดำเนินการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนในเอกสารทะเบียนราษฎร  

 ประเภทที่ 2 บุตรของบุคคลประเภทที่ 1 (บิดามารดาที่ผ่านการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น) ให้

ดำเนินการดังนี้ 

 - ตรวจสอบคำขอและพยานหลักฐาน โดยปฏิบัติตามแนวทางการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติ

ไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 

2508 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ให้นายทะเบียนสอบพยานบุคคล ได้แก่ ผู้ขอ บิดามารดาและบุคคลที่

น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ ใช้หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์

ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นได้ผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองฯ 

สามารถยกเว้นการสอบพยานบุคคลน่าเชื่อถือได้  
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 - เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือนายอำเภอมีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สถานะทางทะเบียนแก่ผู้ขอ 

 - กรณีท่ียังมีข้อสงสัยหรือยังไม่อาจเชื่อได้ ให้นายทะเบียนหรือนายอำเภอเสนอความเห็นนายทะเบียน

จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยหากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็น

ควรให้ดำเนินการตามคำขอ ก็ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

หรือ หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ ให้

แจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอ เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ โดยผู้ขอมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง

ดังกล่าวได ้

 ประเภทที่ 3 กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีใด ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นดำเนินการเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนในทะเบียนราษฎร ดังนี้  

 - ตรวจสอบคำขอและพยานหลักฐานและสอบพยานบุคคลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย  

 - หากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจพยานหลักฐานแล้วเห็นควรเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็น

คนไทยพลัดถิ่น ให้มีคำสั่งอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน 

 - หากยังมีข้อสงสัยหรือหลักฐานไม่ถูกต้องให้นายทะเบียนหรือนายอำเภอเสนอความเห็นนายทะเบียน

จังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยหากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็น

ควรให้ดำเนินการตามคำขอ ก็ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

หรือ หากนายทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ ให้

แจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอ เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ โดยผู้ขอมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง

ดังกล่าวได ้

 ข้อสังเกต ของหนังสือสั่งการฉบับนี้คือ การยื่นเอกสารประกอบคำขอ หากมีข้อสงสัยถึงความแท้จริง

ของเอกสาร นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นอาจทำเรื่องขอตรวจสอบความถูกต้องได้ หากพบว่า

เป็นเอกสารปลอม ผู้ขออาจถูกดำเนินคดีในความผิดฐานแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานได้     

 5. แนวทางการปฏิบัติงานด้านสัญชาติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 สาระสำคัญ 

 เพื ่อเป ็นแนวทางปฏิบ ัต ิในการพิจารณาให ้ส ัญชาติไทยตามกฎหมายว ่าด ้วยส ัญชาติ โดย

กระทรวงมหาดไทยได้ออกเป็นแนวทางการปฏิบัติอีก 2 ฉบับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสัญชาติ เพื่อให้เกิด

ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานด้านสัญชาติของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
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 1. แนวทางการปฏิบัติกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 ออก ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 โดยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง57 โดยกำหนดวิธีปฏิบัติต่อคนไทย

พลัดถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้  

 - คนไทยพลัดถิ่นที่จะต้องยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาให้การรับรอง  

 - คนไทยพลัดถิ่นที่จะได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

ที่สามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนโดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื ่อขอ

เปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

 2. แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อ

เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ออก ณ วันที่ 25 

พฤษภาคม 2555 โดยอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง58 ให้ดำเนินการดังนี้ 

 กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2555 เนื่องด้วยผลของการได้สัญชาติไทย จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของบุคคลใน

เอกสารทะเบียนราษฎรและฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง มีวิธีปฏิบัติคือ 

 1. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการ โดยการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 

เป็นบุคคลประเภท 8 กลุ่ม 90 โดยดำเนินการขอเลขจากสำนักทะเบียนกลาง 

 2. ดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอและนาย

ทะเบียนท้องถิ่น 

 3. นายทะเบียนรับคำขอแล้วออกใบรับแก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นนายทะเบียนตรวจสอบคำขอ

และพยานหลักฐานโดยปฏิบัติตามแนวทางการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้

สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

 4. นายทะเบียนมีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน 

 

  

 
57 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 12445 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ขอมีสัญชาตไิทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราช บัญญตัิสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
58 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 7 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
สถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลดัถิ่นเพื่อเปน็ผู้มีสญัชาตไิทยโดยการเกดิตามพระราชบัญญัตสิัญชาติ
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 
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ตารางสรุปกฎหมาย กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น 

กระบวนการยื่น กฎหมายหลัก กฎหมายรอง หนังสือสั่งการ 

1) การยื่นคำขอพิสูจน์

ความเป็นคนไทยพลัด

ถ่ิน 

   1.1)การย ื ่นคำขอ

พ ิส ูจน ์ความเป ็นคน

ไทยพลัดถิ่นกรณีทั่วไป 

 

 

 

พระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2555  

 

 

 

- ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

พิสูจน์และการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่น พ.ศ. 2555 

-ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยเรื ่อง คำขอ

พ ิส ูจน ์ความเป ็นคน

ไทยพลัดถิ่น ใบรับ และ

หนังส ือร ับรองความ

เป ็นคนไทยพล ัดถิ่น 

อ อ ก  ณ  ว ั น ท ี ่  18 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 

 

-หนังส ือกระทรวงมหาดไทย 

ด ่วนมาก ท ี ่  มท 0309.1/ว 

1910 ลงว ันท ี ่  30 เมษายน 

2555 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ก รณ ี คน ไทยพล ั ด ถ ิ ่ น ต าม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2555 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด ่วนมาก ท ี ่  มท 0309.1/ว 

12445 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2562 เรื ่อง แนวทางปฏิบัติใน

การขอมีสัญชาติไทยกรณีของ

คนไทยพลัดถิ ่นตามพระราช 

บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2562 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 268 

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  

เรื ่องการขอมีสัญชาติไทยกรณี

ค น ไ ท ย พ ล ั ด ถ ิ ่ น ต า ม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2555 

 



46 
 

  1.2)การยื่นคำขอคืน

สถานะทางทะเบ ียน 

(กรณีถูกจำหน่าย) และ

การยื่นคำขอแก้ไขกลุ่ม 

(กรณีขึ ้นทะเบียนผิด

กลุ่ม/ผิดหลง) 

-หนังส ือกระทรวงมหาดไทย 

ด ่ วนมาก  ท ี ่  มท  0309.1/ว 

2660 ลงวันที ่ 18 พฤษภาคม 

2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาของ

ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่

เป็นธรรม (ปัญหาด้านสถานะ

บุคคลและสัญชาติ) 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 48 

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557  เรื่อง

การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 25 

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560  เรื่อง

การขอค ืนรายการทะเบ ียน

ราษฎรของคนซึ่งไม่มีส ัญชาติ

ไทยท ี ่ ถ ู กน ายทะ เบ ี ยนสั่ ง

จำหน่าย 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 58 

ลงว ันที ่  28 ก ันยายน 2560  

เรื่องการขอคืนรายการทะเบียน

ราษฎรของบุคคลที่ถูกจำหน่าย

รายการในฐานข้อมูล 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด ่วนมาก ท ี ่  มท 0309.1/ว 

2660 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 
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2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาของ

ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่

เป็นธรรม (ปัญหาด้านสถานะ

บุคคลและสัญชาติ) 

-หนังส ือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 380 

ลงวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2561 

เรื่องการอนุมัติหลักการเพื่อขอ

เปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของ

ชนกลุ่มน้อย 

2)การเปล ี ่ยนแปลง

สถานะในเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎรของ

คนไทยพลัดถิ่น 

  -หนังส ือกระทรวงมหาดไทย 

ด ่วนมาก ท ี ่  มท 0309.1/ว 

1910 ลงว ันท ี ่  30 เมษายน 

2555 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

ก รณ ี คน ไทยพล ั ด ถ ิ ่ น ต าม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2555 

-หนังสือสำนักทะเบียนกลาง 

ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 7 ลง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานะ

ในเอกสารการทะเบียนราษฎร

สำหรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 

5) พ.ศ.2555 

-หนังสือสำนักทะเบียนกลางที่ 

มท 0309.1/ว 2 ลงวันที ่ 27 



48 
 

มกราคม 2554 เรื่องการเปลี่ยน

สถานะทางทะเบียนราษฎรกรณี

บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยซึ่งมี

บิดาหรือมารดาสัญชาติไทย 

-หนังสือกรมการปกครอง ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0309.1/ว 6313 ลง

วันที ่ 15 มีนาคม 2554 เรื ่อง

การพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ ่งมี

สัญชาติไทยของผู้เกิดเพ่ือการได้

ส ัญชาติไทยโดยการเกิดตาม

ม า ต ร า  7 ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ ง

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.

2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 

-แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะ

ในเอกสารการทะเบียนราษฎร

สำหรับคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเป็น

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2555 

พร้อมใบรับคำขอ 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยพลัดถิ่น 

 ความเป็นมาของ “คนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทย” หรือ “คนไทยพลัดถิ่น” หรือ “คนไทยถิ่นพลัด” คือ

บุคคลที่สืบสันดานจากบุพการีที่มีเชื ้อสายไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทยโดยผลของการ

กฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเขตแดนของราชอาณาจักรไทยในอดีต  อันเนื่องมาจากอิทธิพลของชาติ

ตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมและแนวคิดเรื่องความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่ต้องมีอาณาเขตท่ีแน่นอน เพ่ือแสดงถึง

ขอบเขตอำนาจอธิปไตยของรัฐ ทำให้บุคคลในชั้นบุพการีที่มีเชื้อสายไทยที่มีถิ่นฐานอาศัยทำมาหากินอยู่ใน

ดินแดนที่เคยเป็นราชอาณาจักรไทย ต้องกลายเป็นดินแดนของประเทศอื่นด้วยเหตุผลทางการเมืองการ

ปกครองและความมั่นคงของประเทศ ทำให้ต้องตกเป็นคนในบังคับของต่างประเทศและในที่สุดก็ถูกถือว่าเป็น

คนสัญชาติของต่างประเทศ โดยคนกลุ่มนี้จะมีทั้งกลุ่มที่อพยพกลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และยังคงอาศัยอยู่

ในดินแดนที่ตกเป็นของต่างประเทศโดยยังคงดำรงไว้ซึ ่งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

เช่นเดียวกับคนไทยบนแผ่นดิน โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดให้คนไทยพลัด

ถิ่นเชื้อสายไทยที่อพยพหรือหลบหนีเข้ามาอาศัยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นชนกลุ่มน้อยประเภทหนึ่ง  โดย

กลุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกล่าวคือ59 

กลุ่มแรก กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย หมายถึง กลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทวาย 

มะร ิดและตะนาวศร ี ซ ึ ่งเคยเป็นด ินแดนของประเทศไทย ต ่อมา ราวปีพ .ศ . 2380-2410  ในร ัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษได้ยึดครองประเทศพม่า จึงได้มีการตั้ง

คณะข้าหลวงปักปันเขตแดนไทย-พม่า ตั้งแต่สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงมาจนถึงปากน้ำของแม่น้ำกระบุรี 

จังหวัดระนอง และได้มีการจัดทำอนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียว่าด้วยเรื ่อง

กำหนดเขตแดนบนแผ่นดินใหญ่ระหว่างราชอาณาจักรสยามและมณฑลของอังกฤษ ลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2411  ทำให้ดินแดนที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยกลุ่มนี้ ได้แก่ เมืองมะริด ทวาย ตะนาว

ศรี ตกอยู่ในเขตการปกครองของประเทศอังกฤษและกลายเป็นของประเทศพม่า ซึ่งในระยะเวลาต่อมาทำให้

คนไทยกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ได้อพยพกลับเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยในช่วงนั้น กลายเป็นคนในบังคับของ

ประเทศอังกฤษและประเทศพม่าโดยหลักการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรของของรัฐประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโดยรัฐบาลของ

ประเทศพม่า ทำให้คนไทยเหล่านี้อพยพหนีภัยความตายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ี 4 

จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และตาก ซึ่งในระยะแรกทางราชการไทยรวมจัดให้กลุ่มคน

เหล่านี้อยู่กับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าและถือเอาวันที่ 9 มีนาคม 2519 เป็นวันสุดท้ายของการรับผู้พลัดถิ่น

สัญชาติพม่าให้เข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้อพยพ  ส่วนผู้ที่เข้าหลังจากวันที่  วันที่ 9 มีนาคม 2519 จะถือ

 
59 อ้างแล้ว,วีนัส สีสุข, ดรณุี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภมู ิ
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ว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง ต่อมาหน่วยงานความมั่นคงพบว่าในบรรดาผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าที่สำรวจจัดทำ

ทะเบียนไว้มีผู้ที่มีเชื้อสายไทยปะปนอยู่ด้วย จึงได้ทำการสำรวจและจัดทำทะเบียนกลุ่มที่มีเชื้อสายไทยแยกออก

จากกลุ่มเดิม เรียกว่าผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย 

กลุ่มที่สอง  กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา หมายถึง กลุ่มคนไทยที่

อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเกาะกง หรือจังหวัดประจันตคีรีเขตซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดตราด  ซึ่งเดิมเป็นดินแดนของ

ประเทศไทย ต่อมาราวพุทธศักราช 2477 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเกิดข้อพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสที่ยึดครองประเทศลาวและกัมพูชา ดินแดนส่วนนี้จึง

ตกเป็นของประเทศฝรั่งเศส และต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชา จังหวัดเกาะกงจึงตกเป็นของ

ประเทศกัมพูชา ทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเกาะกงและไม่ได้อพยพกลับเข้ามาในดินแดนไทยในช่วงเวลา

ดังกล่าว ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอินโดจีนฝรั่งเศสและประเทศกัมพูชา ต่อมาในปี 2517 

ประเทศกัมพูชาถูกประเทศเวียดนามยึดครองและมีการเปลี ่ยนแปลงระบอบการปกครอง  รวมถึงมีการ

ปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรง คนไทยกลุ่มดังกล่าวจึงได้อพยพหนีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยใน

พื้นที่จังหวัดตราด โดยทางราชการไทยถือเอาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 เป็นวันสุดท้ายของการรับผู้อพยพ

เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ให้อพยพเข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้อพยพ ส่วนผู้ที่เข้ามาหลังจากนั้น  จะ

ถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง60  

ฉะนั้น กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย จึงประกอบไปด้วยกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่

ถือบัตรคนไทยพลัดถิ่นโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่

ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ บางคนไม่เคยแสดงตัวเมื่อรัฐบาลให้มีการสำรวจหรือบางคนตก

สำรวจ ซึ่งทางราชการไทยถือว่ากลุ่มไทยพลัดถิ่นนั้นไม่ใช่พม่า61 และมีมติคณะรัฐมนตรีให้สัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติ62  แต่ในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี “การแปลงสัญชาติ” ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก

ในเรื่องของจิตสำนึกความเป็นคนไทยแล้ว ยังส่งผลต่อสิทธิต่าง ๆ ในด้านการดำรงชีพในชีวิตประจำวันด้วย 

เนื่องจากการได้สัญชาติภายหลังการเกิด จะไม่สามารถประกอบอาชีพบางอย่างที่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นบุคคล

ที่มีสัญชาติไทยด้วยการเกิดเท่านั้น เช่น ข้าราชการด้านความม่ันคง ทนายความ รวมถึงไม่สามารถเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนทางการเมืองได้ในการเลือกตั้งทุกระดับ นับตั้งแต่ผู ้ใหญ่บ้านไปจนถึงการเลือกตั้ ง

ระดับชาติ อีกทั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งหากได้รับสัญชาติไทยโดยการสมรส  จะมีสิทธิเลือกตั้งทันทีหลังจาก

 
60 อ้างแล้ว,วีนัส สีสุข, ดรณุี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภมูิ 
61 มนต์ชัย ผ่องศิริและมณีมัย ทองอยู่, คนเข้าเมืองทั่วไปหรือคนไทยพลัดถิ่น?: การต่อรองนิยามตัวตนของไทยพลัดถิ่นใน
สังคมไทย, วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556): น.15 
62 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่  มท.0204.3/2311) ลง
วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เรื่อง การพิจารณาแปลงสัญชาติไทยแก่ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย 
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ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ในขณะที่การได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปีจึงจะสามารถใช้สิทธิของตนได้63 ตลอดจนปัญหาการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ  เช่น การถูกจับกุม

เมื่อไปทำงาน ถูกเรียกเก็บเงิน ขาดสิทธิในการเดินทาง สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นต้น64 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในอดีตรัฐบาลไทยเคยดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้คน

ไทยพลัดถิ่นที่อพยพกลับมายังประเทศไทย โดยนิยามว่าเป็น “ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย”  และ

กระทรวงมหาดไทยก็มีการออกนโยบายแปลงสัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นแล้วก็ตาม  แต่คนไทยพลัดถิ่นยังคง

ต่อสู้และมีข้อเรียกร้องว่าการกลับมามีสัญชาติไทยของพวกเขาไม่ควรใช้วิธีการแปลงสัญชาติ เพราะพวกเขา

เป็นคนไทยอยู่แล้ว จนกระทั่งในปี 2555 รัฐบาลจึงได้มีการประกาศให้ “คืนสัญชาติไทย” ให้แก่คนไทยพลัด

ถิ่นไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 โดยคนไทยพลัดถิ่นจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเข้าสู่

กระบวนการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น65  ซึ่งนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติไทย 

ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 พบว่าในทางปฏิบัติการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

เป็นไปด้วยความล่าช้าในกระบวนการขอคืนสิทธิ คืนสัญชาติ ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของคนไทย

พลัดถิ่นโดยตรง  

2.5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย 

 จากแนวนโยบายในอดีตในการแก้ไขปัญหาสถานะความไร้สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทย 

โดยการแปลงสัญชาตินั้น พบปัญหาเกี่ยวกับสถานะของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในการขอคืนสัญชาติไทย โดยติด

ปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการลงรายการสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 66  ซึ่งปัญหา

สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1) ความล่าช้าในขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  2) กลุ่มคนไทย

 
63 มนต์ชัย ผ่องศิริ, ไทยพลัดถิ่นในสังคมไทยกับการสะสมทุนการเมือง, วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์,1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560): น.118-121 
64 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,(2558), ปฏิรูปกระบวนการแก้ปัญหา “คืนสัญชาติ คืนศักดิ์ศรี คืนมาตุภูมิ” ให้คนไทยพลัด
ถิ่น, เว็บไซต์ https://ref.codi.or.th/2015-08-04-11-01-52/12718-2015-02-16-10-27-36, สืบค้นวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
65องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ชีวิตที ่ไม่ม ีใครเห็น 48 ปี สถานการณ์เด็กไร้ส ัญชาติในประเทศไทย , เว ็บไซต์ 
https://www.unicef.org/thailand/ , สืบค้นวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
66 การลงรายการสัญชาติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้บุคคลที่เคยมีสัญชาติ
ไทย เพราะเกิดในราชอาณาจักรแตถู่กถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏวิัติ ฉบับท่ี 337 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจกัร
ไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย ตามประกาศข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ (เกิดก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551) และไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  หากปรากฏว่าผู้นั้นอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร และมีความประพฤติดีหรือทำประโยชน์ให้สังคมหรือประเทศ ให้ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ยื่นคำขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา เมื่อพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคือตั้งแต่วันที่ 28 
พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป 
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พลัดถิ่นส่วนใหญ่ต้องการได้สัญชาติไทยโดยการคืนสัญชาติ จึงไม่มายื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติ  ทั้งนี้ยังพบ

ปัญหาอีกว่ามีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นบางรายไปขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าว ทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอแปลง

สัญชาติได้ หรือกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนได้รับการสำรวจ เพ่ือจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่มีสถานะทะเบียน

แล้วแต่ยังไม่ได้รับการเรียกไปถ่ายรูปและจัดทำบัตร67 นอกจากปัญหาเรื่องความล่าช้าและเรื่องเอกสารที่ใช้ใน

การขอขึ้นทะเบียนแล้ว ในงานศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการขอลงรายการสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยของปรีชา

พล พูลทวี ยังพบว่าขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการขอลงรายการสัญชาติไทยมีอยู่ 3 ขั้นตอน 

กล่าวคือขั้นตอนแรก การยื่นคำร้อง หากตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่นำมาประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมาย

กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องรับคำขอดังกล่าวเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา หากเจ้าหน้าที่ไ ม่เปิด

โอกาสให้บุคคลได้ใช้สิทธิในการยื่นคำร้อง หรือปฏิเสธคำร้องโดยไม่มีเหตุผลถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นธรรม

และเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ขั้นตอนที่สอง การพิจารณาของนายทะเบียนจากการศึกษาพบว่า

นายทะเบียนอำเภอเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งมีการพิจารณาเงื่อนไขของ

บุคคลเป้าหมายผิดพลาด ทำให้บุคคลที่ยื่นคำขอได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งการพิจารณาที่

ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามขั้นตอนย่อมส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของนายอำเภอ และขั้นตอนที่สาม คือ

ขั้นตอนการพิจารณาของนายอำเภอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่านายอำเภอยังคงใช้ดุลพินิจเพ่ิมเติม เช่นการแต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจใช้ดุลพินิจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนมุัติ 

ทั้งนี้การใช้ดุลพินิจจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีการปฏิบัติงานนอกเหนือจากขั้นตอนที่

กำหนด  สุดท้ายในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐพบว่าการใช้ดุลพินิจภายใต้เงื ่อนไขที่มีความ

แตกต่างกันจึงส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการใช้ดุลพินิจและ

อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นตามมา และการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดย่อมส่งผลให้เกิดการ

ร้องเรียนหรือขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและอาจนำมาสู่การดำเนินการพิจารณาคดีทาง

ปกครองต่อไป68  

 อย่างไรก็ดีจากผลการศึกษาข้างต้น กล่าวได้ว่าในการแก้ไขปัญหาสถานะทางกฎหมายของคนไร้รัฐ ไร้

สัญชาติ โดยเฉพาะกรณีของคนไทยพลัดถิ่นไม่เพียงแต่ต้องพบเจอกับอุปสรรคด้านระยะเวลาในการดำเนินการ

เท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับจิตสำนึกของความเป็นคนไทยที่ไม่ควรได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

เพราะพวกเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วทำให้การแปลงสัญชาติไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเท่าที่ควร 

ซึ่งทำให้ในทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจึงไม่ประสบความสำเร็จ และส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในระยะต่อมาได้

โดยเฉพาะในด้านของหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตน เช่นการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวก่ อนจึงทำให้ไม่มี

 
67 อ้างแล้ว, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 3, น.26-31 
68 ปรีชาพล พูลทวี, วิเคราะห์ขั้นตอนการขอลงรายบการสัญชาติไทยของชนกลุม่น้อย, (การค้นคว้าแบบอิสระหลักสตูร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2553), น.113-127 
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สิทธิยื ่นขอแปลงสัญชาติ ทั้งนี้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ ่งสัญชาติไทยในงานศึกษาแนวคิดทาง

กฎหมายในการพิสูจน์และการพัฒนาสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล  ยังพบ

ปัญหาการพิสูจน์สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายทั้งในแง่ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมีดังนี้69 

 (1) ปัญหาการพิส ูจน์ส ิทธ ิที ่ เก ิดจากทางปฏิบัต ิของเจ้าหน้าที ่ทะเบียนราษฎรในการร ับฟัง

พยานหลักฐานในระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิ   ได้แก่กรณี “พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ” ที่ถูกกำหนดและ

ตีความในทางปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทะเบียนราษฎรจำนวนไม่น้อยว่าหมายถึง “ผู้มีสัญชาติไทย”

หรือ “เป็นข้าราชการ” ทั้ง ๆ ที่ไม่มีกฎหมายฉบับใดกำหนดไว้  หรือกรณีการให้ความสำคัญกับ “ผลดีเอ็นเอ” 

ในฐานะพยานหลักฐานลำดับแรก ทำให้หลายกรณีได้กลายเป็นพยานหลักฐานชนิดเดียวเพื่อยืนยันพิสูจน์ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดาผู้มีสัญชาติไทย 

 (2) ปัญหาการพิสูจน์สิทธิในสถานะบุคคล ที่เกิดจากกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธิที่มีอยู่ แต่ขาดความ

ชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น กรณีการมีสัญชาติไทยโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 7 ทวิ

วรรคสอง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ควร

ถูกถือว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยหลักดินแดนหรือไม่อย่างไร 

 (3) ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธินั้น มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไป 

เช่น หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถยืนยันถึงการมิได้ถือสัญชาติของประเทศอ่ืนของ

บุคคลหนึ่ง ๆ ตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 2 (5)70 

 (4) ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธินั้น ถูกปรับใช้ไปในเชิง “ยกเว้น” ความทรงสิทธิ

ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลบางกลุ่ม เช่น กรณีชนกลุ่มน้อยที่ตกหล่นการสำรวจบัตรชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่

ได้รับการกำหนดเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ 7 ที่ต่อมาได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่ม 

“ ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” ได้รับการบันทึกชื่อและรายการตัวบุคคลเข้าในทะเบียนประวัติประเภท 

ท.ร. 38 ก.และได้รับการกำหนดเลขประจำตัวสิบสามหลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 หรือเป็นบุคคลตามยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิกลุ่มที่ 1 ไม่ถูกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นขอสถานะต่างด้าวผู้มีสิทธิอาศัย

ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 7 ธันวาคม 2553 และเมื ่อวันที ่ 24  เมษายน 2555 โดยประกาศ

 
69 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, แนวคิดทางกฎหมายในการพิสูจน์และการพัฒนาสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย, (ดุษฎี
นิพนธ์นิติศาสตรดุษฎบีัณฑติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2556) , น.186 
70 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะไดร้ับการรบัรองความเป็น
คนไทยพลดัถิ่น ให้ยื่นคําขอต่อพนกังานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอ ดังต่อไปนี ้
    (5) “หนังสือรับรองว่าตนเองมไิด้ถือสญัชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาตไิทยจำนวนสองคนรับรอง” 
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กระทรวงมหาดไทย เรื ่องให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพ เข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

 (5) กรณีข้อกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธินั้นอาจขัดต่อความชอบด้วยการกระทำทางปกครอง เช่น

กรณีกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นไทยพลัดถิ่น พ.ศ.2555 ระบุว่า พยานที่จะมารับรอง

แผนผังเครือญาติของผู้ยื่นคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น “จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

จำนวน 2 คน”71  

 (6) กรณีข้อกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธินั้นอาจขัดต่อความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กรณี พ.ร.บ.

ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่มีบทบัญญัติกำหนดรับรองให้ความสามารถของบุคคลที่จะมีชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการ

เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง หรือการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือการเปลี่ยนนามสกุลนั้นเป็นสิทธิของบุคคลผู้มี

สัญชาติไทยเท่านั้น 

(7) ปัญหาการขาดข้อกฎหมายที่กำหนดรับรองสิทธิ  อาทิ กรณีความล่าช้าในการออกกฎกระทรวง

ภายใต้มาตรา 7 ทวิวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 

4 พ.ศ.2551  หรือการขาดหลักเกณฑ์การพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นสำหรับคนไทยพลัดถิ่นที่ปรากฏตัวใน

อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และที่จังหวัดพะเยา ว่าเข้าเงื่อนไขคุณสมบัติของคนไทยพลัดถิ่นหรือคนดั้งเดิมตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และที่ 3 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 

และฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 

(8) ปัญหาการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายบางประเภทจำเป็นต้อง

พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของข้อเท็จจริงอื่นๆ ด้วยเพราะกฎหมายกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบความเป็น

บุคคลไว้ เช่น ประเด็นการพิสูจน์ความเป็น “คนไทยพลัดถิ่น” และ “คนเชื้อสายไทย” ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่อง

กับการพิสูจน์ข้อกฎหมาย คือมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ฉบับที่ 

3 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 5 พ.ศ.2555  ประเด็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร 

ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการพิสูจน์ข้อกฎหมาย ในเรื่องของการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการ

พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร  และประเด็นการพิสูจน์การมีอยู่ของข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ 3 

ประการในการขอสถานะต่างด้าว ได้แก่ การไม่มีสัญชาติของประเทศอ่ืน กรณีมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย

และเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกรณีมีความประพฤติ

ดีและไม่มีพฤติการณ์ท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งสำนักทะเบียนราษฎรมักกำหนดทางปฏิบัติให้

พยานบุคคลคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ เป็นผู้ลงนามรับรองหรือยืนยัน อย่างเช่นในกรณีการยื่นคำ

 
71 กฎระทรวงการพสิูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 2(3) 
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ร้องและเอกสารประกอบของคนไทยพลัดถิ่นที่ประกอบไปด้วยเอกสารทางทะเบียนเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ ผังเครือ

ญาติซึ่งต้องอธิบายได้ถึงความเชื่อมโยงในตัวบุคคลไร้สัญชาติกับจุดเกาะเกี่ยวในความเป็นคนไทยนั้น ต้องมี

พยานรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารจำนวน 2 คน  ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นบางหน่วยจะต้องเป็นผู้นำ

หมู่บ้านหรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในหมู่บ้าน ซึ่งเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาโดยหน่วยงานก่อให้เกิดความไม่แน่นอน

ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิสูจน์72 

อย่างไรก็ดีปัญหาการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือคุณสมบัติ 3 ประการ ในการขอสถานะต่างด้าวที่ให้พยาน

บุคคลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ เป็นผู้ลงนามรับรองหรือยืนยันความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและ

เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความประพฤติของบุคคล

ผู้ยื่นคำร้องนั้น ในสภาพแห่งความเป็นจริงอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ด้วย เพราะด้วยสภาพแวดล้อม

ทางสังคมในการอยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาตินั้นมีความแตกต่างกัน หมู่บ้านบางแห่งผู้ใหญ่บา้น

หรือกำนันอาจจะไม่ได้ยินยอมลงนามรับรองให้เนื่องจากไม่ได้รู้จักกันมาก่อน หรือบางครั้งอาจเป็นช่องทางที่

ก่อให้เกิดการทุจริตคอรร์ัปชั่นหรือกระบวนการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์ได้  

2.5.2 ปัญหาในกระบวนการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2555 

 กระบวนการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555 จากงานศึกษาของชนน หนูทอง ในประสิทธิผลการนำนโยบายคืนสัญชาติคน

ไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่5) พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

ระนอง พบว่าปัจจัยในการนำนโยบายการคืนสัญชาติไปปฏิบัติ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในภาพรวมนั้นมีการ

นำไปปฏิบัติอยู่ระดับน้อย73  ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของเสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์และวิศรุต สำลีอ่อน ในการ

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยพลัดถิ่นให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยพลัดถิ่นผ่านความ

ร่วมมือพหุภาคีระหว่างภาครัฐองค์กรวิชาการและภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ์ 

พบเหตุข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการที่ส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นที่ได้ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็น

 
72 อ้างแล้ว, เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ และวิศรตุ สำลีอ่อน 
73 ชนน หนูทอง, ประสิทธิผลการนำนโยบายคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ ่น ตามพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่5) 
พุทธศักราช 2555 ไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง , (วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560) 
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ไทยยังคงไม่ได้รับสัญชาติไทยอีกเป็นจำนวนมาก อันเป็นเหตุให้กระบวนการได้สัญชาติไทยของกลุ่มคนไทย

พลัดถิ่นค่อนข้างล่าช้า กล่าวคือ74 

 1. ปัญหาเรื่องการขาดความเป็นเอกภาพในตัวเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล  เนื่องจากมีการนำแบบบันทึก

ปากคำ ( ปค.14 ) ของกรมการปกครองไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ซึ ่งการเปิดช่องให้ทำการสอบหา

ข้อเท็จจริงในรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้แบบในการสอบสวนพิสูจน์บุคคลของคนไทยพลัดถิ่นมี

ลักษณะแตกต่างกันไป ขาดความเป็นเอกภาพในแง่รูปแบบและขึ้นอยู่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับ

เขต  เช่นนายอำเภอ ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าว  

สะท้อนให้เห็นจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงพหุภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน

กระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กล่าวคือแบบบันทึกปากคำ (ป.ค.14)  แม้ทางการ

ปกครองจะได้มีแนวทางระบุข้อคำถามพื้นฐานสำหรับการสอบปากคำที่จะต้องปรากฏอยู่ในแบบฟอร์ ม แต่

อย่างไรก็ดีในแต่ละท้องที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดคำถามได้ เช่น พ้ืนที่อำเภอเมืองระนองแบบป.ค. 14  

จะเป็นลักษณะที่ให้เจ้าพนักงานเป็นผู้ถามคำถามแล้วให้เจ้าพนักงานเป็นผู้จดบันทึกคำตอบ ส่วนพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์แบบป.ค. 14 จะมีข้อคำถามที่ให้เจ้าพนักงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลโดยการทำเครื่องหมายหน้า

กล่องข้อความที่ตรงกับคำตอบที่ได้จึงทำให้รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารในแต่พื้นที่มีความแตกต่างกัน บาง

แห่งมีข้อคำถามที่ไม่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาค่อนข้างจะลำบากและขาดความเป็นเอกภาพ 

 2. ปัญหาเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่มีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญ

ต่อกระบวนการพิสูจน์สัญชาติของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น อีกทั้งยังพบปัญหาความต่อเนื่องของบุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าที ่ประจำท้องที ่ เนื ่องจากประเด็นปัญหาเรื ่องการให้สัญชาติค่อนข้างเป็นประเด็นที ่มีความ

ละเอียดอ่อนทำให้การพิจารณาคำขอแต่ละราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอำเภอที่ได้รับมอบ

อำนาจจากนายอำเภอให้เป็นผู้รับคำขอและพิจารณาในชั้นต้น จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมาก  และเมื่อมี

การปรับย้ายท้องที่ปฏิบัติงานของปลัดอำเภอแต่ละคน ปลัดอำเภอที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็มักจะเริ่มต้น

พิจารณาคำขอที่ค้างพิจารณาจากปลัดอำเภอคนก่อนใหม่ทั้งหมด เนื่องจากปลัดอำเภออาจต้องรับผิดทางวินัย

หากลงชื่อรับรองให้แก่คำขอรายใดแล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่ามีการสวมสิทธิหรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอโดย

ประการอื่น 

 
74 เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ และวิศรุต สำลีอ่อน, การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยพลัดถิ่นผ่านความร่วมมือพหุ
ภาคีระหว่างภาครัฐองค์กรวิชาการและภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ์, วารสารนิติ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): น.104-135 
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 ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงพหุภาคี โดยการนำนิสิตนักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือ

งานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ในประเด็นเรื่องการดำเนินการแก้ไข

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยเฉพาะกลุ ่มคนไทยพลัดถิ ่น  ยังพบว่าเจ้าหน้าที ่ฝ่ายปกครองฝ่าย

ปฏิบัติการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของนิสิต/นักศึกษาที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความเห็น

ว่าระยะเวลาในการฝึกอบรมสอบแบบปากคำของนิสิต/นักศึกษามีระยะเวลาสั้นเกินไป จึงเกรงว่าอาจเกิด

ปัญหาการสอบปากคำมีความไม่ละเอียดรอบคอบ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน

ฝ่ายปกครองในประเด็นความรับผิดทางกฎหมาย  

 อย่างไรก็ดีนอกจากปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิสูจน์และการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้วยังพบปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความล่าช้าอีกด้วย อาทิ การนัดคิวในบางอำเภอที่ทำ

ได้ยาก บางพ้ืนที่อ้างว่าเอกสารไม่พร้อม แต่เมื่อไปขอดูเอกสารก็บอกว่าหายไป หรือกรณีปัญหาของบุคคลที่ถูก

จำหน่ายชื่อออก ทั้ง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และเมื่อขอคืนสภาพ กลับมีข้ออ้างว่า

เอกสารบางส่วนถูกน้ำท่วมและสูญหายไปแล้ว บางส่วนเมื่อยื่นไปแล้วก็ได้แต่รอเพราะยังไม่ถึงคิว ขณะที่

บางส่วนจดทะเบียนผิดกลุ่ม ขณะที่บางกลุ่มยังไม่ได้มีการบันทึก บางกลุ่มเป็นนักเรียนที่มีพ่อแม่ไทยแต่เสียชีวิต

ไปแล้ว เป็นต้น75  

2.5.3 ปัญหาทางข้อเท็จจริงในการไม่มีสถานะทางทะเบียนของคนไร้สัญชาติ 

 จากปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับการได้มาซึ ่งสัญชาติไทยของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ             

ซึ่งรวมถึงกรณีคนไทยพลัดถิ่นนั้น กล่าวได้ว่านอกเหนือไปจากขั้นตอนทางกฎหมายและในทางปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ปัญหาการไม่มีสถานะทางทะเบียนนั้น ส่งผลต่อกระบวนการพิสูจน์และการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิทธิต่างๆ ของบุคคลด้วย อาทิ สิทธิในการทำงาน 

สิทธิในหลักประกันสุขภาพ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเดินทาง สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว ที่อยู่อาศัย ที่ทำ

กิน เป็นต้น ซึ่งปัญหาหลักที่พบคือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารและเป็นบุคคลที่

ละเลยสิทธิของตนเอง ทำให้เสียโอกาสในเรื่องของสิทธิที่ควรจะได้รับ เช่น การไม่ไปแสดงตัวเมื่อรัฐบาลจัดให้มี

การสำรวจหรือบางคนตกสำรวจ เป็นต้น  

นอกจากนี้ความไร้สัญชาติของบุคคล ยังมีสาเหตุมาจากอคติซึ่งหมายความถึงการไม่ให้เวลาที่จะทำ

ความเข้าใจปัญหา กถ็ือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหลายคนตกเป็นคนไร้สัญชาติ รวมถึงอคติเกี่ยวกับแนวคิด

แบบอนุรักษ์นิยมของนักการเมือง นักวิชาการและข้าราชการบางส่วนที ่คิดว่า ความถูกต้องคือการทำ

เหมือนเดิม อย่างเช่น กรณีการแก้ไขปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นที่ทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2526 ไม่ประสบความสำเร็จ

เลยก็ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการที่ใช้อยู่  การแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติหน่วยงานของรัฐฝ่ายความมั่นคงไม่ลำบาก

 
75 สยามรัฐ, เครือข่ายไทยพลัดถิ่นจี้รัฐแก้ปัญหาคืนสัญชาติ, เว็บไซต์ https://siamrath.co.th/n/134385 , สืบค้นวันท่ี 21 
ตุลาคม 2564 
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ใจที่จะให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแก่คนพลัดถิ่น แต่จะลำบากใจมากที่จะยอมรับการปฏิรูปวิธีการทำ

ให้คนเชื้อสายไทยกลุ่มนี้ได้กลับมาซึ่งสิทธิในสัญชาติไทย  โดยคนไทยพลัดถิ่นคนหนึ่งจะบรรลุที่จะกำบัตร

ประชาชนของคนสัญชาติไทยไว้ในมือ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับแต่เขาบรรลุการพิสูจน์ตนได้แล้วว่า 

เป็นผู้สืบสันดานจากคนเชื้อสายไทยก่อนการเสียดินแดนในปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีคนไทยอีกจำนวนมากที่

เหมือนเราและไม่ใช่คนต่างด้าวทั้งในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น76 

2.5.4 สรุปปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นในการขอคืนสัญชาติไทย 

 จากการศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชน  แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดสถานะบุคคล นโยบายของภาครัฐ

เกี่ยวกับสถานะของคนไทยพลัดถิ่น แนวปฏิบัติของหน่วยงานกับการยื่นขอสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนไทยพลัดถิ่น กล่าวได้ว่าการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น นอกจากจะ

เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 แล้ว ยังเชื่อมโยงไปถึงนโยบาย กฎกระทรวงและแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งพบ

ปัญหาดังนี้ 

1) ปัญหาความไม่สอดคล้องทางบทบัญญัติแห่งกฎหมายและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ของ

หน่วยงานภาครัฐ เช่นพยานหลักฐานในการพิสูจน์กรณีพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในทางปฏิบัติมักตีความว่า

หมายถึงผู ้มีส ัญชาติไทยหรือเป็นข้าราชการ หรือกรณีการให้ความสำคัญกับผลดีเอ็นเอของบุตรเป็น

พยานหลักฐานอันดับแรก ทำให้ต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอก่อนที่จะมีการสอบปากคำ ในการดำเนินการยื่นคำ

ขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งทำให้หลายกรณีได้กลายเป็นพยานหลักฐานชนิดเดียว เพ่ือยืนยันพิสูจน์

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดาผู้มีสัญชาติไทย ในขณะที่คนไทยพลัดถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการตรวจดีเอ็นเอด้วยตนเอง อันทำให้เกิดความล่าช้าของการเตรียมพยานหลักฐานและอาจก่อให้

ช่องว่างในการคอรร์ัปชั่นได ้

2) ปัญหาความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลกับแนวการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ เช่น การไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

การข้ึนทะเบียนผิดกลุ่มของคนไทยพลัดถิ่นผิด หรือถูกจำหน่ายสถานะทางทะเบียน ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็น

เรื่องดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อันเป็นการเพิ่มระยะเวลาแก่คนไทยพลัดถิ่นในการยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากต้องรอการแก้ไขสถานะทางทะเบียนก่อน นอกจากนี้ปัญหาดังกล่าว

ยังส่งกระทบต่อบุตรของบุคคลที่รอการแก้ไขสถานะทางทะเบียน ในการขอคืนสัญชาติไทยอีกด้วย 

3) ปัญหาความความไม่มีเอกภาพเกี่ยวกับตัวเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาครัฐในแต่ละพื้นที่ ทำให้แบบในการสอบสวนพิสูจน์บุคคลของคนไทยพลัดถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น

 
76 อ้างแล้ว, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 3, น.98 
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ปัญหาเกี่ยวกับแบบบันทึกปากคำ (ปค.14) ปัญหาเรื่องการจัดทำผังเครือญาติ เป็นต้น รวมถึงการส่งต่องาน

เอกสารเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นของเจ้าหน้าที่เมื่อการโยกย้ายตำแหน่ง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้มาใหม่ต้องดำเนินการ

จัดทำเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคลใหม่ เนื่องจากแนวปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละรายไม่เหมือนกัน  

4) ปัญหาด้านข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่น พบว่าคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ

พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากเป็นผู้

ตกสำรวจซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จึงทำให้ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้น เพราะ

การกำหนดสถานะทะเบียนของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไร้รากเหง้านั้นเกี่ยวพันต่อความมั่นคงของประเทศ 

จึงต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและข้อจำกัดของ

คนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจนทำให้ไม่มีสิทธิขอคืนสัญชาติไทยได้ เช่น การไม่เข้า ใจภาษาไทย 

การไปทำงานต่างถ่ินและไม่สามารถกลับเข้ามาในพ้ืนที่ในช่วงที่มีการสำรวจได้ เป็นต้น  
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บทที่  3 ระเบียบวิธวีิจัย 
          โครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการศึกษาครั้งนี้

จำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านสัญชาติต่อคนไทยพลัดถิ่น โดยมี

ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   โดยมุ่งอธิบายปัญหา

อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญตัิ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 

2555  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการศึกษาแบบเจาะลึก ผ่านกรณีกลุ่มตัวอย่าง 

(Case study)  ซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยในพื้นที่ภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระนอง ชุมพร และพังงา  รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการและวางนโยบายการคืนสัญชาติให้กับกลุ่มคน

ไทยพลัดถิ่นได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กรมการปกครองและสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

group) เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการสนทนา

กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  รวมถึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผลการวิจัย 

และรับฟังความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง   

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการเก็บข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ

เฉพาะเจาะจงและด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ดังนี้ 

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น  กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่รับการคืนสัญชาติไทย อันประกอบไป

ด้วยกลุ่มผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทย 
พลัดถิ่น กลุ่มบันทึกผิดหลง กลุ่มถูกจำหน่าย กลุ่มรอบันทึกรายการ 
กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง กลุ่มตกสำรวจ 
กล่าวคือ 

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้แก่ ชุมชนคลองลอย  ชุมชนไร่เครา อำเภอเมือง  
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 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบางสะพาน อำเภอบางสะพาน กลุ่มทับสะแก อำเภอ
ทับสะแก  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ชุมชน
หินช้าง ชุมชนช้างแหก อำเภอเมือง ชุมชนท่าเรือบางกล้วย 
อำเภอสุขสำราญ  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ ชุมชน
บ้านท่ามะปลิง อำเภอเมือง  ชุมชนบ้านบางเกตุ (กลุ่มท่า
แซะ) อำเภอท่าแซะ  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ได้แก่ ชุมชน
ปากเตรียม อำเภอคุระบุรี  

 
กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน
ไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและ
นโยบาย  
 

1) ส่วนราชการในระดับนโยบายกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ได้แก ่อธิบดีหรือรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก
บริการการทะเบียน เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
2) ส่วนราชการในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัดซึ่งทำ
หน้าที่รับผิดชอบด้านคนไทยพลัดถิ่น  
3) ส่วนราชการอำเภอ ได้แก่ นายอำเภอหรือบุคคลซึ่งได้รับหมาย 
ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียน  
4) ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลอำเภอ
เมืองระนอง และเทศบาลอำเภอบางสะพาน 
5) คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานภาคประชา
สังคม 
 

มูลนิธิชุมชนไท 
 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคล 
เชี่ยวชาญประเด็นด้านคนไทย
พลัดถิ่น 
 

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต, คุณวีนัส สีสุข 
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3.3 วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาโครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะคือ  

3.3.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  

 ศึกษารวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ กฎหมายภายในประเทศ 

ได้แก่ เช่น พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน์ความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น ใบรับรองและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เป็นต้น กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยฉบับนี้   

3.3.2 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม  (Field Research)  

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นำมารวบรวมและวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูล

ภาคสนาม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ได้แก่ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่รับการคืนสัญชาติไทย อัน

ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทย พลัดถิ่น กลุ่ มบันทึก

ผิดหลง กลุ่มถูกจำหน่าย กลุ่มรอบันทึกรายการ กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง 

กลุ่มตกสำรวจ ดังนี้ 

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ชุมชนคลองลอย ชุมชนไร่เครา 

อำเภอเมือง กลุ่มบางสะพาน อำเภอบางสะพาน กลุ่มทับสะแก อำเภอทับสะแก  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ ชุมชนหินช้าง ชุมชนช้างแหก อำเภอ

เมือง ชุมชนท่าเรือบางกล้วย อำเภอสุขสำราญ  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ ชุมชนบ้านท่ามะปลิง อำเภอเมือง  

ชุมชนบ้านบางเกตุ (กลุ่มท่าแซะ) อำเภอท่าแซะ  

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพังงา ได้แก่ ชุมชนปากเตรียม อำเภอคุระบุรี 

 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและนโยบาย 

2.1) ส่วนราชการในระดับนโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ อธิบดีหรือ

รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักบริการการทะเบียน เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

2.2) ส่วนราชการในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัดซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบด้านคนไทยพลัดถิ่น 
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2.3) ส่วนราชการอำเภอ ได้แก่ นายอำเภอหรือบุคคลซึ่งได้รับหมาย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่

ทะเบียน 

2.4) ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลอำเภอเมืองระนอง และ

เทศบาลอำเภอบางสะพาน 

2.5) คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

  กลุ่มที่ 3 หน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิชุมชนไท 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคล เชี่ยวชาญประเด็นด้านคนไทย

พลัดถิ่น ได้แก่  รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ผศ.ดร. ดรุณี 

ไพศาลพาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย

รังสิต, คุณวีนัส สีสุข 

 2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  

 ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15 คน เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนนั้น คณะผู้วิจัยได้แบ่งการประชุมกลุ่มย่อย

ออกเป็น 2 พื้นที่ โดยมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่รับการคืนสัญชาติไทย ได้แก่ กลุ่มผู้มี

สิทธิยื่นคำร้องขอพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มบันทึกผิดหลง กลุ่มถูกจำหน่าย กลุ่มรอ

บันทึกรายการ กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มตามมาตรา 7 ทวิวรรคสอง กลุ่มตกสำรวจ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ

ปฏิบัติการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาเอกชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จังหวัดระนอง ประกอบไปด้วยตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด

ระนอง ได้แก่ ชุมชนหินช้าง ชุมชนช้างแหก อำเภอเมือง ชุมชนท่าเรือบางกล้วย อำเภอสุขสำราญ  ตัวแทนคน

ไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้แก่ ชุมชนปากเตรียม อำเภอคุระบุรี  และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับ

ปฏิบัติการอำเภอเมืองระนอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาเอกชน  

การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบไปด้วยตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นใน

พื้นที่จังหวัดจังหวัดชุมพร ได้แก่ ชุมชนบ้านท่ามะปลิง อำเภอเมือง  ชุมชนบ้านบางเกตุ (กลุ่มท่าแซะ) อำเภอ

ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ชุมชนหินเทิน ชุมชนคลอง

ลอย  ชุมชนไร่เครา อำเภอเมือง กลุ่มบางสะพาน อำเภอบางสะพาน กลุ่มชุมชนทับสะแก อำเภอทับสะแก  

และตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและนักพัฒนา

เอกชน 

ตัวอย่างกรอบคำถามในการจัดประชุมกลุ่มย่อย  

(1) ปัญหาและอุปสรรคในการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของคนไทยพลัดถิ่น 
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(2) ปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในกระบวนกระบวนการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัด
ถิ่นในระดับปฏิบัติการ กฎหมาย และนโยบาย 
(3) แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น   

3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ

ผลการวิจัยและรับฟังความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ โดยมีเป้าหมายคือผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 30 คน 

3.4 เครื่องมือการวิจัย 

ในการศึกษาข้อมูลภาคสนาม  (Field Research) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์

ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยมีลักษณะการสัมภาษณ์แบบโครงสร้างกับการสัมภาษณ์

แบบไร้โครงสร้างผสม โดยจะมีการการกำหนดประเด็นคำถามไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็น

ศึกษาศึกษาได้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยกรอบคำถามการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะพื้นฐานของคนไทยพลัดถิ่น 

  - คนไทยพลัดถิ่นที่มีสิทธิยื่นคำขอพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

- ปัญหาและอุปสรรคในการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เช่น ปัญหาการ

ขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม ปัญหาการถูกจำหน่ายชื่อ ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐานพยานเอกสาร พยาน

บุคคล ปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นต้น 

 2) ขั้นตอนและกระบวนการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 

- ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการคืนสัญชาติให้กับกลุ่มคนไทย

พลัดถิ่น 

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 

- นโยบายของภาครัฐทีเ่กี่ยวกับการกำหนดสถานะบุคคล 

 3) ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 

- ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

- ปัญหาและอุปสรรคแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน์

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับรองและหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

- ข้อจำกัดในการดำเนินการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 
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4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย แนว

ปฏิบัติของหน่วยงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงสื่อต่าง  ๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 ขั้นที่ 2 นำข้อมูลสำคัญที่ได้จากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา

กลุ่มมาสรุปผล เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพแห่งความเป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการคืนสัญชาติ

ให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระบบ และสรุปผลข้อค้นพบในการวิจัย 

 ขั้นที่ 3 นำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากขั้นที่ 1 และข้ันที่ 2 มาสรุปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายและนโยบายในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยพลัดถิ่น  และนำเสนอต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความ

เข้าใจต่อผลการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พร้อมกับรับฟังความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะจากผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และปรับปรุงแก้ไขผลการวิจัย 

 ขั้นที่ 4 สรุปผลและจัดทำเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 คนไทยพลัดถิ่นกบัปัญหาการขอคืนสัญชาติไทย 
 สำหรับการค้นหาปัญหาการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555  รวมถึงแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 4.1 ข้อเท็จจริงของคนไทยพลัด

ถิ่นกับการขอสัญชาติไทย 4.2 ข้อค้นพบในกระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น 4.3 มุมมองของ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และ 4.4 มุมมองของนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนต่อการบังคับใช้

กฎหมายและนโยบายของรัฐ 

4.1 ข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่นกับการขอคืนสัญชาติไทย 

4.1.1ภูม ิหลังก ับเส ้นแบ่งความเป็นคนไทยและคนไทยพลัดถิ ่น และกระบวนการได ้ซึ่ ง

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

 ในการศึกษาคนไทยพลัดถิ่นภาคใต้ พบว่าคนไทยพลัดถิ่นคือกลุ่มคนไทยที่เคยมีชุมชนอยู่ในแผ่นดิน

ไทยสมัยก่อนบริเวณจังหวัดมะริด ตะนาวศรี ทวาย ก่อนที่ประเทศอังกฤษจะเข้ามามีอำนาจเหนือพม่าโดย

พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเคยเป็นดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาล

ที่ 5 ประเทศไทยได้เสียดินแดนแถบนั้นให้กับพม่าในสมัยการล่าอาณานิคม ซึ่งในสมัยอังกฤษปกครองพม่า

ชุมชนไทยสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ ต่อมาในยุคของรัฐบาลพม่าเกิดการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า 

ส่งผลให้หมู่บ้านไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรีของประเทศพม่าตกอยู่ท่ามกลางสนามรบและต้องอพยพครั้งใหญ่

กลับฝั่งไทย โดยคนไทยพลัดถิ่นฝั่งพม่าส่วนใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ในสังคมไทยตามหมู่บ้านชนบทและชุมชนเมือง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดน เช่น ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์77 และในปัจจุบันคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนก็มีการ

เคลื่อนย้ายถิ่นไปอยู่ที่จังหวัดพังงา 

 ในอดีตแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ ่นนั้น รัฐได้มีเส้นแบ่งความเป็นคนไทยผ่านมติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มีนาคม 2519 กำหนดห้ามคนไทยพลัดถิ่นเดินทางเข้าประเทศอีก และหากมีการเข้ามา

หลังวันที่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง อันทำให้คนไทยพลัดถิ่ นที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

กลายเป็นชนกลุ่มน้อยและไม่ได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลไทยตามสิทธิพลเมือง เช่น ไม่มีใบเกิด ไม่ได้รับ

การศึกษา ไม่ได้รับการจดทะเบียน ไม่มีสิทธิถือครองอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีการแจ้งตาย ไม่มีสิทธิด้านการ

ปกครอง  โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2519 ทำให้สถานะของคนไทยเปลี่ยนเปลงไปดังนี้78 

 
77 ฐิรวุฒิ เสนาคำ, ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ว่าด้วยรัฐชาติในสังคมไทย , (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), น.166-167 
78 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานสรุปกระบวนการและการ
สังเคราะห์แนวคิด แนวทางความร่วมมือส่งเสริมสิทธิมนษุยชนของกลุ่มคนชายขอบ “สิทธชิุมชนกับคนไทยพลัดถิ่น:สิทธิ
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- กรณีกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาในแผ่นดินไทยก่อนเสียดินแดนและเข้ามา

ประกอบอาชีพในไทยเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และตาก 

คนกลุ่มนี้รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 ให้แปลงสัญชาติ ได้โดยถือเอกสารสำคัญ

ประจำตัวคนต่างด้าว ใบสำคัญที่อยู่อาศัยและทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือถือบัตรเหลืองของน้ำเงินอายุครั้ง ละ 

5 ปี 

- กรณีกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า คือชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพม่าและเข้ามาในประเทศ 20 กว่าปีมาแล้ว 

หากคนกลุ่มนี้เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519  ถือว่าเป็นคนไทย  โดยคนกลุ่มนี้จะถือบัตรสีชมพูอายุครั้งละ 5 

ปี โดยมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 สิงหาคม 2543  ว่าบิดาหรือมารดาที่อพยพเข้ามาก่อน   3 ตุลาคม 2538 ให้

ถือใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวและบุตรที่เกิดระหว่าง 14 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 

ให้ถือสัญชาติไทย 

- กรณีกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า เป็นกลุ่มที่เข้ามาประเทศไทยหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 แต่มี

ที่อยู่อาศัยโดยถาวรให้ถือบัตรประจำตัวสีส้ม อายุครั้งละ 5 ปีตามมติคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม 2535 ผ่อนผัน

ให้ตั้งหลักแหล่งถาวรได้ ในทะเบียนประวัติและบัตรที่ทางการออกให้และให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว โดยมี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 ว่าด้วยการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าใช้ควบคู่

บัตรมีอายุครั้งละ 5 ปี 

- กรณีกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ประเภทเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย กลุ่มนี้จะอาศัยอยู่

กับนายจ้างไม่ได้เป็นคนไทยแต่เป็นแรงงานต่างด้าว มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2535 ผ่อนผันให้ใช้

แรงงานได้โดยใช้บัตรสีม่วง บัตรมีอายุครั้งละ 5 ปี 

ต่อมาในปี 2549 บัตรสารพัดสีเหล่านี้ถูกลบหายไป เนื่องจากกรมการปกครองยุบรวมบัตรสีต่างๆ ทุก

ใบและเปลี่ยนเป็นบัตรสีชมพู (ท้ังสองด้าน) และใช้นามใหม่ว่า “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”79   โดย

เลขประจำตัวของแต่ละคน และเลขกำกับกลุ่มยังคงอยู่เหมือนเดิม ส่วนกรณี“คนเลขศูนย์” มีจุดเริ่มต้นมาจาก

ยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  เพื่อจด

และนับคนที่ปรากฏตัวในประเทศไทย แต่ไม่มีบัตรหรือเอกสารแสดงตนอะไรเลย (หรือที่สังคมไทยเริ่มคุ้นชิน

กับคำเรียกที่ว่าเป็น “คนไร้รัฐ” (Undocumented person) โดยกรมการปกครองนิยามคนกลุ่มนี้ว่า “ผู้ไม่มี

สถานะทางทะเบียนราษฎร” โดยจะได้รับการบันทึกชื่อและรายการส่วนบุคคลไว้ในทะเบียนประวัติประเภท 

ท.ร.38 ก ได้รับการกำหนดเลขประจำตัวสิบสามหลักโดยหลักแรกคือเลขศูนย์และเลขกลุ่ม (หลักที่หกและหลัก

ที่เจ็ดของเลขสิบสามหลัก)  จะเป็นเลข 89  บัตรของคนกลุ่มนี้จะเป็น “บัตรด้านหน้าสีขาวและด้านหลังสี

 

และข้อเท็จจริง”, เว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F06243.pdf,สืบค้นวันท่ี25 เมษายน 
2565 
79 ระเบียบสำนักทะเบยีนกลางว่าดว้ยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย พ.ศ.2551 
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ชมพู”80 (ดำเนินการสำรวจระหว่างปี 2548-2552 และ 2552-2554 และมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 3 

พฤศจิกายน 2552 ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ อีกสองปี ซึ่งปัจจุบันเวลาได้สิ้นสุด

แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2554)81 

จากแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น จะเห็นว่าคนไทยพลัดถิ่นเริ ่มมีสถานะที่เปลี่ยนไปตามแนว 

นโยบายของรัฐผ่านมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในอดีตคนไทยพลัดถิ่นจะได้รับสัญชาติไทยด้วยวิธีการแปลงสัญชาติ  

แต่ด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนไทย และยอมรับไม่ได้ที่จะถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกับคนต่างด้าวที่ไม่มีเชื้อ

สายไทย จึงทำให้วิธีการดังกล่าวไม่ได้รับผลตอบรับเท่าที่ควร โดยคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากไม่ดำเนินการไป

ยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติ จนนำไปสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติคนไทยและมี

การเร ียกร้องให้คนไทยพลัดถิ ่นได้ร ับสัญชาติไทยด้วยวิธ ีการ “คืนสัญชาติไทย” ต่อมาในปี 2550 

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลใน

ประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับทราบปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นและได้มีการจัดทำร่างกฎหมายคืน

สัญชาติไทยให้แก่คนไทยพลัดถิ่นและมีการผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว  โดยในวันที่  28 ตุลาคม 2552 

ร่างกฎหมายก็ได้รับการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ยังค้างอยู่ในวาระการประชุม

ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลานาน  

จนกระทั่งเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นได้มีการเคลื่อนไหว เพื่อทวงถามกฎหมายว่าด้วยการคืนสัญชาติ

ไทยผ่านเครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง ที่มยีื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้เร่งรัดผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับของนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ กับคณะที่ได้เคยเสนอไว้ ต่อมานายกรัฐมนตรีในสมัย

นั ้น (นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยมอบให้รัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี  (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับผิดชอบ และในปี 2554 ได้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งผลการประชุมสรุปว่าควรจัดทำร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่...) พ.ศ...... เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเป็นร่างรัฐบาลและนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป โดยการยกร่างกฎหมายฉบับบนี้ได้มีการนำร่าง พ.ร.บ.

ฉบับเดิมมาศึกษาและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติดำเนินการยกร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมกับนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างต่อไป ซึ่งในที่สุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555 และสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป82 
 

80 ระเบียบสำนักทะเบยีนกลางว่าดว้ยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไมม่ีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2548 
81 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล,หลังข้ามเส้นพรมแดนสถานะตามกฎหมายของคนย้ายถิ่น (กรณีชนกลุม่น้อย), วารสารนติิ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ,น.177-178 
82อ้างแล้ว,วีนัส สสีุข, ดรณุี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภมูิ, น. 118-143 
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4.1.2 สภาพปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นในภาคใต้ 

 1) สภาพปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555  

  ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 คนไทยพลัดถิ่นจำนวนมาก ที่ไม่มีช่องทาง

ในการขอคืนสัญชาติ รวมถึงซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้มีการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นด้วยที่เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตอันเกิดจากความไร้รัฐไร้สัญชาติที่ส่งกระทบต่อสทิธิ

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ปัญหาด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง เช่น การไม่ได้รับสิทธิการแจ้งเกิดทั้งที่มี ทร. 14 

ทำให้ไม่มีเอกสารอะไรเลย เด็กที่เกิดถูกระบุว่าเป็นสัญชาติพม่า และการแจ้งเกิดให้เป็นบุตรของคนที่มีบัตร

ประชาชน (โดยวิธีการฝากชื่อ) ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ (มีแต่รูปถ่ายหมู่ที่ถ่ายกันเอง)  มีบัตรแล้วแต่เมื่อ

หมดอายุก็ไม่สามารถต่ออายุได้ เช่น ใบขับข่ี บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรทองอนามัย และโรงพยาบาล ไม่มี

ที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกิดเป็นชุมชนแออัด ไม่มีหลักประกันในการถือครองทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน รถยนต์ จึงทำให้

เกิดปัญหากับตัวแทนในการถือครองทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน 

 ด้านการศึกษา พบว่าแม้คนไทยพลัดถิ่นได้รับการศึกษาแต่ไม่ได้รับใบรับรองการศึกษา หรือมีการ

กำหนดให้คนไทยพลัดถิ่นเรียนได้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้นหรือในบางพื้นปฏิเสธในการให้เข้าเรียน

หนังสือ 

 ด้านการประกอบอาชีพ คนไทยพลัดถิ่นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องเผชิญกับราคาพืชผลผลติที่

ไม่เป็นธรรม (ท่ีคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนขายได้ราคามากกว่าคนไทยพลัดถิ่น) และไม่ได้รับการช่วยเหลือ

จากรัฐ เช่น การจำนำผลผลิตถูกหลอกลวงบ่อย  กรรมกรรับจ้างได้รับค่าแรงไม่เท่าเทียม  ได้งานที่ คนสัญชาติ

ไทยปฏิเสธไม่ทำ ถูกโกงค่าแรงแต่ไม่มีสิทธิต่อสู้คดี นอกจากนี้การที่มีการจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว คน

ไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่ทราบถึงการขึ้นทะเบียนแต่ไม่ไปทำเนื่องจากเป็นการที่ต้องยอมรับว่าเป็นคนพม่า แต่

บางส่วนที่ทำก็เพ่ือให้มีสิทธิในการทำบัตรประกันสุขภาพ  แต่แลกกับการเสียสิทธิที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

ที่สงวนไว้สำหรับคนสัญชาติไทยเท่านั้น 

 ด้านการเดินทาง พบว่าคนไทยพลัดถิ่นไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ ต้องถูกจับกุม ควบคุมตัวและถูก

ผลักดันออกนอกประเทศ (เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นคนพม่า) และเจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อประสานงานกับกระทรวง 

มหาดไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าพนักงานตำรวจไม่มีความเข้าใจเรื่อง “คนไทยพลัดถิ่น” ว่าไม่ใช่

คนต่างด้าว การออกนอกพ้ืนที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกจับกุมเนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัว คนไทยพลัดถิ่น

ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ ทำให้มักถูกจับในข้อหา “ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่” ซ่ึงการจำกัดการออกนอกพ้ืนที่ไม่

สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นประจำ รวมถึงคนไทยพลัดถิ่นไม่รู้ระเบียบเกี่ยวกับการทำประกอบอาชีพ

ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การต้องมใีบอนุญาตทำงาน 
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 ด้านการรักษาพยาบาล คนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของรัฐ เนื่องจาก

ต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการเข้ารับการรักษา  

 ด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน คนไทยพลัดถิ่นไม่สามารถ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อฝากเงินได้เนื่องจาก

ต้องใช้บัตรประชาชนยืนยันตัว  คนไทยพลัดถิ่นต้องอาศัยเครือญาติที่รู้จักเปิดบัญชี จึงใช้วิธีการในการเก็บออม

เงินโดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

 ในการได้รับสัญชาติไทย ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 คน

ไทยพลัดถิ่นต้องใช้วิธีการได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งคนไทยพลัดถิ่นยังมีทัศนคติต่อภาครัฐ-ราชการ 

เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเชิงลบ อาทิ กระบวนการแปลงสัญชาติใช้เวลานาน

มาก เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติดูถูกคนไทยพลัดถิ่น กระบวนการล่าช้าเนื่องจากปัญหาบุคลากรไม่

เพียงพอ ซึ่งในความนึกคิดของคนไทยพลัดถิ่นนั้นไม่ต้องการการแปลงสัญชาติแต่ต้องการคืนสัญชาติ83 หรือ

แม้แต่ในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเกิดอาชญากรรมคนไทยพลัดถิ่นต้องพบกับปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับ

แจ้งความ เช่น กรณีหญิงสาวถูกข่มขืนแต่กลับถูกข่มขู่และถูกแจ้งความกลับ ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมือง

ผิดกฎหมาย84  เป็นต้น 

 ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 5) ใช้บังคับ จะเห็นได้ว่าปัญหาใหญ่ของคน

ไทยพลัดถิ่น คือการไม่ได้สัญชาติไทยจนส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้

มีการแก้ไข และให้สิทธิแก่คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสถานะให้สามารถใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ได้

ตามสมควร ในระหว่างที่ยังอยู่ในกระบวนการคืนสัญชาติไทย เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล 

สิทธิในการเดินทาง เป็นต้น 

 2) สภาพปัญหาของกระบวนการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นหลังการบังค ับใช้

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

 การศึกษาคนไทยพลัดถิ่นภาคใต้ ( จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนองและพังงา ) ภายหลังการ

บังคับใช้กฎหมายพบว่า คนไทยพลัดถิ่นที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองมีทั้งหมดจำนวน 17,903 ราย

และปัจจุบันมีการคืนสัญชาติไทยไปแล้วรวม 12,524 ราย85 ซึ่งในกระบวนการขอคืนสัญชาติไทยโดยการขอ

รับรองความเป็นไทยจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในมุมมอง

ของคนไทยพลัดถิ่นเอง เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการได้สัญชาติไทย แต่ด้วยกระบวนการยื่นคำ

 
83 อ้างแล้ว, รายงานสรปุกระบวนการและการสังเคราะห์แนวคิด แนวทางความร่วมมือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนชาย
ขอบ “สิทธิชุมชนกับคนไทยพลัดถิ่น:สิทธิและข้อเท็จจริง” วันท่ี 6-7 มกราคม 2548 ณ.โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
84 อ้างแล้ว,วีนัส สีสุข, ดรณุี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภมูิ, น. 119 
85 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ,ข้อมูลกลุ่มเปา้หมายและผลการดำเนินงานเกีย่วกันคนไทยพลัดถิ่น  ณ วันท่ี 
30 เมษายน 2565  
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ร้องขอคืนสัญชาติไทยที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 

2555 รวมถึงแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้การคืนสัญชาตินั้นเต็มไปด้วยความล่าช้า ซึ่งจากการลงพ้ืนที่

เก็บข้อมูลทางคณะผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะสิทธิการยื่นคำขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นออกเป็น 2 กลุ่ม

ใหญค่ือ กลุ่มผู้มีสิทธิยื่นคำขอและกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ โดยพบปัญหาเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้มีสิทธิยืน่คำขอ86  
1.1 กลุ่มรอการพิจารณา มาตรา 9/5 (ยื่นคำขอแล้ว)  
1.2 กลุ่มรอยื่นคำขอ มาตรา 9/5 (ยื่นแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบคำร้อง/ยังไม่ได้ยื่น) 
1.3 กลุ่มบุตรของคนไทยพลัดถิ่น  มาตรา 9/6  
1.4 กลุ่มข้ึนทะเบียนผิดกลุ่ม/หลง 
1.5 กลุ่มถูกจำหน่าย 

 
2) กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ87 

2.1 กลุ่มรอการบันทึกข้อมูล 
2.2 กลุ่มรอการพัฒนาสถานะและกลุ่มคนไร้รากเหง้า 
2.3 กลุ่มตกสำรวจ 
2.4 กลุ่มเด็กที่ขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
2.5 กลุ่มเชื้อสายมุสลิม 
2.6 กลุ่มคนไร้รากเหง้า 

  

 
86 กลุ่มผูม้ีสิทธิยื่นคำขอ หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นคนไทยพลดัถิ่นท่ีมีสิทธิยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม
พระราชบัญญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555  
87 กลุ่มผูไ้ม่มสีิทธิยื่นคำขอ หมายถึง บุคคลทีไ่มม่ีสิทธิยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญตัิสญัชาติ 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
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คนไทยพลัดถิ่น ประเด็นปัญหาที่พบ 
1) กลุ่มผู้มีสิทธิยื่นคำขอ  
1.1 กลุ่มรอการพิจารณามาตรา 

9/5   (ยื่นคำขอแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่รัฐออกใบรับคำขอแล้ว แต่ระยะเวลาในการดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
- กระบวนพิจารณาของหน่วยงานรัฐล่าช้า เช่น ปัญหาเรื่องผังเครือ
ญาติทำให้ต้องมีการเรียกสอบปากคำเพิ่มหรือขอเอกสารเพิ่มเติม 
ปัญหาสถานการณ์โควิด  ปัญหาเจ ้าหน้าที ่ โยกย ้ายทำให้การ
ดำเนินงานไม่ราบรื่น ปัญหาความความล่าช้าในการพิจารณาคำขอ
พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นทั้งในระดับท้องที่และใน
ชั้นของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
- ปัญหาการไม่แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ยื่นคำขอคืนสัญชาติได้รับทราบ      
ทำให้ส่งผลต่อทัศนคติเจ้าหน้าที่และท่าทีของคนไทยพลัดถิ่นเมื่อ
ทวงถามความคืบหน้า โดยชาวบ้านเห็นว่าหน่วยงานรัฐมองว่าการ
กระทำของชาวบ้านเป็นการตรวจสอบมากกว่าการติดตามผล 
- ปัญหาการเก็บเอกสารของหน่วยงานรัฐ ในบางพ้ืนที่เอกสารสำคัญ
ของคนไทยพลัดถิ่นหาย 
 

1.2 กลุ ่มรอยื ่นคำขอ มาตรา 
9/5 
(ยื่นแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบคำร้อง/
ยังไม่ได้ยื่น) 
 
 
 
 

- ปัญหาด้านพยานหลักฐาน เช่น ปัญหาด้านพยานเอกสารไม่ครบ 
พยานบุคคลไม่พร้อมมาให้ปากคำ หรือหาพยานบุคคลได้ไม่เพียงพอ
ต่อการให้ปากคำ (กรณีเจ้าหน้าที่ขอเพ่ิมพยานบุคคล) ปัญหาเรื่องผัง
เครือญาติที่ไม่สามารถเชื่อมโยงจุดเกาะเกี่ยวถึงคนที่มีสัญชาติไทยได้ 
(อาทิ กรณีมีคนตาย หรือไม่มีญาติพ่ีน้อง)  
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ออกใบรับคำร้อง ทำให้การติดตามเรื่อง
ที่ยื่นคำร้องไว้ลำบากและไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด เช่น ปัญหาเรื่องการรอคิวในการรอสอบปากคำ 
 - ปัญหาการเก็บเอกสารของหน่วยงานรัฐ ในบางพื ้นที ่เอกสาร
สำคัญของคนไทยพลัดถิ่นหาย 
- ปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ปัญหาการ
โยกยา้ยเจ้าหน้าที่ทำให้การดำเนินการไม่ราบรื่น รวมถึงปัญหาความ
เชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ  
- ปัญหาการคอร์รัปชั่น ในการจัดทำเอกสารของบุคคลที่ไม่ใช่คน
ไทยพลัดถิ่นในอดีต จนนำไปสู่การถูกจำหน่ายแบบเหมารวมและ
ส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นต้องกลับมาเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งหมด 
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1.3 กลุ ่มบุตรของคนไทยพลัด
ถิ่นมาตรา 9/6 

- ปัญหาด้านระยะเวลาในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นของบิดาหรือมารดาที่ล่าช้า เพราะเมื่อบิดาหรือมารดายัง
ไม่ได้การคืนสัญชาติไทย ทำให้บุตรไม่สามารถยื่นขอเพ่ิมชื่อตามบิดา 
มารดาได ้ ซึ่งทำให้บุตรรวมถึงหลาน เหลน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ไม่มีสัญชาติไทยทำให้สูญเสียสิทธิและโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี 
- ปัญหาการตรวจสารพันธุกรรม DNA   เนื่องจากคนไทยพลัดถิ่น
ส่วนใหญ่มีรายได้จำกัด ทำให้ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสารพันธุกรรม DNA  ได ้
 

1.4 กลุ่มข้ึนทะเบียนผิดกลุ่ม - ปัญหาการขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มเกิดจากความไม่รู ้ของตัวคนไทย
พลัดถิ่น จนส่งผลให้ไม่มีสิทธิยื่นขอคืนสัญชาติได้ตามความเป็นจริง  
- การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนิน
นานพอสมควร เนื่องจากต้องมีการยื่นเอกสารและสอบปากคำใหม่
ทั้งหมด บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่พร้อม หรือพยานบุคคลของคนไทย
พลัดถิ่นไม่พร้อมจึงทำให้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาล่าช้า 
- ปัญหาความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่และทำให้
เกิดการบ่ายเบี่ยงของเจ้าหน้าที่รัฐในการไม่รับคำร้อง  
- ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการขึ้นอยู่กับทาง
อำเภอในการพิจารณา 
 

1.5 กลุ่มถูกจำหน่าย - ปัญหาการถูกจำหน่ายชื่อ (ท.ร 97) เนื่องจากไม่มารายงานตัวหรือ
มารายงานตัวแต่ยังคงถูกจำหน่าย ทำให้กระบวนการขอคืนสัญชาติ
ไทยชะงัก โดยบุคคลที่ถูกจำหน่ายจะต้องดำเนินการขอคืนสถานะ
ทางทะเบียนก่อนจึงจะมีสิทธิยื่นขอคืนสัญชาติไทย  
- ระยะเวลาในการขอคืนไม่มีกำหนดระยะเวลาที ่แน่นอน การ
ดำเนินการขึ ้นอยู ่กับทางอำเภอ ซึ ่งในบางพื ้นที ่ย ังคงล่าช้าอัน
เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น สถานการณ์โควิด เจ้าหน้าที่
โยกย้าย ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล   
- ปัญหาเกี ่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการขอคืน
สัญชาติของคนไทยพลัดถิ ่น เมื ่อถูกจำหน่ายจะต้องดำเนินการ
อย่างไรจึงจะมีสิทธิยื่นขอคืนสัญชาติได้  
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2) กลุ่มผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอ 
2.1 กลุ่มรอการบันทึกข้อมูล - บุคคลที่ได้รับการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ยังไม่ได้รับการ

บันทึก(ไม่มีท.ร.38)  อันเนื่องมาจากปัญหาด้านพยานหลักฐาน ทำ
ให้ต้องมีการสอบปากคำเพ่ิมเติม  
- บุคคลที่ได้รับการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้มีการบันทึกใน
ระบบแล้ว อยู่ในระหว่างรอเรียกตัวไปทำบัตร 
- ปัญหาเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เพียงพอ และมีการโยกย้ายทำให้
การดำเนินการล่าช้า  รวมถึงปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากสถานการณ์
โควิด  
- ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
 

2.2 กลุ่มรอการพัฒนาสถานะ  
 

- กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยบุคคลดังกล่าวจะถือบัตร
เลขศูนย์มีอายุครั้งละ 10 ปีซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้จะต้องรอมีการพิสูจน์
สิทธิต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล   
 

2.3 กลุ่มตกสำรวจ - ตกสำรวจเนื่องจากไม่อยู่ในพ้ืนที่ ในขณะที่มีการดำเนินการสำรวจ 
หรือได้รับการสำรวจแต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ (สำรวจโดยผู้นำ
หมู่บ้านแต่ไม่มีข้อมูลที่อำเภอ) 
- ปัญหาความไม่เข้าใจของเจ้าของปัญหา ในการดำเนินการติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานราชการ เนื่องจากอ่านเขียนภาษาไทยไม่
คล่อง 
 

2.4 กลุ ่มเด็กที ่ขอสัญชาติไทย
ตามมาตรา 7 ทวิ88 

การขอสัญชาติของเด็กตามมาตรา 7 ทวิ ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ่อแม่ถูกจำหน่าย รอการบันทึกหรือตกสำรวจ รวมถึง
ปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เกิด
การบ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการ 

 
88 กลุ่มเด็กที่ขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ (2) พระราชบัญญัติสัญชาติไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และมติคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 เรื่องอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยทุธศาสตรจ์ัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวที่เกิด
ในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติ  หมายถึงบุตรของ
คนที่อพยพเข้ามาในราชอาญาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานครอบคลุมชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ และบุตรของคนที่
อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานทีได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการ
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2.5 กลุ่มเชื้อสายมุสลิม - เป็นกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  และบางส่วนยังคงตกสำรวจ
เนื่องจากความไม่ชัดเจนในเรื่องของที่มา ซึ่งอาจเคยอาศัยอยู่ใน
ดินแดนที่เคยเป็นของไทยและอพยพโยกย้ายมาพร้อมพร้อมๆ กัน 
ส่วนใหญ่ถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 
- ปัญหาทางด้านอคติทางชาติพันธุ ์ โดยคนกลุ ่มนี ้มักถูกมองว่า
หน้าตาไม่เหมือนคนไทย และทางกรมการปกครองถือว่าเป็นกลุ่มผู้
หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศพม่า 
 

2.6 กลุ่มคนไร้รากเหง้า  - กรณีบุคคลไร้รากเหง้า พบมากในพ้ืนที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เป็นกลุ่มไม่มีสถานะทางทะเบียน  
- ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐาน บุคคลไร้รากเหง้าบางคนเป็นคน
ไทยพลัดถิ่นแต่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนไร้รากเหง้า โดยมีญาติพ่ีน้องได้
บัตรสัญชาติไทยแล้ว และเมื ่อไปยื ่นขอแก้ไขกลุ ่มทางอำเภอไม่
สามารถดำเนินการให้ได้ หรือบุคคลไร้รากเหง้าบางคนไม่สามารถหา
ญาติพ่ีน้องที่เป็นคนไทยได้ 
- ปัญหาความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่และทำให้
เกิดการบ่ายเบี่ยงของเจ้าหน้าที่รัฐในการไม่รับคำร้อง 
- ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทย เนื่องจากชาวบ้านส่วน
ใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่สามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยได้ มี
เพียงลูกหลานเท่านั้นที่พอจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง จึง
ทำให้การติดต่อกับทางหน่วยงานราชการค่อนข้างลำบาก 

  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในทางปฏิบัติการยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น จะมีความ

ละเอียดและความซับซ้อนของปัญหาแตกต่างกันไป ตามสถานะของบุคคลและพยานหลักฐาน อีกทั้งคนไทย

พลัดถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ จึงทำให้การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และการยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่เป็นไป

ค่อนข้างลำบากต่อการทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจากการแบ่งสิทธิการยื่นคำขอรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น ทั้งผู้ที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิยื่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 กล่าวได้ว่าปัญหา

หลักของผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่จะต้องเผชิญ คือการที่หน่วยงานในท้องที ่ไม่

สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายได้ ด้วยปัจจัยขององค์กรและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่

ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาของผู้ปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรที่ไม่เพียงพอ การโยกย้ายตำแหน่ง 

 

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548 ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขที่
กำหนด 
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ระยะเวลาในการสอบปากคำพยานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นคำขอและพยานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการ

ได้อย่างรวดเร็ว และปัญหาที่เกิดจากตัวของคนไทยพลัดถิ่น เช่น ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตรวจ DNA 

การนำพยานบุคคลมาไม่ได้  นอกจากนี้สถานการณ์ โควิดยังส่งผลให้การดำเนินการติดต่อราชการล่าช้าเพ่ิม

มากขึ้น  ดังกรณีตัวอย่าง  

กรณีของคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เคยได้รับแจ้งจากทาง

อำเภอให้ไปยื่นคำร้องขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และถูกเลื่อนนัด หรือ

ปลัดย้าย หรือให้รอไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด  หรือบางคนได้ยื่นคำขอไปแล้วแต่ไม่มี

หนังสืออะไรติดต่อมาเลย และเมื่อไปติดต่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็มักจะพูดว่า จะติดต่อ

กลับมาเองและถ้ามาติดต่อมากเกินไปก็จะถูกพูดว่าจะคัดออกไปอยู่ทะเบียนกลาง”89 

หรือ กรณีคนไทยพลัดถิ่นที่ท่าเรือบางกล้วยจังหวัดระนองที่มีข้อเท็จจริงคือ “พ่อมี

บัตรประชาชนและได้สัญชาติไทยแล้ว แต่ลูกทั้งสองคนไม่ได้ตรวจ  DNA และด้วยเศรษฐกิจ

มันไม่ดี เราก็ไปตรวจเองไม่ได้และมีคนในชุมชนนี้เคยแจ้งที่อำเภอจะขอตรวจ DNA ฟรีก็

ไม่ได้ เพราะขาดโอกาสจากอำเภอ แต่พอไปถามอำเภอก็โยนหน้าที่ให้ฝ่ายอื่นว่าทำไมไม่ส่ง

รายชื่อลูกให้เขาตรวจ DNA ฟรี เพราะว่าน้องบางคนเขาเรียนอยู่และอีกคนทำงานอยู่  จะไป

ทำงานข้างนอกก็ไปไม่ได้เลยเพราะขาดโอกาสจากตรงนี้ สิทธิจากรัฐบาลที่เยียวยาน้องเขาก็

หมดสิทธิที่จะได้รับ”90 

หรือ กรณีปัญหาด้านพยานหลักฐาน ตัวแทนเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คน

ไทยพลัดถิ่น) ได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอ ดังนี้91   

“กรณีพยานที ่เป็นญาติที ่มีส ัญชาติไทย ปัญหาคือกระบวนการพิสูจน์ล่วงเลยมาเป็น           

10 ปี ทำให้พยานเสียชีวิตก่อน เนื่องจากพยานส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีบรรทัดฐาน

อยู่ว่าส่วนใหญ่พยานที่หน่วยงานรัฐรับฟัง คือพยานที่มีอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าไม่รับ ไม่

แน่ใจว่าช่วงที่โควิดระบาด จะเหลือพยานอยู่หรือไม่ ดังนั้นเราต้องหาวิธีการอื่นในการพิสูจน์

 
89 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติติการกลุ่มผู้มีสิทธิยื่น กลุ่มผิดหลง ถูกจำหน่าย รอบันทึกรายการ เด็กนักเรียน กลุ่ม 7 ทวิ วรรคสอง 
และตกสำรวจ, วันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 , เกาะหลัก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเครือข่ายแก้ปญัหา
คืนสัญชาติไทยจังหวัดพังงา ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์. 
90 สัมภาษณ์ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น,หมู่บ้านท่าเรือบางกล้วย ตำบลนาเครือ จังหวัดระนอง, วันท่ี 16 ธันวาคม 2564.  
91 ตัวแทนเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิ
สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 – 16.00 
น.  ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ห้องสัมมนาช้ัน 6. 
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นอกจากพยานที่มีสัญชาติไทย  อีกทั้งกรณีพยานที่เป็นญาติซึ่งเป็นคนไทยรับรอง เกิดปัญหา

ว่าญาติไม่กล้ามารับรอง เนื่องจากการมีญาติเป็นคนต่างด้าวเป็นความน่าอับอาย” 

นอกจากนี้ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาพยานหลักฐานตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นยังสะท้อนให้เห็น

ถึงการใช้ดลพินิจโดยพิจารณาถึงกายภาพภายนอก เช่น “ปัญหาที่ไม่ได้สัญชาติเนื่องจาก

หน้าตาที่ไม่เหมือนคนไทยคือ เรื่องสถานที่เกิดผมเกิดที่จังหวัดนราธิวาส ทางสำนักงานสภา

ความมั่นคงแห่งชาติ (สภาความมั่นคงแห่งชาติ) และฝ่ายปกครอง ก็ตีความว่าเป็นเชื้อสาย

มลายูและอีกเรื่องแม่ผมเป็นคนไทย แต่เนื่องจากอนุมัติล่าช้า ตอนนี้แม่ผมเสียชีวิตแล้วมัน

เป็นการยากที่จะยืนยัน” รวมถึงปัญหาการดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในบาง

พ้ืนที่ชาวบ้านยังมีทัศนคติในทางลบและกลัวกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เช่น  

“หน่วยงานราชการเก็บเอกสารของชาวบ้านดองไว้ 8 ปี ทำไมไม่ชี ้แจงว่าขัดข้องตรงไหน 

อยากให้ชี้แจงเราพร้อมเหตุผลว่าติดขัดตรงไหนอย่างไร” 

“ชาวบ้านบางคนไม่กล้าเข้าไปที่อำเภอแล้ว ไม่รู้ว่ากลัวอะไร ถ้าจะเข้าอำเภอคือ มีหนังสือ

เชิญแต่ก็ต้องมีคนพาไปการเดินทางก็มีค่าใช้จ่าย จะไปปรึกษาพูดคุยก็ไม่กล้าไปถาม อยากให้

เจ้าหน้าที่แนะนำชาวบ้านดี ๆ อีกทั้งการเดินทางเพื่อไปให้ข้อมูลในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง 

อยากให้เห็นใจชาวบ้าน”  

 อย่างไรก็ดี นอกจากกลุ่มที่มีสิทธิยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามข้างต้นทาง

คณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่มที่มีสิทธิยื่นคำขอในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มและกลุ่มที่ถูกจำหน่าย ยังคงสามารถ

ยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง โดยการ

ดำเนินการแก้ไขสิทธิให้สามารถยื่นขอคืนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2555  ซึ่ง

ส่งผลให้การดำเนินล่าช้าเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาถึง 2 ชั้น กล่าวคือ 

1) การขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม  

เป็นกรณีการแก้ไขกลุ่ม เช่น จากกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติ

พม่าเชื้อสายไทย หรือแก้ไขจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น

เวลานานเป็นคนไร้รากเหง้า ในการขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มนี้ พบว่าคนไทยพลัดถิ่นจะต้อง

ดำเนินการติดต่อหน่วยงานในท้องที่ และยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเพื่อให้ตนเองได้กลับ

เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยก่อนและยื่นคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นได้ ในขณะที่พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที ่นำเสนอต่อ

เจ้าหน้าที่ในท้องที่นั้นเหมือนกัน ซึ่งทำให้คนไทยพลัดถิ่นและเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ

สอบปากคำถึงสองรอบ ( รอบแรกขอเปลี่ยนกลุ่ม และรอบที่สองขอรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น) 
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        กรณีตัวอย่าง  

กรณีผิดกลุ่มของชาวบ้านที่จังหวัดระนอง “นายหนึ่ง (นามสมมุติ) ในขณะที่ดำเนินการ

สำรวจในปี 2549-2550 ผู้บันทึกข้อมูลใส่สัญชาติพม่าโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้เห็นและไม่รู้ตัว 

ทำให้ต้องมานั่งแก้กลุ่มอีก 10 ปี หรือ 20 ปี เพราะเจ้าหน้าที่อ้างตลอดว่าเจ้าหน้าที่ไม่

เพียงพอบ้าง ทำตามขั้นตอนบ้าง ต้องทำตามคิวบ้าง ทำให้เจ้าตัวเกิดความเครียดทั้งเรื่อง

เอกสาร ต้องเรียกญาติมา มีค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันรถ หรือบางคนต้องนั่งเรือเพราะอยู่เกาะ 

และคนไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่จะลำบากไม่มีงานที่ไหนรองรับเพราะไม่มีเอกสาร ทำให้

ต้องแอบทำงานที่เขาจ้างนอกกฎหมายและค่าแรงก็จะถูกหักครึ่งหนึ่ง เหมือนค่าแรงวัน

ละ 300 บาทเราก็จะได้วันละ 150 บาท หรือบางครั้งทำงานเพ่ือนก็เรียกว่าเป็นพม่าก็ไม่

ต้องเรียกร้องอะไรเยอะ แค่ได้อยู่ในประเทศไทยก็พอแล้ว  หรือกรณีเด็กติด G หากใน

อนาคตจะยื่นขอสัญชาติไทยตามพ่อที่มีเชื้อสายไทย (ปัจจุบันยังไม่ได้บัตรประชาชน) 

จะต้องยื่นแก้ไขกลุ่มก่อนและต้องรอระยะเวลาอีก 5- 10 ปี ”92  

กรณีของชาวบ้านที่จังหวัดพังงา “ฟาตีมะ (นามสมมุติ) ตนเองไร้สัญชาติ ทำอะไรไม่ได้

เลย เขาบอกว่าให้ไปแก้กลุ ่มไร้รากเหง้าก่อน ให้นำญาติพี ่น้องที ่ได้หน้าแปด (บัตร

ประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8) ได้สัญชาติไทยแล้วมายืนยันหรือมาค้ำเรา เมื่อนำไปแล้ว

เขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้ ตัวฉันเองมีพี่สาว มีหลาน นำไปให้ครบหมดทุกอย่างเลย พอเอาไป

แล้วเขาก็บอกว่ายื่นเรื่องไม่ได้บ้าง แก้ไม่ได้บ้าง เนื่องจากอยู่ในกลุ่มไร้รากเหง้ามันเปลี่ยน

สัญชาติไม่ได้ทำอะไรไม่ได้”93 

2) การขอคืนสถานะทางทะเบียน 

ในการขอคืนสถานะทางทะเบียนของคนไทยพลัดถิ่นนี้  พบว่าคนไทยพลัดถิ่นบาง

พื้นที่ยังขาดองค์ความรู้และไม่เข้าใจถึงกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการคืน

สถานะทางทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและปล่อยให้

เวลาล่วงเลยมาหลายปี ซึ่งการขอแก้ไขกรณีถูกจำหน่ายจะต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ใน

ท้องที ่และนำพยานบุคคลที่มีชาติพันธุ์ เดียวกันและญาติที ่เป็นคนไทยมายืนยันต่อ

เจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านรับรอง ทางอำเภอก็จะดำเนินการคืนสถานะทางทะเบียนให้ 

(ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจคือ “ปลดล๊อค”) ซึ่งบางกรณีใช้เวลานานหลายปีกว่าจะขอคืน

สถานะทางทะเบียนและยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ ในขณะที่

พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่นั้นเหมือนกัน ซึ่งทำให้คน

 
92 สัมภาษณ์ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น, หมู่บ้านช้างแหก อำเภอเมือง จังหวัดระนอง, วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 . 
93 สัมภาษณ์ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น, หมู่บ้านเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา, วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 . 
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ไทยพลัดถิ่นและเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบปากคำถึงสองรอบ (รอบแรกขอคืน

สถานะทางทะเบียนและรอบท่ีสองขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น) 

กรณีตัวอย่าง  

กรณีคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดชุมพร นายใหญ่ (นามสมมุติ) ในปี2549 ตนเองได้รับ

การสำรวจและขึ้นทะเบียนถือบัตร 0-89 และหลังจากที่กฎหมายออกมาก็ได้ไปยื่นเรื่องที่

อำเภอ แต่ต่อมาในปี 2556 กลับถูกจำหน่ายทั้งครอบครัว โดยทางอำเภอให้เหตุผลว่าเรา

ไม่ไปรายงานตัวทำให้เราใช้สิทธิอะไรไม่ได้ เราก็ยื่นคำร้องขอคืนบัตร (คืนสถานะทาง

ทะเบียน) ใช้เวลาประมาณ 1 ปีกว่า ปัจจุบันได้รับบัตรสัญชาติไทยแล้ว” หรือกรณีของ

นายหนึ่ง (นามสมมุติ) “เดิมเป็นคนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ย้ายมาทำงาน

ที่จังหวัดชุมพร ถูกจำหน่ายด้วยเหตุผลเดียวกันและตนเองก็ได้ยื่นขอคืนสถานะไปตั้งแต่

ปี 2556 ปัจจุบันรอเจ้าหน้าที่เรียกสอบพยาน ซึ่งได้เตรียมพยานและเอกสารไว้พร้อม

หมดแล้วแต่ตอนนี้เอาเอกสารกลับมาก่อนกลัวจะหายอีก เขาเรียกสอบก็ค่อยเอาไปให้

รอบเดียว”94 

กรณีของคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดระนอง  นายสอง (นามสมมุติ)  “ถูกจำหน่าย

เนื่องจากไม่มารายงานตัว ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าถูกจำหน่ายก็ต่อเมื่อไปตรวจท.ร. 38   เมื่อถูก

จำหน่ายแล้วทำให้ไม่มีสิทธิขอเดินทางออกนอกพื้นที่ ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล ไม่มีสิทธิ

ใดๆ ของรัฐเลย ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร “เหมือนชื่อตายแต่คนเป็น” คือเจ้าตัวถือ

บัตรเลขศูนย์แต่ชื ่อของคุณได้ตายไปแล้ว ซึ ่งปัจจุบันกำลังยื ่นขอคืนสถานะทาง

ทะเบียน”95 

อย่างไรก็ดีส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เช่น กลุ่มคนที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน กลุ่มเชื้อสายมุสลิมไทย กลุ่มตกสำรวจ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนสัญชาติไทยในช่องทาง

ของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555ได้ และการแก้ไขปัญหาของบุคคลกลุ่ม

ต่างๆ เหล่านี้ยังคงข้ึนอยู่กับนโยบายของรัฐ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐเองก็ได้มีความพยายามแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลไร้สัญชาติ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่องการจัดการปัญหา

สถานะและสิทธิของบุคคล96 ได้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ

จัดการสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และมีการอนุมัติหลักเกณฑ์

 
94 สัมภาษณ์ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น, หมู่บ้านท่ามะปริง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร, วันท่ี 18 ธันวาคม 2564.  
95 สัมภาษณ์ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น, หมู่บ้านช้างแหก อำเภอเมือง จังหวัดระนอง, วันท่ี 15 ธันวาคม 2564.  
96 หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0309.8/ว 28846 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
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การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน เพื่อใช้ทดแทนหลักเกณฑ์เดิมที่

ยกเลิก  

จากการประกาศโดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คือ 

 1) ให้สถานะคนต่างด้าวโดยชอบด้วยกฎหมาย (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่คณะรัฐมนตรีมี

มติรองรับสถานะให้อยู่ถาวรในราชอาณาจักรไทยและได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้วตั้งแต่อดีต รวมถึง

บุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันแต่ตกสำรวจ หรือไม่ได้รับการ

สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์ฯ และนายทะเบียนได้จัดทำประวัติตามมาตรา 19/2 และ 

มาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2551 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562  

2) ให้สถานะคนต่างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว ตาม

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอื ่นที ่ไม่มีคุณสมบัติ

เช่นเดียวกับบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและนายทะเบียนได้จัดทำ

ประวัติตามมาตรา 19/2 และ มาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 โดยบุคคลที่ข้ึนทะเบียนดังกล่าวจะเป็นผู้ไม่

มีสถานะทางทะเบียน มีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก. มีเลขประชาชนประเภท 0 กลุ่ม 00 (สำหรับกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวจะต้องได้จัดทำทะเบียนประวัติและ

มีเลขประจำตัวประชาชนแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี)   ซึ่งในทางปฏิบัติอาจทำให้เกิดความสับสนและเกิด

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านสถานะบุคคล สัญชาติและสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับตามกฎหมายหรือนโยบาย

ของรัฐบาลได้ เนื่องจากมีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร. 38 ก. มีเลขประชาชนประเภท 0 กลุ่ม 00  เหมือนกัน  

สำหรับแนวทางการแก้ไขเมื่อบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ต้องทำการยื่นคำร้องหรือติดต่อขอ

ดำเนินการเรื่องสถานะบุคคลหรือสัญชาติ กรณีท่ีอ้างว่าตกหล่นหรือไม่ได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล โดยให้นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานที่ เกี่ยวข้อง

แนะนำให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำร้องขอพิสูจน์และยืนยันคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้าง และหากเป็นกรณีของชนกลุ่ม

น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกสำรวจ ให้นำพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์ เดียวกันหรือที่อพยพเข้า

มาในคราวเดียวกัน ซึ่งได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้วหรือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับใบสำคัญ

ถิ่นที่อยู่แล้วอย่างน้อย 3 คน มารับรองคุณสมบัติและยืนยันตัวบุคคล และหากนายทะเบียนอำเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นมีเหตุสงสัยของผู้ร้อง ก็อาจใช้กระบวนการของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ

ชุมชนแล้วแต่กรณี ตามแนวปฏิบัติเดียวกับการคืนสถานะทางทะเบียน(กรณีถูกจำหน่าย) หรือการขอแก้ไขกลุ่ม 

(กรณีขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม/ผิดหลง) 
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ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว จากข้อเท็จจริงพบว่ากลุ่มบุคคลตกสำรวจ อาจมีทั้งท่ีเป็นคนไทยพลัดถิ่นและ

ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่น จึงทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาของบุคคลได้

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของคนไทยพลัดถิ่นที่ตกหล่นจากการสำรวจ  ซึ่งต้องการจะใช้สิทธิขอคืนสัญชาติไทย

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เนื่องจากต้องมีคุณสมบัติของ “ผู้มีเชื้อสายไทย” การขึ้น

ทะเบียนเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  จึงไม่ตอบโจทย์

ต่อการแก้ไขปัญหาในการขอคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากต้องดำเนินการแก้ไขกลุ่มอีกครั้งใน

ภายหลัง ส่งผลให้ระยะเวลาในการขอคืนสัญชาติไทยยาวนานเพิ่มมากข้ึน       

4.1.3 บริบทและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยพลัดถิ่นแยกตามพื้นที่ศึกษา 

จากข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะผู้วิจัยพบว่า การกลับมาอยู่อาศัยในประเทศไทยของคนไทยพลัดถิ่น

บริเวณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองและพังงา นั้น คนไทยพลัดถิ ่นไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีบัตร

ประชาชน ถูกจำกัดสิทธิทุกด้าน มีการกดดันจากเจ้าหน้าที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิต่าง ๆ เมื่ออาศัยอยู่ในฐานะ

ชนกลุ่มน้อย ขาดซึ่งสิทธิพลเมือง โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

- สิทธิที ่อยู ่อาศัย คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขันธ์ ให้ข้อมูลว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาสำรวจเพื่อออก

หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้ชาวบ้านที่อาศัย

อยู่ที่ บ้านไร่เครา แต่ในขณะนั้น คนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากยังเป็นคนไร้สัญชาติ จึงไม่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน

ที่ดิน ส.ป.ก เพราะกฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น การออกหนังสือ

อนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดิน จึงถูกระงับไว้ก่อนจนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด 

ปัญหาที่ตามมาจากการไม่มีเอกสารหลักฐานในที่ดิน คือ ชาวบ้านไม่สามารถขอทะเบียนบ้านเป็นของ

ตัวเองได้ เพราะการออกทะเบียนบ้าน ต้องใช้เอกสารสิทธิที่ดินเป็นหลักฐาน  

การไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมา เพราะเมื่อไม่มีทะเบียนบ้านจะไม่สามารถ

ใช้ชื่อตัวเองขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองเป็นผู้ใช้น้ำประปาได้ เพราะ

การดำเนินการทั้งสองอย่างนี้ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน  

ปัจจุบัน คนไทยพลัดถิ่นในบ้านไร่เคราได้สัญชาติไทยกันเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ส่วนใหญ่กลับยังไม่ได้รับ 

ส.ป.ก.4-01 ตามสิทธิที่พวกเขาควรได้ 

- สิทธิการเดินทาง ในช่วงแรกที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย คนไทยพลัดถิ่นยังมีสถานะเป็นบุคคลไร้

สัญชาติ ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ที่รัฐไทยกำหนด จึงต้องอาศัยพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านซึ่งอยู่

ใกล้กับแนวชายแดนเป็นที่พักอาศัย ปัจจุบันคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่ได้รับสัญชาติยังคงถูกจำกัดไม่มีสิทธิเดินทาง

ออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากผู้นำชุมชน  
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- สิทธิในการทำงาน คนไทยพลัดถิ่น บ้านคลองลอย อำเภอบางสะพาน ได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาในเรื่อง

ของการทำงานของคนไทยพลัดถิ่นจะมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเรียนจบมีวุฒิการศึกษาไปยื่นสมัคร

งาน แต่เมื่อถูกขอเอกสารบัตรประชาชน ซึ่งของคนไทยพลัดถิ่นเป็นบัตรเลข 0 เป็นบุคคลไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ทางผู้ประกอบการ ห้างร้านก็จะไม่รับเข้าทำงาน ซึ่งจะแตกต่างกับคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวจะมี

สิทธิในการทำงานที่ดีกว่าคนไทยพลัดถิ่นเพราะถือว่าเขาเข้ามาทำงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- สิทธิด้านอ่ืนๆ   

สิทธิด้านอื่นๆ  คนไทยพลัดถิ่นถูกจำกัดในสิทธิหลายด้าน นับตั้งแต่การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ อาทิ 

บัตรคนจน เด็กไทยพลัดถิ่นไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ เรียนจบแล้วสมัครงานไม่ได้เพราะไม่มีบัตร

ประชาชน ทำงานได้เพียงการเป็นแรงงานไร้ฝีมือและได้รับค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม และถูกหลอกลวงได้ง่ายหรือ

ถูกหาประโยชน์จากความไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการขึ้นทะเบียนสถานะบุคคล  

2. จังหวัดชุมพร 

- สิทธิที่อยู่อาศัย คนไทยพลัดถิ่นตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะและตำบลท่ามะปริง  อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ สปก.4 -01 ได้เช ่นเดียวกับกลุ ่มคนไทยพลัดถิ ่นจ ังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากคนไทยพลัดถิ่นยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ทำให้ต้องสูญเสียวิถีชีวิต อาชีพและไม่มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยใด ๆ จากรัฐ 

 - สิทธิการเดินทาง คนไทยพลัดถิ่นอำเภอท่าแซะและตำบลท่ามะปริง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรถูก

จำกัดในเรื่องสิทธิในการเดินทางเช่นเดียวกัน ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องขอ

อนุญาตจากผู้นำชุมชน 

 - สิทธิในการทำงาน ปัญหาในการทำงานของคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดชุมพรนั้นสืบเนื่องมาจากการ

เดินทาง คือไม่สามารถไปทำงานข้ามจังหวัดได้ ถูกจำกัดสิทธิในเรื่องของการทำงาน  

 - สิทธิด้านอ่ืนๆ  ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ คนไทยพลัดถิ ่นจังหวัดชุมพรถูกจำกัดสิทธิ

ทางด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการได้รับวัคซีนในสถานการณ์โควิด-19 สิทธิในการศึกษา 

สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

3.จังหวัดระนอง 

- สิทธิที่อยู่อาศัย บ้านช้างแหก ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีคนไทยพลัดถิ่นซึ่งยังไม่ได้

รับการสำรวจได้อพยพมาอยู่บริเวณพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีความมั่นคงในการใช้ชีวิต 

บางส่วนยังคงหลบหนีเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ อยู่ด้วยความหวาดกลัว  

คนไทยพลัดถิ่นท่าเรือบางกล้วย อำเภอสุขสำราญ มีปัญหาในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

เช่นเดียวกัน เพราะไม่มีสัญชาติไทยทางเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้ได้ ส่วนคนที่ได้

สัญชาติไทยแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของระเบียบและขั้นตอนการขอเอกสารสิทธิในที่ดินจากทางราชการเพราะ



83 
 

ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้สึกกลัวในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของ

นายทุน เพ่ือทำงานให้แก่นายทุน 

 - สิทธิการเดินทาง การออกนอกพื้นที่ของคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนองยังคงต้องทำหนังสือเดินทาง

ขออนุญาตออกนอกพ้ืนทีเ่ช่นเดียวกับคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดอ่ืน ๆ 

 - สิทธิในการทำงาน คนไทยพลัดถิ ่นบ้านช้างแหกส่วนมากจะลำบาก ไม่มีงานที่ไหนรองรับ ไม่

สามารถทำงานได้ เช่น บริษัทที่รับสมัครงานก็ต้องใช้เอกสาร จึงสร้างความยากลำบากต่อคนไทยพลัดถิ่น 

เพราะต้องแอบทำงานที่เขาจ้างนอกกฎหมายและค่าแรงจะถูกหักครึ่ง เช่น ค่าแรงวันละ 300 ก็จะได้แค่วันละ 

150 บาท หรือบางครั้งอาจไม่ได้รับค่าจ้าง โดนกดขี่ห่มเหงในเรื่องของการทำงาน ผู้จ้างบอกว่า  “เป็นพม่าไม่

ต้องเรียกร้องอะไรเยอะ แค่ได้อยู่ในประเทศก็พอแล้ว”  

ส่วนคนไทยพลัดถิ่นในท่าเรือบางกล้วยนั้น ก็จะมีปัญหากับการทำงานส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของนายทุน 

ทำงานให้แก่นายทุน กู้หนี้ยืมสินจากนายทุน จึงไม่สามารถออกนอกพื้นที่ไปทำงานที่อื่นได้เลย เพราะนายทุน

จะไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านว่าห้ามอนุญาตให้คนไทยพลัดถิ่นที่ยังค้างหนี้ออกนอกพ้ืนที่ ชาวบ้านจะต้องชดใช้หนี้จน

หมดจึงสามารถออกนอกพ้ืนที่ได้ 

 - สิทธิด้านอื่นๆ คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนองถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ ถูกเหยียดหยาม ถูกขับไล่จาก

คนไทยในพื้นที่ ขาดการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาลชาวบ้านท่าเรือบางกล้วยให้ข้อมูลว่าเกิด

ปัญหาเรื่องการทำคลอดต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกือบหนึ่งแสนบาท อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐยังสนับสนุนให้

ยอมรับบัตรเลข 8 ซึ่งเป็นบัตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ที่ได้รับใบสำคัญประจำตัว

คนต่างด้าว ซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับบัตรนี้เพราะตนนั้นถือว่าเป็นคนไทย  

4. จังหวัดพังงา  

 - สิทธิที่อยู่อาศัย เหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 ทำให้ชุมชนบ้านปากเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ไม่สามารถอยู่อาศัยในที่เดิมได้ เพราะชุมชนหายไปกับคลื่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และโครงการ

ปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไทได้จัดเตรียมที่ดินให้ชาวบ้านได้ย้ายมาสร้างที่อยู่ใหม่ในปัจจุบัน 

และเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างคนไทยและคนไทยพลัดถิ่น 

 - สิทธิการเดินทาง การออกนอกพ้ืนที่ของคนไทยพลัดถิ่นบ้านปากเตรียมยังคงต้องทำหนังสือเดินทาง

ขออนุญาตออกนอกพื้นที ่เช่นเดียวกับคนไทยพลัดถิ ่นจังหวัดอื ่น  ๆ การเดินทางกรณีฉุกเฉินสร้างความ

ยากลำบากให้แก่คนไทยพลัดถิ่นเพราะมีด่านตรวจเจ้าหน้าที่จำนวนมากในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด 

 - สิทธิในการทำงาน คนไทยพลัดถิ่นบ้านปากเตรียมส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงในการทำงานเพราะถูก

จัดอยู่ในกลุ่มคนไร้รากเหง้า ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนไทยพลัดถิ่นซึ่งตอนสำรวจคือไม่มีสถานะทางทะเบียน เมื่อไป

ยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อขอคืนสัญชาติ กลับกลายเป็นถูกจัดประเภทให้เป็นคนไร้รากเหง้า 

เมื่อไปยื่นขอแก้กลุ่มว่าไม่ใช่คนไร้รากเหง้าแต่ยืนยันตนว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่น เจ้าหน้าที่ได้ให้คำตอบว่าแก้
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ไม่ได ้จึงทำให้คนไทยพลัดถิ่นบ้านปากเตรียมทำมาหากินได้เพียงในชุมชนของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะทำประมง

กับรับจ้างทั่วไป 

 - สิทธิด้านอื่นๆ คนไทยพลัดถิ่นบ้านปากเตรียมหลายคน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนไร้รากเหง้าคือ คนที่ไม่

ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ

ใดๆของภาครัฐเลย ไม่ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถานะบุคคลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้รับ

สิทธิในการปกป้องและคุ้มครองทางกฎหมายอีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐยังสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำบัตรคนต่าง

ด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของบัตร

ดังกล่าว ชาวบ้านจึงไม่ยอมรับบัตรนี้เพราะตนนั้นถือว่าเป็นคนไทย 

3) สิทธิของคนไทยพลัดถิ่นหลังได้รับสัญชาติไทย 

 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาของคณะผู้วิจัยถึงเรื่องสิทธิของคนไทยพลัดถิ่นภายหลังจากได้รับสัญชาติไทยนั้น 

พบว่าหลังจากได้รับคืนสัญชาติแล้วนั้น คนไทยพลัดถิ่นมีสิทธิได้บัตรสวัสดิการคนจนบ้าง ได้รับบัตรสวัสดิการ

จากรัฐบ้าง แต่ในส่วนการทำงาน จะสมัครงานก็คือยังไม่มีสิทธิเพราะว่ายังขาดวุฒิการศึกษาเพราะที่ผ่านมาคน

ไทยพลัดถิ่นจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิการศึกษา เมื่อไปสมัครงานบางแห่งถ้าไม่มีวุฒิการศึกษาก็ไม่รับเข้าทำงาน 

จึงยังคงเป็นปัญหาเรื่องการทำงานของคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจในการติดต่อ

หน่วยงานราชการเพื่อที่จะให้ตนได้รับสิทธิ สวัสดิการทางภาครัฐเพื่อความเท่าเทียมกับประชาชนของรัฐ

โดยทั่วไป คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับคืนสัญชาติยังขาดความรู้ความเข้าใจในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ จึง

ส่งผลให้ขาดสิทธิบางประการที่ควรจะได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวของคนไทยพลัดถิ่นจากที่ได้รับคืนสัญชาติไปแล้ว 

อยู่ที่การศึกษาและการทำความเข้าใจทั้งทางภาครัฐและตัวของคนไทยพลัดถิ่นเองเพื่อให้ได้สิทธิโดยเท่าเทียม

ในฐานะเป็นพลเมืองของรัฐ ดังนั้น จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องตั้งแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติที่แก้ไข

ไม่ได้แม้ในภายหลังจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว 

4.2 ข้อค้นพบในกระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในกระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่น พ.ศ. 2555 แบ่งออกเป็น          

การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัดถิ่น โดยกระบวนการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการดังนี้ 

 4.2.1 การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 ในการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามสภาพข้อเท็จจริง พบว่าแบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกรณีปกติ และรูปแบบที่ 2 

การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกรณีไมป่กติ  
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 รูปแบบที่ 1  การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกรณีปกติ 

การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นกรณีปกติ  กล่าวได้ว่าคนไทยพลัดถิ ่นที่

ประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวที่สำคัญของการใช้สิทธิคือสถานะทาง

กฎหมายที่รัฐกำหนด โดยคนไทยพลัดถิ่นภาคใต้ที่สามารถใช้สิทธิยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นต่อ

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพ่ือพิจารณาได้จะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามา ก่อน วันที่ 9 มีนาคม 2519 โดยกรณีบุคคลที่ยัง

ไม่ได้สัญชาติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13  เลขประจำตัวประชาชนหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข 6 และหลัก

ที่หกและเจ็ดจะเป็นเลข 66  (6- xxxx - 66xxx- xx - x) ส่วนบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะมี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท.ร.14  เลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 8 ไม่ได้ให้เลขกลุ่ม ( 8- 

xxxx - xxxxx- xx – x) 

กลุ่มที่สอง ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามา หลัง วันที่ 9 มีนาคม 2519 โดยบุคคลที่ยังไม่ได้

สัญชาติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13  เลขประจำตัวประชาชนหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข 6 และหลักที่หก

และเจ็ดจะเป็นเลข 67  (6- xxxx - 67xxx- xx - x)  ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ยังไม่มีผู้ใดได้รับการแปลงสัญชาติไทย 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553  

กลุ่มที่สาม กลุ่มคนที่มีเชื้อสายไทยที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหา

สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยบุคคลในกลุ่ม

คนที่มีเชื้อสายไทยที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์นี้ จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ ท.ร. 

38 ก. ( หรือ ท.ร.38 ข.,)97 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้เลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรก

ด้วยเลข 0 และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 89 โดยในการบันทึกรายการบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์จะมี

รหัสกำกับอยู่ สามารถจำแนกกลุ่มบุคคลได้  (0- xxxx - 89xxx- xx - x)  

 สำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามข้างต้น สามารถใช้สิทธิในการขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555และ

กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง

คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระดับอำเภอ บุคคลใดที่อ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นยื่นคำตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที ่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

 
97 ท.ร. 38 ข คือ แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไมม่ีสถานะทางทะเบียน โดยข้อมูลมาจากทะเบียนประวตัิ
สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร. 38 ก) ซึ่งเป็นทะเบียนบ้านสำหรับคนไร้รัฐโดยจะมีเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก 
ขึ้นต้นด้วยเลข 0  
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(กรณีมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครฯ -สำนักบริหารการทะเบียน/ต่างจังหวัด-อำเภอ) โดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการกรอกรายการในคำขอและ

พยานหลักฐานที่นำมาแสดง และเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนแล้ว

ให้ทางอำเภอออกใบรับเรื่องให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน98 

 ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารสารตัวจริงพร้อมสำเนา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าถูกต้องให้ลง

นามรับรองสำเนาและให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างในคำขอและลงลายมือชื่อกำกับ   ส่วนกรณีผู้ขอไม่มี

หลักฐานเกี่ยวกับบัตรประจำตัวของบิดาและมารดา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบปากคำตาม ปค. 14 ไว้ 99 ใน

กรณีคำขอหรือหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลักฐาน

ประกอบคำขอไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสอบสวนพยานบุคคล

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ยื่นคำขอและบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สถานะ

บุคคลและจุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจน์การเป็นผู้มีเชื้อสายไทยของผู้ขอ  หรือเรียกพยานหลักฐานเพ่ิมเติมโดย

แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขหรือส่ง

หลักฐานเพิ่มเติมหรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง100 (ข้อสังเกต ใน

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 

ข้อ 2 หากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักบริหารการทะเบียนตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ให้ส่งเรื่องคืนให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน)    

 เมื ่อตรวจสอบคำขอและเอกสารที ่ได้รับเพิ ่มเติมทั ้งหมดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปผลการ

ตรวจสอบคำขอและพยานหลักฐานให้นายอำเภอพิจารณา 30 วันนับแต่วันยื่นคำขอ พร้อมด้วยหลักฐาน

ถูกต้องและครบถ้วน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลา โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปได้ไม่

เกิน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา101 ทั้งนี้นายอำเภออาจแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอขึ้น 

เพื่อช่วยกลั่นกรองคำขอด้วยก็ได้102  และเมื่อนายอำเภอพิจารณาตรวจสอบคำขอและผลการสอบสวนพยาน

แล้วเสร็จให้ส่งคำขอพร้อมทั้งพยานหลักฐานทั้งหมดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมการปกครองแล้วกรณี 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องและครบถ้วน หรือนับแต่วันที่การ

ตรวจสอบคำขอและหลักฐานได้รับเพ่ิมเติมเสร็จ103 

 
98 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 6 วรรคแรก 
99 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถิน่ตามพระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ข้อ 2 
100 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 6 วรรคสอง 
101 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 6 วรรคสี่ 
102 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถิน่ตามพระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ข้อ 2 
103 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 7 
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 ผลสรุประยะเวลาในการยื่นคำขอระดับอำเภอนับแต่วันยื่นคำขอ  

1) กรณีคำขอถูกต้องและครบถ้วน  

- กรณีคำขอถูกต้องและครบถ้วน ระยะเวลาพิจารณา 30 วัน + ส่งคำขอไปที่จังหวัด 7 วัน รวมไม่

เกิน 37 วัน   

- กรณีคำขอถูกต้องและมีเหตุจำเป็น ระยะเวลาพิจารณา 30 วัน + ขยายไม่เกิน 15 วัน +ส่งคำ

ขอไปที่จังหวัด 7 วัน รวมไม่เกิน 52 วัน  

2)   กรณีคำขอมีข้อบกพร่อง คำขอหรือหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  

- กรณีคำขอมีข้อบกพร่อง แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน + ดำเนินการแก้ไขภายใน 

30 วัน +ระยะเวลาพิจารณา 30 วัน + ส่งคำขอไปที่จังหวัด 7 วัน รวมไม่เกิน 82 วัน  

- กรณีมีเหตุจำเป็นขยายเวลาในการพิจารณา  

   แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน + กำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 30 

วัน +ระยะเวลาพิจารณา 30 วัน +ขยายไม่เกิน 15 วัน + ส่งคำขอไปที่จังหวัด 7 วัน รวมไม่เกิน 

97 วัน  

  ขั้นที่ 2 ระดับจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมการปกครองแล้วกรณี ตรวจสอบและ

พิจารณาความถูกต้องของคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ส่งคำขอและหลักฐานทั้งหมด (ฉบับจริง) รวมถึงความเห็นของ

อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้กรมการปกครอง (คณะกรรมการรับรองความ

เป็นคนไทยพลดัถิ่น) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตรวจพิจารณาคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ104 

ทั้งนี้ในกรณีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติไม่ถูกต้องให้แจ้งอำเภอเพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข 105 

รวมระยะเวลาในการพิจารณาระดับจังหวัดในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์

จำนวน 37 วัน 

ขั้นที่ 3 ระดับกรมการปกครอง กรมการปกครองในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่น (ส่วนทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน) รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก

จังหวัด และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติ และจัดประชุมคณะกรรมการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพ่ือพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของผู้ขอรายใด คณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นจะเรียกหลักฐานหรือสวนสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้ กล่าวคือในกรณีคำขอหรือหลักฐาน

ประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลักฐานประกอบคำขอไม่เพียงพอต่อ

 
104 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 7 (1) และ (2) 
105 ขัน้ตอนการดำเนินงานตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถิน่ตามพระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ข้อ 3 
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การพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้

ยื ่นคำขอและบุคคลอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สถานะบุคคลและจุดเกาะเกี่ยวที่

สามารถพิสูจน์การเป็นผู้มีเชื้อสายไทยของผู้ขอ  หรือเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอ

ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมหรือให้

พยานบุคคลมาให้ถ้อยคำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง106 

รวมระยะเวลาในการพิจารณาระดับกรมการปกครอง ในกรณีที่คำขอและเอกสารหลักฐานทั้งหมด

ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 30 วัน และหากกรณีคำขอและเอกสารหลักฐานมีความบกพร่อง ทำให้ต้องเรียก

หลักฐานหรือสวบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม จำนวน 75 วัน 

  ขั้นที ่4 คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ ่น ได้พิจารณารับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นแล้ว อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จะออกหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการได้

สัญชาติไทยโดยการเกิดให้กับผู้ยื่นคำขอ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้มีการจัดทำและรับรองรายงานการประชุม

ของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดทำและรับรองรายงานการ

ประชุมนั้นต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีมติ107 พร้อมทั้งแจ้งให้

จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเพื่อลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและมอบหนังสือรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ขอต่อไป108  

 ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรายใดไม่ใช่คนไทย

พลัดถิ่นให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้มีการจัดทำและรับรอง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบุเหตุผล

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและข้อกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องต่อไว้

ในหนังสือแจ้งด้วย109 รวมระยะเวลาในการพิจารณาระดับคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใน

กรณีพิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 37 วัน 

 

 

 

 
106 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 8 และข้อ 6 
107 กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรบัรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 9 
108 ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลดัถิน่ตามพระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 2508 ข้อ 5 
109  กฎกระทรวงการพสิูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 10 
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ตารางสรุประยะเวลาทั้งหมดในการยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนับตั้งแต่วันออกใบ

รับคำขอไปจนถึงวันทีไ่ด้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 
ลำดับขั้นตอน 

กรณีเอกสาร
หลักฐาน
ครบถ้วน 

กรณีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
และมีเหตุจำเป็น

ขยายเวลา
พิจารณา 

กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่
ครบถ้วน 

กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่

ครบถ้วนและมีเหตุ
จำเป็นขยายเวลา

พิจารณา 
ระดับอำเภอ 37 52 82 97 
ระดับจังหวัด 37 37 37 37 
ร ะ ด ั บ ก ร ม ก า ร
ปกครอง 

30 
(+45) 

30 
(+45) 

30 
(+45) 

30 
(+45) 

ระดับคณะกรรมการ 37 37 37 37 
   รวมทั้งหมด (วัน) 141 156 186 201 

 

       หมายเหตุ จำนวนวันรวมทั้งหมดยังไม่รวมกรณีตรวจพบเอกสารหลักฐานบกพร่องในระดับกรมการ

ปกครองที่ทำให้ต้องเรียกหลักฐานหรือสวบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติมอีก 45 วัน 
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รูปภาพที่ 1. โดย วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภูมิ, คู่มือการใช้สิทธิใน

สัญชาติไทย กรณีคนไทยพลัดถิ่น, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556) 

ขั้นที ่1 ระดับอำเภอ 

ขั้นที ่2 ระดับจังหวัด 

ขั้นที ่4 

คณะกรรมการ

รับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น 

ขั้นที ่3 ระดับ

กรมการปกครอง 

กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการ

ให ้แล ้ว เสร ็จภายในระยะเวลาที่

กำหนดขยายได้อีกไม่เกิน 15 วัน 

การจัดทำและรับรองรายงานการ
ประชุมนั้นต้องไม่เกิน 30 วัน 

นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมต ิ
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จากขั้นตอนการดำเนินงานในการยื่นคำร้องขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 4 ขั้นได้แก่ 1)  

ระดับอำเภอ 2) ระดับจังหวัด 3) ระดับกรมการปกครองในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น และ 4) คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น แม้ว่าแนวปฏิบัติของหน่วยงานรายการ

ได้มีการกำหนดระยะเวลาเพ่ือมิให้การคืนสัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ่นนั้นเกิดความล่าช้า แต่ในทางปฏิบัติใน

กระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นนั้น ยังคงสามารถขยายระยะเวลาได้หากมีเหตุจำเป็นหรือ

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับคำขอและพยานหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

อีกท้ังในทางปฏิบัติยังเปิดช่องทางให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอขึ้น เพ่ือช่วยกลั่นกรองคำ

ขอด้วยก็ได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวถูกนำมาใช้ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดตามสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 

เนื่องจากไม่ได้มีบทกฎหมายใดบังคับให้ต้องมีคณะกรรมการดังกล่าวในทุกพ้ืนที่ อันทำให้การทำงานในรูปแบบ

ของคณะกรรมการในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม  

 อย่างไรก็ดีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอนั้น ยังคงมีเสียงสะท้อนจากตัวแทนเครือข่ายคน

ไทยพลัดถิ่นถึงปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ของคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งรู้จักประวัติความ

เป็นมาของผู้ยื่นคำขอเป็นอย่างดี เนื่องจากคณะกรรมการในระดับอำเภอยังคงมีเพียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  หรือ

บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบ ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอพิสูจน์รับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นระดับจังหวัด110 ได้มีการแต่งตั้งให้คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการคืนสัญชาติไทยไทยมีส่วนร่วมใน

การกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นคำขอว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นจริงหรือไม่ โดยมีผู้อาวุโสซึ่งรู้จักประวัติความเป็นมาของผู้

ยื่นคำขอ ดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่ทางจังหวัดจะดำเนินการพิจารณา ทั้งนี้แม้ว่าแนวทางปฏิบัติจะเปิด

ช่องให้ภาคประชาชน รวมถึงคนไทยพลัดถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองข้อมูลบุคคลแอบแฝง ซึ่งไม่ใช่คน

ไทยพลัดถิ่นโดยแท้จริงแล้วก็ตาม แต่กระบวนการดังกล่าวมีรูปแบบวิธีการดำเนินที่ยังไม่ชัดเจน เหมือนกับแนว

ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการดำเนินการ และการดำเนินงานจะเป็นไปในทาง

รูปแบบจิตอาสาหรือการขอแรงมาช่วยตามกรณีปัญหาแต่และรายไป111 

 รูปแบบท่ีสอง การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกรณีไม่ปกติ 

 ในการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นกรณี ไม่ปกติ เนื่องจากผู้ยื ่นคำขอถูก

จำหน่ายรายการทะเบียนราษฎรหรือขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม/ผิดหลง ทำให้คุณสมบัติในการใช้สิทธิเพื่อยื่นขอคืน

สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายเนื่องจากต้องเป็นผู้ซึ่ง

มีเชื้อสายไทยเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมการปกครองได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ

สำนักทะเบียนกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการทะเบียนราษฎร และ

 
110 ชุมชนไทย, เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยเสนอเพ่ิมชือ่เป็นกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือเกิดการมีส่วนร่วม
,เว็บไซต์ https://www.chumchonthai.or.th/node/384, สืบค้นวันท่ี 26 มิถุนายน 2565 
111 สัมภาษณ์นายภควินท์ แสงคง, ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง, วันท่ี 26 มิถุนายน 2565 
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บุคคลที่ขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มหรือผิดหลงนั้นจะต้องดำเนินการแก้ไขสิทธิของตอนให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ

ยื่นขอคนืสัญชาติไทยได้ ซึ่งทำให้คนไทยพลัดถิ่นจะต้องดำเนินการและผ่านการพิจารณาถึง 2 ชั้น กล่าวคือ ชั้น

แรกขอเปลี่ยนกลุ่มหรือคืนสถานะทางทะเบียน และชั้นที่สองขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 ชั้นที่ 1 การขอคืนสถานะทางทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม 

1.1 กรณีขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม เนื่องจากถูกบันทึกรายการในทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนไม่ตรงข้อเท็จจริง ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ

และฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง 

ในการขอแก้ไขรายการชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เช่นแก้ไขจากกลุ่มผู้พลัดถิ่น

สัญชาติพม่าเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย หรือแก้ไขจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอยู่อาศัยใน

ประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นคนไร้รากเหง้า เป็นต้น ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการในแบบสำรวจ

เพ่ือจัดทำทะเบียนประวัติ (แบบ 89) และทะเบียนประวัติท.ร. 38 ก ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

ถ้าไม่ตรงกันให้นายทะเบียนแก้ไขรายการในฐานข้อมูลให้ตรงกับแบบ 89   

หากเป็นกรณีรายการในแบบ 89 กับท.ร. 38 ตรงกันหรือไม่ตรงกัน และผู้ร้องแจ้งว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากตนไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนต่างด้าวตามที่นาย

ทะเบียนบันทึกไว้ ให้ผู้ร้องนำพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน หรือเป็นกลุ่ม

บุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจำนวน 3 คนมารับรอง โดยให้นายทะเบียนสอบสวนและบันทึกปากคำพยาน

ตามแบบปค. 14 ไว้เป็นหลักฐาน และหากมีความจำเป็นนายทะเบียนอาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นด้วยก็ได้แต่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว  ทั้งนี้เมื่อ

นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขรายการแล้วให้แจ้งสำนักทะเบียนกลางทราบเพื่อส่งสำเนาเอกสารที่

เกี่ยวข้อง112 

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนกลางได้

อนุมัติหลักการและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสามารถ

อนุมัติเพิ่มรายการ “กลุ่มเชื้อสายไทย”ต่อท้ายรายการสัญชาติในทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือ

กลุ่มชาติติพันธุ์ที่มิได้มีการระบุว่า “เชื้อสายไทย” ที่ได้มีการจัดทำตามมติคณะรัฐมนตรีไว้แล้วเฉพาะ

ประเภทชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ซ่ึงต่อไปนี้หากตรวจสอบแล้วพบข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้มีเชื้อสาย

ไทย อย่างเช่นผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ผู้พลัดถิ่นเข้าเมืองจากพม่า(มีถิ่นที่อยู่ถาวร) ผู้หลบหนีเข้าเมือง

จากพม่า(มาใช้แรงงานกับนายจ้าง) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา  เป็นต้น  

โดยผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนกลุ่มต้องมีเอกสารและหลักฐานดังนี้  

 
112 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 48 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2557  เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
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(1) เอกสารทะเบียนบ้านทร. 13 และมีชื่อปรากฏอยู่ในหลักฐานทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย

กลุ่มดังกล่าวที่ทางราชการจัดทำข้ึนจากการสำรวจ               

(2) เอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรายการของบิดาหรือมารดาและบุตร เช่น

ใบรับรองผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผลตรวจสารพันธุกรรมหรือ

เอกสารอื่นใดท่ีพิสูจน์ว่าเป็นกลุ่มเชื้อสายไทยเป็นต้นถ้ามี 

เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคำร้องแล้ว  ให้ดำเนินการสอบสวน

เจ้าของรายการและบิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง ที่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนเป็นคนไทยโดยการเกิด

ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในประเทศไทย หรือมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นของประเทศไทย เป็น

หรือเคยเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเชื้อสายไทยตามหลักฐานทะเบียนประวัติที่ผู้ยื่นคำ

ขออ้างอิงความเกี่ยวพัน และพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นคนไทยหรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่มีเชื้อสายไทยอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือให้การรับรองบุคคลโดยพยานบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความ

น่าเชื่อถือมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติมีเลขประจำตัว 13 หลักมีภูมิลำเนาเป็นหลัก

แหล่งรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับข้อมูลบิดามารดาญาติพี่น้องรวมทั้งความเกี่ยวพันกับผู้มีเชื้อสาย

ไทยของผู้ยื่นคำขอเป็นอย่างดี หรืออาจจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความ

เคารพนับถือซึ่งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ให้การรับรองก็ได้  

ภายหลังจากท่ีสอบสวนแล้วเสร็จให้รวบรวมคำร้องและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมดพร้อม

เอกสารทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยสรุปความเห็นเสนอนายทะเบียนอำเภอหรือนาย

ทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา หากมีความจำเป็นนายทะเบียนอาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

หรือคณะกรรมการชุมชนพิจารณาในการรับรองอีกทางหนึ่งก็ได้ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้ทำ

หนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอเปลี่ยนเป็นผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย โดยให้ทำสำเนาคำ

ร้องและพยานเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งนายทะเบียนรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปพร้อมด้วย 

สุดท้ายเมื่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียน

กลางให้เปลี่ยนกลุ่มประเภทชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มผู้มีเชื ้อสายไทยแล้ว  ให้นายทะเบียนบันทึกคำว่า 

“กลุ่มเชื้อสายไทย” อยู่ในวงเล็บต่อท้ายรายการสัญชาติที่แก้ไข อาทิ เมียนมา( กลุ่มเชื้อสายไทย) หรือ

กัมพูชา (กลุ่มเชื้อสายไทย)113 

1.2 กรณีขอคืนสถานะทางทะเบียนเนื่องจากถูกจำหน่าย 

กรณีคนที่ถูกจำหน่ายรายการในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรแต่เป็น

การจำหน่ายรายการที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคำร้อง

 
113 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 380 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการอนุมัติหลักการเพื่อขอ
เปลี่ยนกลุ่มผู้มีเช้ือสายไทยของชนกลุ่มน้อย 
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และดำเนินการสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นชุมชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกัน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ

ผู้ร้องจำนวน 3 คน เพื่อรับรองและดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล

ดังกล่าวหรืออาจส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองอีกทางหนึ่งก็ได้   

 เมื่อดำเนินการสอบสวนพยานแล้วเสร็จ ให้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้นายอำเภอหรือ

ผู้อำนวยการเขตแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณา หากปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่ารายการทะเบียนประวัติขอ

แก้ไขเป็นความจริงให้นายอำเภอสั่งอนุมัติในคำร้องและให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

จำหน่ายรายการทะเบียนประวัติที่ไม่ถูกต้องแล้วทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลางภายใน 7 วัน นับแต่

วันที่มีคำสั่งอนุมัติเพื่อขอคืนรายการทะเบียน ประวัติโดยให้สำเนาคำร้องและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งไปพร้อมด้วย ทั้งนี้เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการคืนรายการ

ทะเบียนประวัติจากสำนักทะเบียนกลางแล้วให้แจ้งบุคคลที่ได้รับคืนทะเบียนประวัติให้มาทำบัตร

ประจำตัวโดยเร็ว114 

อย่างไรก็ดีเนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดวิธีการไว้อย่างกว้าง จึงทำให้ในทางปฏิบัติ

ยังคงเกิดความสับสน โดยเฉพาะการขอคืนรายการบุคคลของชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์หรือบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียนประเภท 0-89 ที่ถูกนายทะเบียนสั่งจำหน่ายรายการด้วยเหตุต่างๆ อันทำให้คนไทย

พลัดถิ่นที่ถูกจำหน่าย และเสียโอกาสในการเข้ากระบวนการการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและ

สัญชาติ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองจึงได้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติให้ชัดเจนมากขึ ้น 115 

กล่าวคือ 

1) เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งหรือได้รับคำร้องขอคืนรายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการใน

เอกสารทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรให้ตรวจสอบและสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆ 

ได้แก่  

-กรณีคนที่ถูกจำหน่ายรายการบุคคลมีรายการทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรซ้ำซ้อนมากกว่า 1 รายการหรือไม่ หากตรวจพบว่ามีความซ้ำซ้อนและรายการที่มี

อยู่ปัจจุบันเป็นรายการที่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนปฏิเสธคำร้องแล้วแจ้งผู้ขอคืนรายการ

ทราบ 

- กรณีคนที่ถูกจำหน่ายรายการบุคคลนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางราชการต้อง

ดำเนินการจัดทำทะเบียนให้ตามกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ เช่นรายการ

 
114 อ้างแล้ว, หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 48  
115 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 25 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560  เรื่องการขอคืนรายการทะเบียน
ราษฎรของคนซึ่งไม่มสีัญชาตไิทยที่ถูกนายทะเบียนสั่งจำหน่าย 
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บุคคลที่ถูกจำหน่ายเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนประเภท 0-89 กลุ่มผู้อพยพเข้า

มาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานแต่ตกสำรวจ บุคคลที่เป็นเจ้าของรายการดังกล่าว

จะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ ุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทยได้

สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ เช่นผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาว

กัมพูชาเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีเครือญาติเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้รับการจัดทำทะเบียน

ประวัติไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยภายในวันที่ 

30 กันยายน 2542 หรือรายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ประเภท 0-89 กลุ่มนักเรียนบุคคลที่เป็นเจ้าของรายการดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่กำลัง

ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนในขณะได้รับการสำรวจและจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่

ในประเทศไทยภายในวันที่ 18 มกราคม 2548 หรือถ้ารายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายเป็น

ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที ่มีชื ่อในทะเบียนบ้านท.ร. 13 เป็นบุคคลประเภท 6 

บุคคลที่เป็นเจ้าของรายการดังกล่าวจะต้องมีหรือเคยมีทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยที่ทาง

ราชการจัดทำขึ้นจากการสำรวจเป็นต้น หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเจ้าของ

รายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ทางราชการต้องจดทะเบียนให้เช่นเป็น

ชาวอินเดียที่ถือหนังสือเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้ไปจัดทำ

ทะเบียนประวัติบุคคลกลุ่มดังกล่าวให้นายทะเบียนปฏิเสธคำร้อง 

- กรณีถูกจำหน่ายรายการ เนื่องจากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน

กฎระเบียบหรือคำสั่งของราชการหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะการกระทำที่ทำให้การไดร้ับ

อนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวของผู้นำต้องสิ้นสุดลงตามไป

ด้วยตามข้อ 6 หรือข้อ 7 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่

ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งหากพบว่าเจ้าของ

รายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายกระทำการในเรื่องที่เป็นข้อห้ามหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การ

อนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยสิ้นสุดลง เช่นการกระทำผิดกฎหมายจนได้รับ

โทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดและไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กรณีเช่นนี้ให้

นายทะเบียนปฏิเสธคำร้องและแจ้งขอคืนรายการบุคคลทราบว่าไม่อาจดำเนินการให้ได้ 

- กรณีถูกจำหน่ายรายการบุคคลที่ขอคืนนั้น ถูกจำหน่ายด้วยสาเหตุใดเป็นการ

จำหน่ายตามโครงการของราชการเช่น ไม่มารายงานตัวต่อนายทะเบียนตามโครงการ

สํารวจและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร หรือโครงการเปลี่ยนเลขประจำตัวชนกลุ่ม
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น้อยเพื่อจัดกลุ่มบุคคลเป็นต้น หรือเป็นการจำหน่ายเนื่องจากมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วย

ระเบียบกฎหมายหรือมีการทุจริต หากเป็นการจำหน่ายจากเหตุการณ์ทุจริตซึ่งมีเจ้าของ

รายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายเป็นผู ้กระทำความผิดหรือร่วมกระทำความผิดและอยู่

ระหว่างดำเนินคดีกรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนปฏิเสธคำร้องและแจ้งผู้ขอคืนรายการบุคคล

ทราบว่าไม่อาจดำเนินการให้ได้  

แต่ถ้าการจำหน่ายรายการเกิดจากการกระทำที่ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบ

ปฏิบัติเช่น การจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนประเภท 0-89 กลุ่มคนที่

อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานโดยไม่ผ่านการทำประชาคมหรือการ

พิจารณาของคณะทำงานที่นายอำเภอแต่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนใน

ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ กรณีเช่นนี้ให้นายทะเบียนดำเนินการให้ครบถ้วน

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดโดยในส่วนของการจัดทำประชาคมให้ใช้การเสนอเรื่อง

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนแล้วแต่กรณี  พิจารณาให้

ความเห็นแทนแล้วให้ดำเนินการตามผลที่ได้รับการประชุม กล่าวคือถ้าผลการประชุมให้

ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติให้รวบรวมหลักฐานรายการประชุมที่รับรองถูกต้อง

ส่งไปพร้อมหนังสือขอคืนรายการบุคคล แต่ถ้าผลการประชุมมีความเห็นว่าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติให้นายทะเบียนปฏิเสธคำร้องและแจ้งขอคืนรายการทราบว่าไม่อาจดำเนินการ

ให้ได ้

2) การสอบสวนพยานบุคคลเพื่อรับรองคุณสมบัติของคนที่ถูกจำหน่ายรายการให้ใช้แบบปค. 

14 โดยจะต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา ญาติ

พี่น้อง สามีหรือภรรยา และบุตร สถานที่เกิด ช่องทางและระยะเวลาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

สถานที่อยู่อาศัยการศึกษาการประกอบอาชีพและประเด็นต่างๆ (ตามข้อ 1)  

สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าผู้ขอคืนรายการเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  ให้ใช้การสอบสวน

พยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็นกลุ่มบุคคลประเภทเดียวกันกับคนที่

ถูกจำหน่ายรายการอย่างน้อย 3 คนเพื่อรับรองคุณสมบัติโดยพยานบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความ

น่าเชื่อถือมีหลักฐานทะเบียนราษฎรมีเลขประจำตัว 13 หลัก มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งรู้จักคนที่ถูก

จำหน่ายรายการบุคคลเป็นอย่างดี หรืออาจจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้

ความเคารพนับถือ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่ถูกจำหน่ายรายการบุคคลเป็นผู้ให้

การรับรองแทนก็ได้ ส่วนประเด็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมายให้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับ

สถานีตำรวจในพื้นที ่
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ทั้งนี้กรณีกลุ่มเด็กและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การ

จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 116 ในการ

ยื่นขอคืนรายการบุคคลที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ให้เรียกตรวจหลักฐานทางการศึกษาท่ี

เป็นปัจจุบันของผู ้นั ้น เช่นเอกสารใบรับรองผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาท่ีผู้นั้นศึกษาเล่าเรียนอยู่เป็นต้นหรือจะสอบสวนครูอาจารย์ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่

ผู้นั้นเรียนอยู่แทนจำนวน 1 คนหรือ 2 คนก็ได้ หากผู้ยื่นขอคืนรายการบุคคลพ้นจากสถานภาพของ

นักเรียนหรือนักศึกษาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ให้เรียกหลักฐานทางการศึกษา เช่นสมุดพกหรือ

ใบรับรองผลการศึกษาเป็นต้นและสอบสวนผู้ปกครองของเด็กหรือพยานบุคคลน่าเชื่อถือจำนวนไม่เกิน 

2 คน เว้นแต่กรณีผู้ร้องมีหลักฐานสำเนาทะเบียนนักเรียนที่สถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องหรือ

หนังสือรับรองของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ยังมีอายุการใช้เอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนให้ยกเว้นการ

สอบสวนพยานบุคคล นอกจากนี้ผู้ยื่นคำขอคืนรายการบุคคลดังกล่าวหากมีสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง

การเกิดทร. 20/1 มาแสดงต่อนายทะเบียนให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว จาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาคือรายการบุคคลที่ถูก

จำหน่าย 

 ในระหว่างการดำเนินการเพื่อขอคืนรายการบุคคล ถ้าผู้ขอคืนรายการมีเหตุจำเป็นต้องขอ

หนังสือรับรองตัวบุคคลหรือขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมการอยู่อาศัยให้นายทะเบียนอำเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถิ่น (กรณีการขอหนังสือรับรองตัวบุคคล) และนายอำเภอ (กรณีการขออนุญาตออก

นอกเขตพ้ืนที่ควบคุม) ให้ความอนุเคราะห์ตามควรแก่กรณีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิที่ผู้นั้นพึงมีพึง

ได้ตามกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

3) รวบรวมคำร้องและพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด รวมถึงแบบสำรวจเพื ่อจัดทำ

ทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามแบบ 89 หรือทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยแล้วแต่กรณี 

ซึ่งหากเอกสารดังกล่าวสูญหายถูกทำลายและไม่สามารถตรวจคัดสำเนาจากระบบไมโครฟิล์มใน

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ ให้นายทะเบียนแจ้งความไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับสรุปความเห็นเสนอให้

นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา 

เว้นแต่กรณีรายการบุคคลที่ขอคืนนั้นถูกจำหน่ายเนื่องจากมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ

กฎหมายหรือมีการทุจร ิตให ้เสนอนายอำเภอหรือผ ู ้อำนวยการเขตเป็นผ ู ้พ ิจารณาทั ้งน ี ้ถ้า

พยานหลักฐานเชื่อได้ว่ารายการบุคคลที่ขอคืนเป็นรายการที่ถูกต้องให้มีคำสั่งอนุญาตให้คืนรายการได้

และให้นายทะเบียนที่เกี่ยวข้องทำหนังสือแจ้งสำนักทะเบียนกลางโดยด่วนเพื่อขอคืนรายการบุคคลที่

 
116 หนังสือสำนักทะเบยีนกลาง ด่วนมาก ท่ี มท 0309.1/ว 58 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560  เรื่องการขอคืนรายการทะเบียน
ราษฎรของบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูล 
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ถูกจำหน่ายโดยให้สำเนาคำร้องที ่มีคำสั ่งอนุญาตให้คืนรายการพยานหลักฐานและสำเนาบันทึก

สอบสวนป.ค. 14 ที่เก่ียวข้องซึ่งนายทะเบียนลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งด้วย 

 ชั้นที่ 2 การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  เมื่อคนไทยพลัดถิ่นได้ยื่นคำขอคืน

สถานะทางทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มแล้วแต่กรณี และได้รับการคืนสถานะทางทะเบียนหรือแก้ไขเลข

กลุ่มให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อประสงค์ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้ดำเนินการ

ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามรูปแบบปกต ิ

 จากแนวทางในการดำเนินการข้างต้น กล่าวได้ว่าการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่นกรณีไม่ปกติ คนไทยพลัดถิ่นจะต้องดำเนินการขอคืนสถานะทางทะเบียน หรือเปลี่ยนกลุ่มให้ถูกต้องครบ

ตามคุณสมบัติก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการ

คืนสถานะทางทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลงกลุ่มนั้นมิได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่

ชัด ทำให้การคืนสถานะทางทะเบียนหรือการเปลี ่ยนแปลงกลุ ่มของคนไทยพลัดถิ ่นขึ ้นอยู ่กับการสอบ

พยานหลักฐานและการพิจารณาของนายอำเภอในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะใช้เวลานานหลายปี อัน

ส่งผลให้กระบวนการยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเกิดล่าช้าตามไปด้วยด้วย เนื่องจากต้องรอให้มี

การการพิจารณาคืนสถานะทางทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มเสียก่อน 

 4.2.2 การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทางทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัดถิ่น 

ในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทางทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัดถิ่นจะแบ่งออกเป็น 2 

กรณี ได้แก่117 

1) กรณีที่ต้องผ่านการพิสูจน์และรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก่อน จึง

จะสามารถขอลงรายการสัญชาติไทยหรือเปลี ่ยนสถานะเป็นผู ้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดใน

ทะเบียนบ้านได้ อาทิ คนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา 9/6 , มาตรา 9/7 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  

2) กรณีที่สามารถขอลงรายการสัญชาติไทยหรือเปลี่ยนสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดใน

ทะเบียนบ้านได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 มีผลบังคับใช้ (คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยก่อนวันที่

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ) อาทิ คนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา  5 , การได้

สัญชาติไทยตามสามี มาตรา 9 , การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ, การได้สัญชาติไทยตาม

มาตรา 23, บุตรของคนไทยพลัดถิ่น เป็นต้น 

 
117 อ้างแล้ว, หนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่มท 0309.1/ ว 1910  
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จากแนวทางการยื่นคำขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารทางทะเบียนราษฎรของคนไทยพลัด

ถิ่นตามข้างต้น กล่าวได้ว่าภายหลังจากที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว

จะต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียน ตามข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกำหนดซึ่งใช้ระยะเวลาอีก

ไม่เกิน 90 วัน แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากการคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นโดยการเกิดนั้น บุตรของคนไทย

พลัดถิ่นย่อมได้รับการคืนสัญชาติไทยด้วย แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏกลับพบว่าระยะเวลาในขั้นตอนของการ

ขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เกิดความล่าช้าซึ่งส่งผลให้บุตรไม่สามารถขอคืนสัญชาติไทยได้ อีกทั้ง

พยานหลักฐานการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกหรือเครือญาติ ยังคงมีข้อจำกัดเก่ียวกับผลพิสูจน์สาร

พันธุกรรม DNA เนื่องจากคนไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม 

DNA  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ทำให้ต้องรอโครงการตรวจสารพันธุกรรม DNA  ฟรีของหน่วยงานภาครัฐซึ่งใน

ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวก็มีงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจำกัด  
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รูปภาพที่ 2. โดย วีนัส สีสุข, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุลและกรกนก วัฒนภูมิ , คู่มือการใช้สิทธิใน

สัญชาติไทย กรณีคนไทยพลัดถิ่น, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556) 
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ตารางสะท้อนปัญหากระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น โดยจำแนกขั้นตอนการ
ดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบตามข้ันตอนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ดังนี้ 

กระบวนการ ข้อค้นพบ 

การพิจารณาระดับพื้นที่/ท้องถิ่นตามภูมิลำเนา 

1. ข้ันตอนของผู้ขอยื่น 

 1.1 การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่น  

  - กรอกข้อมูล 

  - จ ัดเตร ียมเอกสารหลักฐาน

ประกอบคำขอยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนัก

บริหารการทะเบียน  

2. ข้ันตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 2.1  ตรวจสอบคำขอและหล ักฐาน

ประกอบที่เป็นเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 

 

1. ใช้กระบวนการในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลานาน ไม่

เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น มีกรณีที่ได้ยื่นเอกสาร

คำขอเรียบร้อยแล้ว ต่อมาหลักฐานไม่สมบูรณ์ ต้องเริ่ม

กระบวนการใหม่ท้ังหมด   

2. มีการขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มและกลุ่มที่ถูกจำหน่ายชื่อ 

ทำให้กระบวนการล่าช้าขึ้น เนื่องจากต้องดำเนินการ

แก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อน118 

    - กรณีบันทึกรายการผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ต้องมีการดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง

ตาม ข้อ 115 119 โดยนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบ

 
118 คำสั่งอธิบดีกรมการปกครองที่ มท 0309.1/ว 48 เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 
119 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535   
ข้อ 115 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรนำเอกสารรายการมาแสดงไม่ว่า
เอกสารดังกล่าวจะจัดทำก่อนหรือหลังการจัดทำทะเบียนราษฎร ให้ผู้ยื่นคำร้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนอำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้แก้ไขรายการในเอกสารทะเบียน
ราษฎรให ้
 (2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานเสนอนายอำเภอพร้อมด้วย
ความเห็น เมื่อนายอำเภอพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้นายอำเภอสั่งนายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ 
 (3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสัญชาติเอกสารทะเบียนราษฎร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย เนื่องจากการลงรายการ
ผิดพลาดหรือกรณีอื่น ๆ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานเสนอ
นายอำเภอพร้อมด้วยความเห็น เมื่อนายอำเภอพิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ ให้นายอำเภอสั่งนายทะเบียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ 
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 2.2  ลงนามรับรองสำเนาเมื ่อเห็นว่า

เอกสารในการยื่นคำขอถูกต้องแล้ว 

 2.3  พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างของ

ผู้ยื่นคำในคำขอ และลงชื่อกำกับ 

 2 .4  กรณ ีท ี ่ ผ ู ้ ย ื ่ นขอไม ่ม ีหล ักฐาน

ประกอบการยื่น ให้เจ้าพนักงาน ปค. 14 ไว้  

 2.5 สรุปผลการตรวจสอบตามแบบที่

กำหนดและลงชื่อกำกับ 

 2.6 ส ่งคำขอให้นายอำเภอพิจารณา

ภายใน 30 วันนับแต่วันยื่นคำขอ 

รายการในแบบสำรวจเพื ่อจัดทำทะเบียนประวัติใน

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร โดยกรณีคนไทยพลัดถิ่น

จะต้องมีพยานบุคคลที่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันรับรอง 3 

คนมารับรองโดยให้นายทะเบียนสอบสวนและบันทึก

ปากคำพยานตามแบบ ปค.14 ไว้เป็นหลักฐาน และ

หากม ีความจำเป ็น นายทะเบ ียนอาจส่งเร ื ่องให้

คณะกรรมการหมู ่บ ้านหร ือคณะกรรมการช ุมชน

พิจารณาให้ความเห็นด้วยก็ได้  

    - กรณีถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียนราษฎร เป็น

การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 

38120  เน ื ่องจากไม ่ ไปรายงานต ัว จะต ้องม ีการ

ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

ก่อน โดยต้องมีการสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นกลุ่ม

บุคคลเดียวกัน 3 คน เพื ่อร ับรอง และดำเนินการ

สืบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะของ

บุคคลดังกล่าว หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

หรือคณะกรรมการชุมชนรับรองด้วยก็ได้ แล้วจึงเสนอ

ไ ป ย ั ง น า ย อ ำ เ ภ อ ห ร ื อ ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร เ ข ต 

(กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้พิจารณา หากเป็นที่น่าเชื่อถือ

แล้ว นายอำเภอจะสั่งให้จำหน่ายรายการที่ไม่ถูกต้อง

 

 ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติ อื่น 
เนื่องจากการลงรายการผิดพลาดหรือกรณีอื่น ๆ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสอบสวนพยานหลักฐาน และ
เมื่อเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ ก็ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ 
120 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 38 
 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดใน
ราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นาย
ทะเบียนจำหน่ายรายการทะเบียนบ้านของผู้นั้นโดยเร็ว 
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แล้วคืนรายการทะเบียนประวัติโดยดำเนินการจาก

สำนักทะเบียนกลางไปยังท้องที่ แล้วเรียกให้บุคคลนั้น

มาทำบัตรประจำตัว 

     ข้อสังเกต ในปัจจุบันการแก้ไขรายการนั้น หากเป็น

การแก้ไขรายการบางส่วนและคืนรายการสามารถเป็น

อำนาจของนายอำเภอท้องที่ได้เลย แต่การคืนรายการ

นั ้น มาควบคู ่ก ับการแก้ไขรายการด้วย ดังนั ้นจึง

จำเป็นต้องส่งเรื่องไปยังสำนักทะเบียนกลางก่อน  วิธี

ปฏิบัติคือ นายอำเภอคืนรายการให้เป็นปกติก่อนแล้ว

ทำเรื่องแก้ไขไปยังสำนักทะเบียนกลางด้วย121 

3. เมื ่อผู ้ย ื ่นคำยื ่นคำขอในพื ้นที ่เร ียบร้อยแล้วขาด

กระบวนการติดตามหลังจากส่งเรื่องไปยังระดับอำเภอ 

ซึ ่งผู ้ยื ่นคำขอไม่สามารถติดตามผลการพิจารณาได้ 

(สามารถติดตามได้ถึงเฉพาะระดับอำเภอเท่านั้น)  

4. จำนวนผู ้ย ื ่นคำขอจากต ้นทางระดับพื ้นที ่  ไม่

สอดคล้องกับจำนวนของผู ้ที ่ผ่านเข้าสู ่กระบวนการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในขั้นตอนสุดท้ายอย่าง

แตกต่างเห็นได้ชัด เช่น สำหรับคำขอระดับอำเภอมีถึง

หลักพันราย แต่ขณะที่คำขอส่งมาถึงระดับกรมการ

ปกครองเพียงแค่หลักหน่วย 2-3 รายต่อเดือนเท่านั้น122 

การพิจารณาในระดับอำเภอ 

 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐระดับ

อำเภอ 

 1. นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

อำเภอ (ดุลพินิจ) เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคำ

ขอ 

1.  การแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการระด ับอำเภอโดย

นายอำเภอ เป็นดุลพินิจเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองคำ

ขอ ในท้ายแบบคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ใช้ถ้อยคำว่า 

“ทั้งนี้ นายอำเภออาจแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับ

อำเภอขึ้น” จากพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ

 
121 ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดระนอง, การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาสถานะบุคคลคนไทย
พลัดถิ่น, การบันทึกบทสัมภาษณ์ ดำเนินการโดย ทีมวิจัยโครงการ, โรงแรมบ้านหญ้าหมู จังหวัดระนอง, 19 เมษายน 2565 
122 สัมภาษณ์ เจ้าพนักงานปฏิบัติงานสำนักบริหารการทะเบียน,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2 มีนาคม พ.ศ.2565 
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 2. เมื ่อพิจารณาครบถ้วนและเห ็นว่า

ถูกต้องแล้วให้ส่งขอให้จังหวัดพิจารณา  

         3. อำเภอออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอไว้เป็น

หลักฐาน 

          4. หากตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องคืนผู้ขอภายใน 15 วัน 

ของคนไทยพลัดถิ่น ไม่ได้มีกรรมการระดับจังหวัดในทุก

พ ื ้นท ี ่  ซ ึ ่ งคณะกรรมการระด ับจ ังหว ัด พบว ่ามี

ความสำคัญต่อการดำเนินงานเรื่องสัญชาติของคนไทย

พลัดถิ่นโดยใช้รูปแบบของมติที่ประชุมคณะกรรมการ

รับรองระดับอำเภอ (คนละกรณีกับผู้ใหญ่บ้านรับรอง

บุคคลน่าเชื่อถือตาม ปค.14)  

2. ขั้นตอนทางเอกสารกรณีความผิดพลาด ในการแก้ไข

รายการบางส่วนก็เป็นอำนาจของนายทะเบียนอำเภอที่

จะสั่งการได้เลยแต่บางส่วนต้องส่งทางส่วนกลาง ซึ่งใช้

ระยะเวลาที่ยาวขึ้น123 

การพิจารณาระดับจังหวัด  

       1. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์ ภายใน 30 วัน 

       2. ส่งคำขอไปยังให้กรมการปกครองภายใน 

7 วัน 

       3. หากเอกสารหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องให้

แจ้งอำเภอเพ่ือแจ้งผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัด เป็นดุลพินิจของแต่พื ้นที ่เพื ่อช่วยพิจารณา

กลั่นกรองคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ทำให้

แนวทางในการปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันและไม่มี

ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

การพิจารณาโดยกรมการปกครอง (ส่วนการ

ทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน) 

      1. ร ับคำขอและเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องจาก

จังหวัด 

      2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ

คุณสมบัติ 

      3.  นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นเพื ่อพิจารณา

 

 

ในกระบวนการตรวจสอบคำขอและพยานหลักฐาน มี

แนวปฏิบัติที่สร้างภาระงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

เพิ่มขึ้น เช่นการส่งรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นตรวจสอบการถือสัญชาติของประเทศ

อ่ืนต่อสถานทูต 

 
123 อ้างแล้ว, ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดระนอง , การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาสถานะ
บุคคลคนไทยพลัดถิ่น. 
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ภายใน 30 วัน นับแต่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

เรียบร้อย 

ขั ้นตอนการดำเนินการทางเอกสารหลังจาก

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ได้ให้การรับรองแล้ว 

      1. อธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพ่ือให้ได้สัญชาติไทยโดย

การเกิดให้กับผู้ยื่นคำขอ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่

ได้มีการจัดทำและรับรองรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

      2. แจ้งให้จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเพ่ือลง

รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน 

     3. มอบหนังสือความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่

ผู้ขอ 

 

 

 

 

 

4.3 มุมมองของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่ศึกษา 

จากการลงพื้นที่ของคณะผู้วิจัย เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ในการขอคืน

สัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น พบอุปสรรคหรือข้อค้นพบเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการให้สัญชาติแก่คน

ไทยพลัดถิ่น ดังนี้ 

1) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง124 ได้ให้ข้อมูลว่า จากมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทยพลัดถิ่น จึงได้มีการสั่งการให้ทางอำเภอจัดทำทะเบียนประวัติในช่วงปี 

พ.ศ.2550-2554 จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งข้ึนทะเบียนในรอบเดียวกัน 

“การบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 นั้นได้สร้างความลำบากในการยื่นคำขอ

และการรับรองการเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งใช้พยานบุคคล การใช้ผังเครือญาติ ชั่งนำหนักพยานบุคคล

โดยการสัมภาษณ์ในการประกอบการพิจารณา ในมุมของประชาชนผู้สูงอายุ จะตอบคำถามอย่าง

ชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยนั้นเป็นไปด้วยความลำบาก ควรจะมีกระบวนการพิสูจน์ที่เอื้อประโยชน์

ต่อประชาชนมากกว่านี้” 

 
124 สัมภาษณ์ ปลดัอำเภอ,อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง , วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2565. 
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 ในเรื่องของการจำหน่ายนั้นคนไทยพลัดถิ่นมายื่นคำร้องที่อำเภอประมาณ 500 กว่าคน ดำเนินการคืน

จำหน่าย 200 กว่าคน เหตุผลในเรื่องของการจำหน่ายคือ คนไทยพลัดถิ่นไม่ได้มารายงานตัวตอนปี 2554 ด้วย

เหตุผลหลายๆประการ เช่น อาจจะทำงานต่างถิ่นโดยไม่ทราบเรื่องของการรายงานตัว 

 พยานที่น่าเชื่อถือ โดยปกติคนรับรองผังเครือญาติ คนที่เป็นญาติที่มีเชื้อสายไทย 1 คน และบุคคลที่

น่าเชื่อถือ 2 คน (บุคคลที่น่าเชื่อถือ ส่วนมากจะเป็นผู้นำชุมชน เพราะได้รับการยอมรับจากพื้นที่ เช่น กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น) โดยจะรับรองเรื่องคุณสมบัติและความประพฤติของคน

ไทยพลัดถิ่น 

อุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น ในมุมมองของปลัดอำเภอ

เมืองระนองมองว่า  

“คนไทยพลัดถิ่นควรได้รับสัญชาติโดยเร็ว แต่เพราะยังมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่ปะปนเข้ามา กระบวนการในการ

กลั่นกรอง เพื่อแยกกลุ่มอื่นๆ ออกไปนั้นจึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกสัญชาติให้แก่คนไทย

พลัดถิ่น เช่นบางกลุ่มยังเดินทางไปกลับระหว่างเมียนมาและประเทศไทย โดยมีสวนอยู่ที่ประเทศเมียน

มาและมีบ้านอยู่ฝั่งไทย 

ปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องบุคลากร ซึ่งมีน้อยมากต่อจำนวนของคนไทยพลัดถิ่นที่ขอรับบริการ เพราะ

บุคลากรยังต้องบริการงานทะเบียนให้แก่กลุ่มอื่นๆและภาระด้านทะเบียนซึ่งเป็นภาระงานทั่วไป 

ปัญหาการโยกย้าย ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบริการคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นอำเภอที่มี

คนไทยพลัดถิ่นควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง” 

2) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา125 ได้ให้ข้อมูลว่า “ในตัวของอำเภอคุระบุรีนั้นไม่มีมติคณะรัฐมนตรีให้

ขึ้นทะเบียนคนไทยพลัดถิ่น ดังนั้นจึงถือว่าในจังหวัดไม่มีคนไทยพลัดถิ่น แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ

เปิดให้คนไทยพลัดถิ่นขอคืนสัญชาติไว้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 100 กว่าคน โดยส่วนใหญ่แล้วในเขตอำเภอคุระบุรีจะมี

คนไทยพลัดถิ่นย้ายเข้ามาทำงานเพียงชั่วคราวจึงเป็นสถานที่คนไทยพลัดถิ่นมาทำงานมากกว่ามาอยู่ถาวร โดย

ย้ายมาจากจังหวัดระนอง ประมาณ 90 % และย้ายมาจากอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นอำเภอ

ติดต่อกับอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมาทำงานรับจ้าง ทำประมง สวนยาง สวนปาล์มที่คุระบุรี ประมาณ 

160 ราย นายจ้างได้นำคนไทยพลัดถิ่นมาทำงานทำงานเสร็จก็กลับจังหวัดระนองไป” 

ในส่วนขั้นตอนการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น อำเภอคุระบุรีจะใช้ระเบียบเดียวกันกับทางอ ำเภอ

เมืองระนอง เพ่ือเทียบเคียงและเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนไทยพลัดถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอคุระบุรี 

ส่วนในเรื่องอุปสรรคและปัญหานั้น ทางอำเภอได้ให้ข้อมูลว่า “จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการคืนสัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการนั ดสอบ

พยานหรือตรวจผังเครือญาติ  การขาดความรู้ ขาดการศึกษาของคนไทยพลัดถิ่น จึงทำหลักฐานผิดพลาด ทำ

 
125 สัมภาษณ์ ปลดัอำเภอ,อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา, วันท่ี 4 มีนาคม 2565. 
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ผังเครือญาติผิด หรือขึ้นทะเบียนซ้ำ การให้ข้อมูลไม่ตรงต่อความเป็นจริง เช่น บอกว่าญาติเสียชีวิตแล้วเพราะขี้

เกียจตามญาติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวน ปัญหาชาวเมียนมาสวมสิทธิคนไทยพลัดถิ่น เจ้าหน้าที่ต้องใช้

กระบวนการในการกลั่นกรองจึงทำให้เกิดความล่าช้า” 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พบว่า  

- คนไทยพลัดถิ ่นที ่ขึ ้นทะเบียนเลข 0  ทางหน่วยงานได้นำเสนอสภาความมั ่นคงแห่งชาติและ

กระทรวงมหาดไทย ซึ ่งจะแก้ไขรายละเอียดออกเป็นระเบียบกรณีที ่ไม่สามารถเข้าไปในกลุ ่มเดิมได้ให้

กรรมาธิการพิจารณาให้เป็นคุณ เพื่อที่จะยื่นขอให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบรายละเอียดค่อยมาแปลงตาม

ทะเบียนราษฎร 

- คนไทยพลัดถิ่นที่ขึ้นทะเบียนเกิน 15 ปี ให้มายื่นขอเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบ ซึ่งจะได้บัตรเลข 8 โดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ ่งในอำเภอคุระบุรีมีคนไทยพลัดถิ ่นเข้าเกณฑ์อยู ่เกินครึ่ง สิ ้นเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นี้น่าจะได้บัตรเกือบทั้งหมด 

3) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร126 สำหรับขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น ทาง

อำเภอท่าแซะดำเนินการเกี่ยวกับการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นโดยใช้ระเบียบของกรมการปกครอง 

“โดยทางอำเภอจะมีการดำเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลในการติดตามคนไทยพลัดถิ่น ซึ่ง

เป็นกรรมการของคนไทยพลัดถิ่นเองโดยมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับคนไทยพลัดถิ่นในกลุ่มของตนเองเพ่ือ

ติดต่อประสานงานกับทางราชการ โดยทางอำเภอได้ดำเนินการคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่น จำนวน 929 

ราย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,321 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีบุคคลซึ่งเปลี่ยนสถานะ 200 รายและยังไม่ได้สัญชาติ 

400 กว่าราย” 

ปัญหา อุปสรรคและข้อค้นพบนั้นทางอำเภอท่าแซะ ได้ให้ข้อมูลว่า “ทางอำเภอประสบปัญหาของโรค

ระบาดโควิด เพราะทางอำเภอท่าแซะต้องควบคุมจำนวนการมาติดต่อของคนไทยพลัดถิ่น ตามมาตรการ

ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด ทำให้ต้องดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบพยานหรือการจัดทำผัง

เครือญาติขั้นตอนการสำรวจ ข้อมูลผิดพลาดเยอะมาก เช่น พยานเอกสาร พยานบุคคล เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ต่อการบริการกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ปัญหาการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ ทำให้การดำเนินการยื่นขอสัญชาติของคน

ไทยพลัดถิ่นไม่ต่อเนื่อง 

 การแก้ปัญหาของอำเภอท่าแซะทางอำเภอได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการร่วมกันกับเครือข่าย

ของคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงและประสานกับกลุ่มของคนไทยพลัดถิ่นในเรื่องปัญหาการโยกย้าย ได้

มีการติดต่อสื่อสารขอข้อมูลกับทางปลัดผู้รับผิดชอบงานคนเก่า เพ่ือให้การดำเนินการขอคืนสัญชาติของคนไทย

พลัดถิ่นเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง” 

 
126 สัมภาษณ์ ปลดัอำเภอ,อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, วันท่ี 31 มีนาคม 2565. 
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           4) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์127 ได้ให้ข้อมูลว่า “การให้สัญชาติหรือการพิสูจน์ความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จะมีประมาณ 2-3 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยเดิม กลุ่มผู้
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า อีกกลุ่มคือ ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่าที่มีเชื้อสายไทย และจะเป็นกลุ่มบุตร
ของทั้งสามกลุ่มและกลุ่มนักเรียน คนไร้รากเหง้า อำเภอจะดำเนินการในส่วนที่เป็นบุคคล ที่ได้เลข 6 กลุ่ม 
54,55 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ทำทะเบียนประวัติแล้ว ก็จะมายื่นคำขอพิสูจน์พร้อมด้วยเอกสาร ที่ว่าการอำเภอก็จะ
ตรวจเอกสาร หลักฐานที่มายื่นว่า ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อครบถ้วนก็ดำเนินการส่งคำขอพร้อมเอกสาร
ต่อไปยังจังหวัด ให้จังหวัดพิจารณาต่อ หากไม่ครบถ้วนก็จะคืนเอกสารทั้งหมด ให้ไปจัดเตรียมมาแล้วมายื่น
ใหม่  
 ในส่วนของของผู้มายื่น การยื่นคำขอก็จะมีการนัดหมายมาก่อน เพื่อตรวจเอกสารก่อน ขาดอะไรก็ให้
ไปเตรียม ส่วนใหญ่จะทำแบบนั้นเมื่อเอกสารครบจึงจะให้ยื่น เพราะมันเกี่ยวกับเงื่อนเวลาหลังจากที่รับคำขอ
ด้วย จึงเรียกตรวจก่อนให้ยื่น ผู้ที่หลักฐานไม่ครบหรือไม่สามารถหาหลักฐานได้ จะมีการสอบพยานบุคคล
น่าเชื่อถือหรือสอบพยานผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำธรรมชาติ ในพ้ืนที่หมู่บ้านของเขา ในส่วนของพยานบุคคล
ที่นา่เชื่อถือ ใช้ประเด็นในการพิจารณาโดย “จะสอบก็ต่อเมื่อไม่มีพยานเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรองการ
เกิด ก็จะช่วยเป็นการสอบพยานแทนการใช้พยานเอกสาร ซึ่งปกติใช้จะใช้ระยะเวลาแล้วแต่คนที่มายื่นว่า 
เตรียมเอกสารครบหรือไม่และจะมีคิว ลำดับ จะตรวจให้ตามลำดับ มายื่นแล้วไม่ครบก็กลับไปก็ไปต่อท้าย ส่วน
ใหญ่หลังจากครบก็จะนัดเป็นกลุ่ม 10-20 คนที่เอกสารพร้อม ก็จะดำเนินการส่งจังหวัด กลุ่มท่ีเหลือก็ทยอยไป
เรื่อย ๆ 
 ในส่วนปัญหา อุปสรรค เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย การปฏิบัติงานนั้น ไม่ค่อยมีปัญหาที่มีคือเรื่องการ

กำหนดถิ่นที่อยู่ เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยพลัดถิ่นต้องทำมาหากิน ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งถ้า

เอาตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ อาจจะมีการถูกจำหน่ายได้ 

การติดตามปกตินั้นจะมีกลุ่มไลน์ กับคนไทยพลัดถิ่นทั้งหมดอยู่แล้ว แจ้งในกลุ่ม ถึงคิวใครก็แจ้งในไลน์ 

แล้วโทรนัด ให้เตรียมเอกสาร ถ้าไม่พร้อมเจ้าตัวก็ขอเลื่อน บางทีพยานไม่พร้อมก็เลื่อนไปก่อน ก็ไม่นาน จะไป

นานเรื่องการสอบมากกว่า เพราะการสอบ สอบทีละคน บางทีการสื่อสารกันลำบาก” 

ทั้งนีพ้นักงานเจ้าหน้าที่ยังได้สะท้อนปัญหาในกระบวนการยื่นของรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นว่ามี

การทุจริตในการเอาบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่นเข้ามาในกระบวนการ  หรือในบางกรณีคนไทยพลัดถิ่น

อาจจะเป็นผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยจริง ๆ แต่ไม่ได้เดินทางเข้ามาและไม่ได้ทำทะเบียนประวัติไว้ หรือทำไว้แต่ยัง

กลับไปพม่าอยู่ กรณีไป ๆ กลับ ๆ ทำให้ขาดคุณสมบัติได้ นอกจากนี้คนไทยพลัดถิ่นในกลุ่มบุตรที่พ่อแม่ได้

สัญชาติไทยแล้ว พบปัญหาว่าส่วนหนึ่งหนีกลับไปอยู่พม่า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามให้มาดำเนินการก็

ติดต่อไม่ได้ พอสอบถามไปยังพื้นที่ก็พบว่าไม่ได้อยู่แล้วซึ่งกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ โดยจะมีทั้งบุตรได้สัญชาติ

ไทยแต่พ่อแม่อยู่พม่า หรือบุตรอยู่พม่าพ่อแม่อยู่ไทย และมีส่วนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาทีหลังจะไปอยู่ในกลุ่มตก

 
127 สัมภาษณ์ ปลดัอำเภอ,อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 
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สำรวจก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอม ข้อเท็จจริงส่วนนี้ทำยากที่สุด ซึ่งตกสำรวจในพื้นที่มีเยอะมากจะมีกลุ่มบัตร

หมายเลข 0 กับไม่มีอะไรเลย ซ่ึงทางพนักงานเจ้าหน้าที่เองกไ็ม่รู้ว่าเป็นพม่าหรือคนไทยพลัดถิ่น  

อย่างไรก็ดีสำหรับคนไทยพลัดถิ่น ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ญาติพี่น้องทาง

หน่วยงานภาครัฐมีโครงการตรวจสารพันธุกรรม DNA เข้ามา ทำให้สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ามีเชื้อสายไทย โดย

โครงการดังกล่าวจะมีปีละครั้ง ซึ่งทางกรมการปกครองจะแจ้งมายังหน่วยงานแต่ละท้องที่ และมีการส่งรายชื่อ

ไปตรวจทุกปีแต่ส่วนคนที่มีกำลังก็อาจไปตรวจกันเอง ทางกรมการปกครองจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์คือ พ่อ 

แม่ ลูก ลูกพี่ลูกน้องสามารถตรวจกันได้ ปู่ ย่า หลาน สามารถตรวจกันได้ และในระหว่างรอผลตรวจสาร

พันธุกรรม DNA ก็จะหยุดพักการสอบปากคำพยานผู้ยื่นคำขอรายดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะได้ผลตรวจสาร

พันธุกรรม DNA  และเม่ือได้รับผลตรวจสารพันธุกรรม DNA  จึงจะดำเนินการสอบพยานเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการ

ยืนยัน การมีถิ่นที่อยู่อาศัยโดยกระบวนการสอบพยานในกรณีนี้จะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับกรณีทั่วไป เนื่องจากมี

หลักฐานชัดเจนแล้ว 

 5) ปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดชุมพร128 ได้ให้ข้อมูลแก่นักวิจัยว่า “ทางจังหวัดมีหน้าที่ใน

การกลั่นกรองเอกสารที่ทางอำเภอได้ส่งมา โดยตั้งกรรมการขึ้นพิจารณาซึ่งมีเวลาในการพิจารณาที่จังหวัดเพียง 

7 วันว่าเอกสารของคนไทยพลัดถิ่นถูกต้องหรือไม่ คุณสมบัติถูกต้องหรือไม่เพื่อไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง 

กรมการปกครองเพื่อพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ง ในกรณีที่ผังเครือญาติไม่ถูกต้องก็จะส่งเอกสารนั้นกลับไปทาง

อำเภอให้คนไทยพลัดถิ่นได้แก้ไขผังเครือญาติใหม่  หรือดำเนินการสอบพยานเพิ่มเติมกรณีคณะกรรมการ

กลั่นกรองขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสอบพยานเพิ่มเติมก็จะแจ้งมายังปกครองจังหวัด เพื่อแจ้งทางอำเภอให้

ประสานคนไทยพลัดถิ่นผู้ขอสัญชาติในการดำเนินการต่อไป สำหรับจังหวัดชุมพรนั้น จะมีคนไทยพลัดถิ่นอยู่

เพียง 3 อำเภอเท่านั้น คือ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว”  

ขั้นตอนการให้สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่น ทางหน่วยงานได้ใช้ระเบียบของกรมการปกครอง โดยมีแบบ

คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ในการดำเนินการส่วนในปัญหา

และอุปสรรคนั้น พบว่า “เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของคนไทยพลัดถิ่นมีเพียงคนเดียว และต้องรับผิดชอบ

งานทะเบียนหลายงาน เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเพราะสาเหตุจากการโยกย้ายบ่อย ปัญหาการสืบพยาน

บุคคล ซึ่งมีการอ้างจากคนไทยพลัดถิ่น แต่พยานนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงเกิดความล่าช้าในการประสานและ

ติดต่อ ปัญหาเรื่องโรคระบาด โควิด19 ซึ่งต้องจำกัดจำนวนของคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรการความปลอดภัยใน

การประสานกับส่วนของทางราชการ ในส่วนของการร้องเรียนมายังจังหวัดนั้น ยังไม่มีกรณีของคนไทยพลัดถิ่น

ร้องเรียนมา มีแต่เฉพาะคนไร้รากเหง้าที่มีการร้องเรียนมายังจังหวัด แม้ว่าทางกรมการปกครองจะแก้ปัญหาใน

การเพิ่มเจ้าหน้าที่ โดยเปิดสอบทุกๆ 2 ปี แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องการขาดแคลนบุคลากรได้ เ นื่องจากงาน

ทางทะเบียนมีภาระงานที่รับผิดชอบหลายอย่าง” 

 
128 สัมภาษณ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ,ศาลากลางจังหวัดชุมพร, วันท่ี 2 มีนาคม 2565. 
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จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานราชการในระดับอำเภอและจังหวัด ที่มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ภาคใต้ทั้ง 4 จังหวัดพบว่า ปัญหาที่สร้างความล่าช้าในการขอคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเกิดขึ้นของ

หน่วยงานราชการ คือ ปัญหาการขาดบุคลากรซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้บริการขอคืนสัญชาติ

ของคนไทยพลัดถิ่น ปัญหาการโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ขาดความต่อเนื่องในขั้นตอนกระบวนการทำงาน 

ปัญหาความเชี่ยวชาญของตัวเจ้าหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการขอคืนสัญชาติ ปัญหาการนำบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิใช่คน

ไทยพลัดถิ่นเข้ามาปะปน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกลั่นกรองอย่างละเอียดจึงทำให้เกิดความล่าช้า และปัญหา

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพราะหน่วยงานราชการต้องควบคุมจำนวนการมาติดต่อของคนไทยพลัดถิ่น 

ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบพยานหรือการจัดทำผังเครือญาติ ทำ

ให้การดำเนินการยื่นขอสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง 

6) สำนักงานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย129 
        ในกระบวนการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 
 1) บทนิยามคนไทยพลัดถิ่น “ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศ
อื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการ
สำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด หรือเป็นผู้ซึ ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” มีการนิยามไว้กว้างมาก
สำหรับคำว่า “คนไทยสมัยก่อน” 
  และประเด็นเรื่องเงื่อนไขหนึ่งของผู้ยื่นคำขอได้ คือ “คนไทยพลัดถิ่นกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องได้รับการ
สำรวจจากกฎหมายการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” หมายถึง คน
ไทยพลัดถิ่นที่จะเข้าเงื่อนไขต้องได้รับการสำรวจก่อน ทำให้มีผู้ตกสำรวจเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจะเปิดสำรวจ
ใหม่ เป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทย 

2) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ 
      - ผู้ยื่นคำขอไม่มีคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้จะต้องปรากฏว่าได้มีหลักฐานว่ามีการอพยพเข้ามาก่อนปี 
2542  ในขั้นตอนการรับรองนอกจากพยานหลักฐานที่ส่งมาระดับอำเภอหรือจังหวัดแล้ว ในชั้นคณะกรรมการ
รับรองฯ มีการส่งตรวจสอบ สำนักงานข่าวกรอง สันติบาล ส่วนการข่าว กงสุลกระทรวงการต่างประเทศ  
            - การสำรวจผิดตั้งแต่ในอดีตเป็นกระบวนการผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ข้อมูลผิดพลาด เช่นการถูก
จัดกลุ่มเป็นเลข 0 ตั้งแต่แรก ทำให้ต้องมีการแก้กลุ่มว่าเป็นคนเชื้อสายไทยก่อน 

 
129 สัมภาษณ์ เจ้าพนักงานปฏิบตัิงานสำนักบริหารการทะเบียน,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.
2565 
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 - กระบวนที่ถูกต้องตามกฎหมายคือ ทะเบียนประวัติต้องถูกต้อง มีหลักฐานการเกิด การเดินทางเข้า
มา มีญาติมารับรองผังเครือญาติ สอบปากคำมาให้ตรงกับหลักฐานที่มีอยู่ ซึ่งต้องตรงกับแบบสำรวจว่าอาศัยอยู่
กับใคร 
 - ปัญหาเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พบว่าขาดหลักฐานสำคัญคือ ผังเครือญาติ หรือ หาผู้รับรองให้ไม่ได้
ว่ามีเชื้อสายไทย 
 - ปัญหาความล่าช้าของกระบวนการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการจะมีความล่าช้า เช่น ใน
กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น การรวบรวมคำขอมายังคณะกรรมการรับรองฯ มีจำนวนไม่มาก 
อีกท้ังกรมการปกครองต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก เพราะยากต่อการคัดกรอง ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ลี้ภัย ผู้
แปลงส ัญชาต ิ ผ ู ้ม ีหมายจ ับความผ ิดเก ี ่ยวก ับยาเสพต ิด ความม ั ่นคง ซ ึ ่ งข ้อม ูลต ัว เลข 13 หลัก 
กระทรวงมหาดไทยไม่ได้เชื ่อมกับหน่วยงานอื่น แต่ต้องส่งเป็นเอกสารไปตามขั้นตอน  นอกจากนี้ในการ
ดำเนินงานทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดนั้น ไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องคนไทยพลัดถิ่นแต่ทำเรื่องไร้สัญชาติทั้งระบบ
อีกด้วย 
 - ความร่วมมือผ่าน MOU ในการนำนักศึกษาและเอ็นจีโอเข้ามาช่วยสอบปากคำ เห็นได้ว่าปลัดใน
พ้ืนที่ไม่มีความเชื่อมั่นเนื่องจากไม่ใช่คนในพ้ืนที่ อีกท้ังการที่ใช้แบบฟอร์มในการสอบปากคำเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่ เพราะในพื้นที่มีความแตกต่างกัน ต้องประชุมที่อำเภอก่อนว่าปลัดต้ องการอะไร 
แบบฟอร์มมาตรฐานครบเงื่อนไขหมด แต่ประเด็นปลีกย่อยที่ต้องเสริมจุดนี้ แต่ละพ้ืนที่มีไม่เหมือนกัน เช่นกรณี
ของชาวเกาะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ จึงมีการกำหนดคำถามเพิ่มได้ตามดุลพินิจ เพื่อให้รัดกุมเพราะ
อาจถูกร้องเรียน และมีโทษทางอาญา 

3) ทัศนคตเิกี่ยวกับ “เรื่องความมั่นคง” เนื่องจากคาบเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
 ทั้งนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ยังได้เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัญชาติว่า การทำงานเรื่อง
สัญชาติต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง ควรมีการปรับโครงสร้างสำนักงาน (ในเขตพื้นที่ที่ มีปัญหา) และ
โครงสร้างระดับนโยบาย รวมถึงการเพิ่มอัตรากำลัง เพิ่มงบประมาณ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ท่าทีการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น 

7) ผู้แทนสภาความม่ันคงแห่งชาติ130  

สำหรับหน้าที่บทบาทเกี่ยวกับนโยบายการจัดการปัญหาคนไทยพลัดถิ่นของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

มีหน้าที่นำเสนอมติเพ่ือออกมติคณะรัฐมนตรีในการสำรวจเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติ (การสำรวจกลุ่มตกสำรวจต้อง

ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี) และพิจารณาร่วมให้ความเห็นในการร่างแก้ไข พระราชบัญญัติ สัญชาติ ในส่วนของ

ไทยพลัดถิ่นมีจุดแตกต่างกับคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลที่เป็นได้สัญชาติไทยโดยการคืนสัญชาติ รวมถึงตัดสินใจ

และเสนอแนะเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและเร่งรัดการกำหนดสถานะ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย

ปฏิบัติ และมีการจัดประชุมกับส่วนราชการเป็นระยะ มีส่วนร่วมในทำความเห็นกรณีมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ 

(หน้าที่หลักเป็นของกระทรวงมหาดไทย) ตลอดจนอำนวยการให้เกิดผลสำเร็จในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่อง

 
130 สัมภาษณ์สภาความมั่นคงแห่งชาติ, ระบบออนไลน์ ZOOM , วันท่ี 23 มีนาคม 2565  
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สถานะ ซึ่งในปัจจุบันสภาความมั่นคงแห่งชาติมีการทำงานในเชิงบูรณาการ ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยา กระทรวง

พัฒนาสังคม ที่ทำเรื่องคนพื้นทีสู่ง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ในส่วนกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติจะมีการ

ทำงานรวมกับกระทรวงมหาดไทย (มีการจัดตั้งคณะทำงานรูปแบบคณะกรรมการ) โดยกระทรวงมหาดไทยจะ

มีการดำเนินการรับฟังปัญหาจากประชาชนและเครือข่าย ส่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหน้าที่รับข้อปัญหา

และหารือกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการกำหนดนโยบายในลำดับถัดไป  อย่างเช่นประเด็นเรื่องตก

สำรวจ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง ในเรื่องของประชากรตกสำรวจ  เพื่อเปิดนโยบายการ

สำรวจต่อคณะรัฐมนตรี (กำลังดำเนินการ) ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติดำเนินการในด้านนโยบาย การเปิด

สำรวจเป ็นหน ้าท ี ่ของกระทรวงมหาดไทย ซ ึ ่ งเป ็นอำนาจของท ั ้ ง สภาความม ั ่นคงแห ่งชาติ  และ 

กระทรวงมหาดไทยในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นว่าอย่างไรก็ตามต้องใช้วิธีการจัดกลุ่ม กลุ่ม

ชาวต่างชาติที่ถือเป็นชนกลุ่มน้อยอพยพมาอยู่ในไทยมานาน 19 กลุ่ม เป็น 18 กลุ่มดั้งเดิม (ชาวเขา) และชาว

มอแกนเป็น 19 กลุ่มชาติพันธุ์ สามารถมาขอแปลงสัญชาติ มาขอสถานะอยู่ในไทยแล้วแปลงสัญชาติ ส่วนคน

ไม่มีสถานะอย่างไรก็ต้องขอเลข 13 หลักจากกรมการปกครองก่อน ส่วนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นก็จะมีการแยกว่า

เป็นไทยพลัดถิ่นมาจากไหน ถ้าเป็นคนไทยก็มาขอคืนสัญชาติหรือถ้าเป็นคนไทยพลัดถิ่นแต่ความจริงเป็นคน

ต่างด้าวก็ต้องมีการเปลี่ยนรายการที่มาขอคืนเป็นขอแปลงสัญชาติหรือถ้าเป็นชนกลุ่มน้อย จะเปลี่ยนรายการ

เป็นคนไทยพลัดถิ่นก็มาเปลี่ยนรายการเพื่อขอคืนสัญชาติ  

กรณีตกสำรวจ สภาความมั่นคงแห่งชาติได้แยกเป็น 2 กรณีคือ ต้องการขอคืนสัญชาติ (ไทยพลัดถิ่น) 

และไม่ต้องการขอคืนสัญชาติ กรณีต้องการขอคืนสัญชาติ ต้องมีการสำรวจ (ซึ่งเป็นไปโดยผลทางกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร มาตรา 38) ต้องเป็นการสำรวจโดยภาครัฐเพื่อคืนสัญชาติ (ปัจจุบันใช้

เฉพาะกับคนไทยพลัดถิ่น) กรณีไม่ต้องการขอคืนสัญชาติ อาจใช้ช่องทางการแปลงสัญชาติ สามารถดำเนินการ

ตามระบบทะเบียนของไทยไม่ต้องเปิดสำรวจ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  เปิดช่องให้นำ

ชื่อเข้าระบบทะเบียนได้ เพ่ือรับการสำรวจต่อไปและสามารถกำหนดพัฒนาสถานะในอนาคต 

ปัญหา/อุปสรรคในการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นในมุมมองของสภาความมั่นคง

แห่งชาติ 

- บทนิยาม “เสียดินแดนในอดีต” เพดานอยู่ถึงช่วงที่ไทยเสียดินแดนให้กับอาณานิคม ย้อนดูห้วงที่เขา

เกิดมา ความเป็นญาติที่มีความเกี่ยวพันกันกับกลุ่มสมัยก่อน ใช้ข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ ไม่ได้ มีเกณฑ์

ตายตัว 

- ปัญหาเรื่องการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของพยานหลักฐาน เช่น การจัดทำผังเครือญาติ 
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- ปัญหาเรื่องความมั่นคง เช่น เป็นคนไทยพลัดถิ่นแต่ตัวอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่สามารถคืน

สัญชาติให้ได ้

- หากมีป ัญหาเร ื ่องพยานหลักฐานทำให้ ขับเคล ื ่อนในทางนโยบายยาก เนื่ องจากหากขาด

พยานหลักฐานแล้วเจ้าพนักงานปกครองไม่สามารถลงนามอนุญาตให้ได้ ทำให้กระบวนการติดขัด เพราะหาก

เป็นระเบียบมหาดไทยก็ต้องดำเนินการบน “หลักฐานที่น่าเชื่อถือ” ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกไว้ จึงออกแบบให้

เป็นผังเครือญาติ เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่อยากตัดสินใจเอง ต้องรอ

นโยบาย จาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ กระทรวงมหาดไทย  

- ความล่าช้า ต้องผ่านข้อพิสูจน์เรื ่องการมีเชี ้อสายไทย จากนั ้นต้องไปพิสูจน์ตนเองเพื ่อเข้า

กระบวนการรับรองความเป็นไทยพลัดถิ่น ทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้า 

ทั้งนี้ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติยังมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาการคืน

สัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นว่า ในบางกรณีคนไทยพลัดถิ่นอาจต้องใช้ช่องทางอื่นในการได้สัญชาติ และใน

ส่วนของการพิจารณาหลักฐานนั้นนอกจากการใช้ผังเครือญาติ อาจใช้หลักฐานอื่นประกอบเช่น งานวิจัย  

รวมถึงระบบการทำงานในทางปฏิบัติควรมีการมีการนำระบบดิจิตอลมาใช้มากขึ้น ควรมีเพิ่มงบประมาณและ

อัตรากำลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  

8) ผู้แทนคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น131 

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคำขอรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น จะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการรับรองทั้งหมดสองส่วนคือ ส่วนแรก ข้าราชการ

และส่วนที่สองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการพิจารณาคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาท

อย่างมากในการแสดงความคิดเห็น สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ หากเป็นข้าราชการก็จะเป็น

โดยตำแหน่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 แต่หากเป็น

กรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเลขาจะเป็นการเสนอชื่อไปยังอธิบดีกรมการปกครอง หากอธิบดีเห็นด้วยก็จะ

เสนอชื่อให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป  

วิธีการพิจารณาให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

2.1 มีการพิจารณาผังเครือญาติครบถ้วนหรือไม่ หรือ สืบสาวไปถึงบรรพบุรุษที่ถูกสำรวจว่าเป็นคน

ไทยเชื้อสายเกาะกงหรือพม่าหรือไม่ และมีผู้รับรองว่าไม่ได้ถือสัญชาติอื่นอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการรับรอง ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีน้ำหนัก เพราะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  

2.2 ระยะเวลาในการจัดประชุมให้การรับรอง กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีนโยบายจากรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้วางไว้คือ 3 เดือนต่อ 1 ครั ้ง แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันคือให้กองเลขาฯ 

 
131 สัมภาษณ์คณุเตือนใจ ดเีทศน์,ระบบออนไลน์ Zoom, วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
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(กรมการปกครอง) รวบรวมได้ประมาณ 100 เรื่อง จึงเรียกประชุม โดยเฉลี่ยในประชุม 1 นัดใช้เวลาประมาณ 

3 ชั่วโมง 

2.3 สำหรับจำนวนคำขอที่ส่งมายังคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จะได้รับการ

พิจารณารับรอง มีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของเรื่องที่ส่ง อีก 10 เปอร์เซ็นต์ อาจมีติดขัดเรื่องข้อเท็จจริงที่ไม่

เข้าเง่ือนไขในการให้รับรอง เช่น ถือสัญชาติอ่ืนอยู่ ข้อมูลขัดแย้งกัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จะมีมติรับรอง

ผู้ยื่นคำขอกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงพบอุปสรรคหรือปัญหา คือ 

1) ความล่าช้า เนื่องจากทางกองเลขาฯ (กรมการปกครอง) เป็นคณะทำงานเดียวและทำหน้าที่หลาย

อย่าง ตั้งแต่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งงานด้าน

สัญชาติมีจำนวนเยอะมาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่จากส่วนของทะเบียนราษฎร ส่วนกิจการความมั่นคงภายใน

ต้องดูทุกเรื่องเลย ตั้งแต่คำร้องขอแปลงสัญชาติ ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ขอมีสถานะต่างด้าว  ทั้งนี้ยังพบว่า

กลไกที่ทำให้กระกระบวนการล่าช้าคือ นับตั้งแต่อำเภอจนถึงจังหวัดมีการส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นน้อย จึงทำให้เปิดประชุมไม่ได้ 

 2) ปัญหาของพ้ืนที ่พบว่าปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มชาวบ้าน ทำให้ทาง

อำเภอและชาวบ้านมาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เช่น ในจังหวัดระนอง รายชื่อที่เครือข่ายส่งมายื่น

คำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก็อาจจะต้องไปต่อคิวทีหลัง หรือไม่รับรายชื่อของเครือข่ายที่ยื่นคำร้อง

ขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เป็นต้น 

3) พยานหลักฐาน พบปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- กรณีปัญหาเรื่องผังเครือญาติ ถ้าไม่มีผังเครือญาติ อำเภอ จังหวัด ก็จะไม่ส่งคำขอมายัง

ส่วนกลาง โดยทางอำเภอหรือจังหวัดจะเป็นผู้คัดกรองข้อมูลขึ้นมา  

- ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน เช่น ผู้รับรองอายุน้อยกว่าผู้ยื่นคำขอ ในเรื่องของบุคคล

รับรอง ให้น้ำหนักที่เจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า ผู้อาวุโส (70%) จะเป็นผู้ใหญ่บ้านระดับนักการเมืองท้องที่

ท้องถิ่น เพราะถือว่าเป็นตัวแทนเป็นฝ่ายข้าราชการ 

- เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดการยืนยันตัวได้ แต่อาจใช้หลักฐานที่ราชการออกให้ เช่น หลักฐาน

การศึกษา การทำคุณประโยชน์ เช่น การเป็นลูกเสือชาวบ้านก็ใช้ได้ 

โดยในมุมมองของผู้แทนคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เห็นว่าปัจจัยที่ก่อ

ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น คือความเข้มแข็ง การช่วยเหลือกัน

ของเครือข่าย การรู้กฎหมาย การทำข้อมูลให้ถูกต้อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนของสำนัก

ทะเบียน เทศบาล จังหวัด จึงมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

ทำงานเชิงรุกมากขึ้น มีการลงพื้นที่ สัมมนาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.
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2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  และควรมีการปรับปรุงกลไกการบริหารงานที่แก้ไขปัญหา

เรื่องคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติทั้งหมด ตลอดจนทบทวนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น 

เช่น  พระราชบัญญัติประมงฯ พระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าวฯ การถือครองทรัพย์สิน 

เป็นต้น  

 สรุปปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในทางปฏิบัติมีปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนการขอคืนสัญชาติไทยของ

คนไทยพลัดถิ่น  

 ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายรองรับหลายฉบับ แต่ยังคงมีปัญหา

ในทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ  

1) แนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่มีความซับซ้อนและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ในการพิจารณาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงปัญหาเรื่องของกำลังพลของหน่วยงานในระดับท้องที่จนส่งผล

ให้เกิดความล่าช้า 

 เนื่องจากการดำเนินการด้านสัญชาติมีขั ้นตอนในการพิจารณาหลายชั้น และต้องใช้ความละเอียด

รอบคอบในการพิจารณาพยานหลักฐานของที่ผู ้ยื ่นคำขอนำมาแสดง เนื่องจากเกี่ยวพันถึงความมั่นคงของ

ประเทศในการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้ในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้

ความระมัดระวังในการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น

จะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่น พ.ศ. 2555  รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ แต่ในทางปฏิบัติยังคงเกิดความลักลั่นในการ

ดำเนินการ  

ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดได้ทั้งจากตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังใหม่กับการดำเนินงานด้านสัญชาติ ทั้งการ

บรรจุเข้ารับตำแหน่งใหม่ หรือการถูกโยกย้ายตำแหน่งมาจากพื้นที่อื่น หรือจากภาระงานทางทะเบียนที่ล้นมือ 

หรือการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่ รวมถึงองค์ความรู้ของคนไทยพลัดถิ่น

เกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น กรมการปกครองได้เกิดปัญหาเรื่องการไม่รับคำร้องการขอมีสัญชาติไทย กรณีผู้ยื่น

คำร้องมีบิดาหรือมารดาถูกระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนหรือถูกจำหน่ายรายการบุคคลด้วย ทร. 97 หรือ 

ถูกจำหน่ายรายการตามข้อ 115 อันเป็นการได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของรัฐเกี่ยวกับเรื ่องการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ซึ่ งเป็นปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจของ

ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย หรือการใช้

ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับฟังบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย ที่ให้น้ำหนักแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มากกว่า หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือที่รู้ถึงที่มาที่ไปของผู้ยื่นคำขอเป็นอย่างดี เนื่องจากแนว
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ปฏิบัติไม่ได้มีการกำหนดกรอบคุณสมบัติของบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพน่าเชื่อถือมีลักษณะอย่างไร เช่น 

อายุ 50 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ความประพฤติดีไม่เคยต้องโทษจำคุก เป็นต้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า หรือการใช้ดุลพินิจในการจัดประชาคมหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อรับรองตัว

บุคคลเอง ยังเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการทำให้ยังคงขาดการมีส่วนร่วมของ

ตัวแทนภาคประชาชน  

 2) ขั้นตอนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ยื่นคำขอ 

 เมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบัติในการยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นทั้งในกรณีปกติและกรณี

ไม่ปกตพิบว่า 

ประการแรก กระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานมีความซ้ำซ้อน โดยในระดับอำเภอและจังหวัดผู้

รับคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ในแนวปฏิบัติมีการกำหนดให้ผังเครือญาติต้องได้รับการรับรองจาก

ญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจำนวนสองคน หรือหลักฐานการตรวจ

สารพันธุกรรม DNA ซึ่งพิสูจน์ว่าผู้ขอเป็นญาติร่วมสายโลหิตกับผู้มีสัญชาติไทย หรือกรณีหนังสือรับรองว่าผู้ยื่น

คำขอไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื ่น โดยมีบุคคลที่น่าเชื ่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจำนวน 2 คน รับรอง ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวข้างต้นย่อมมีเจตนารมณ์ อันเพื่อเป็นการยืนยันถึงจุดเกาะเกี่ยวของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นผู้มี

เชื้อสายไทย รวมถึงการให้บุคคลยืนยันรับรองว่ามิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นก็เป็นการก่อภาระให้กับผู้ที่มา

รับรอง เนื่องจากในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้านมากกว่าผู้อาวุโสในชุมชน  

และเม่ือคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นถูกส่งต่อไปยังกรมการปกครอง เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 

รับรองความเป็นไทยพลัดถิ่น ในระหว่างรอจัดการประชุมภายใน 30 วัน พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงต้องส่งรายชื่อ

ของผู้ยื่นคำขอ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนด้านสัญชาติต่อสถานทูตประเทศต้นทางของผู้ยื่นคำขอที่จากมา

(โดยแนวปฏิบัติไม่ต้องรอหนังสือตอบกลับ) อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพราะหาก

พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ยื ่นคำขอนั้น จะเห็นได้ว่าคนไทยพลัดถิ่นถูกกลั่นกรองสถานะทางทะเบียน 

นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาพยานหลักฐานของทางอำเภอและ

จังหวัด 

ประการที่สอง กระบวนการแก้ไขสถานะทางทะเบียนของกลุ่มถูกจำหน่ายหรือกลุ่มขึ้นทะเบียนผิด

กลุ่ม ไม่มีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาที่ชัดเจน ทำให้คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มดังกล่าวสูญเสียสิทธิในการดำเนิน

ชีวิต อีกทั้งในกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐาน พบว่าในทางข้อเท็จจริงคนไทยพลัดถิ่นจะต้องจัดเตรียม

เอกสารและพยานบุคคลในการยื่นขอแก้ไขกลุ่มหรือสถานะทางทะเบียน เหมือนกับกรณีการขอรับรองความ

เป็นคนคนไทยพลัดถิ่น และในแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐาน จะต้อง
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ดำเนินการสอบสวนพยาน (ปค.14) ตลอดจนประวัติความเป็นมาของผู้ยื่นคำขอถึง 2 ชั้น คือชั้นแรกการขอคืน

สถานะทางทะเบียนหรือการแก้ไขกลุ่ม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้ระยะเวลาในการขอคืนสัญชาติไทยของ

คนไทยพลัดถิ่นเพิ่มมากขึ้น และทำให้คนไทยพลัดถิ่นผู้ยื่นคำขอต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อ

หน่วยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน ทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของตนเองและพยาน  

4.4. มุมมองของนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชนต่อการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายของรัฐ 

 ปัญหาการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นนั้น ในมุมมองของ อาจารย์สุนี ไชยรส132 นักวิชาการ

ด้านสิทธิและอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นว่าคนไทยพลัดถิ่นเป็นปัญหาเรื่อง

สิทธิ เนื่องจากรัฐเป็นผู้ทำให้เขาเสียสิทธิ  รัฐเป็นผู้ตัดดินแดนเฉือนดินแดนออกไปอยู่พม่า สิทธิที่รัฐควรกู้คืนให้

เขาและการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นถือว่าเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุด เนื่องจากกฎหมายได้คลี่คลายแล้วและ

มองว่าขั้นตอนสุดท้ายในการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น ไม่ใช่ปัญหากฎหมายแต่เป็นกระบวนการที่

เกี่ยวกับทางปฏิบัติ อย่างเช่น กรณีพานักศึกษาที่ผ่านการอบรมโดยกรมการปกครองและเครือข่ายคนไทยพลัด

ถิ่นลงไปช่วยสอบปากคำ  พบว่าเมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกใบรับคำขอ ซึ่งทำให้การ

ช่วยเหลือผ่านบันทึกข้อตกลง (MOU-Memorandum Of Understanding) ไมป่ระสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  

นอกจากนี ้รัฐควรมีการวางผังการแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นอย่างเป็นระบบ 

เพราะกระบวนการยื่นขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น  เป็นขั้นตอนของการเตรียมพยานเอกสารและ

พยานบุคคล ซึ่งพยานที่น่าเชื่อถือคือ ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น แล้วบางพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านมีอคติต่อคนไทยพลัดถิ่น         

ไม่ยอมทำให้เลย หรือบางครั้งเราก็พบปัญหาไม่ว่าง ปลัดอำเภอบ้าง ญาติบ้าง อีกทั้งควรมีกระบวนการให้

ความรู้แบบเป็นหย่อม ๆ (เฉพาะพื้นที่) แก่ชาวบ้านให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการได้บัตร ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวควรให้หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา เช่น กระทรวงมหาดไทยควรวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมกันองค์กรต่าง  ๆ ในการร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหา และควรมีการตั้งงบพิเศษให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืองานปลัดอำเภอ เพราะปลัดอำเภอต่อหนึ่งคนไม่

เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา พร้อมเสนอแนะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  มีบทบาทที่ชัดเจนในการชี้ให้เห็น

ถึงการละเมิดสิทธิ เพราะการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นนั้นไม่ใช่งานราชการปกติ เป็นต้น        

            รศ .ดร .  พ ันธ ุ ์ ท ิพย ์  กาญจนะจ ิตรา  สายส ุนทร 133 อาจารย ์ประจำคณะน ิต ิ ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นทางกฎหมายว่าในบริบทเรื่องสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ หนึ่ง การได้สัญชาติ

ในสถานการณ์ปกต ิและสอง การได้สัญชาติในสถานการณ์พิเศษ  

 
132 สัมภาษณ์ อาจารย์สุนี ไชยรส, ระบบออนไลน์ Cisco Webex, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
133 สัมภาษณ์ รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจติรา สายสุนทร, ระบบออนไลน์ Cisco Webex, 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
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 - การได้สัญชาติในสถานการณ์ปกติ ได้แก่ พ่อไทย แม่ไทย เกิดในประเทศไทย สมรสกับคนไทย มี

สถานะเป็นคนไทยพลัดถิ่นและการแปลงสัญชาติเป็นไทย  

 - การได้สัญชาติในสถานการณ์พิเศษ ได้แก่ ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ 2551 ที่ได้

สัญชาติโดยการเกิดตามหลักดินแดน 

 สำหรับเรื่องของคนไทยพลัดถิ่นของภาคใต้ถือเป็นปัญหาเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากคนไทยพลัด

ถิ ่นมีนัยยะของ oversea people เพราะยังมีคนไทยพลัดถิ ่นจำพวกอื ่นอีก เช่น คนไทยพลัดถิ ่นชาวเขา 

สมัยก่อนในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการมอบเหรียญชาวเขาให้แก่ชาวเขาดั้งเดิม ในสมัยสถานการณ์ที่แถบชายแดน

ประเทศพม่ายังมีความรุนแรง ชาวเขาเหล่านั้นก็ไปช่วยสู้รบที่ประเทศพม่าแล้วก็กลับมา มีนัยยะของการย้ายไป

ย้ายมาระหว่างดินแดนไทย พม่าอยู่ตลอดเวลา คนไทยพลัดถิ่นไม่ใช่แค่คนจากมะริด ทวาย ตะนาวศรีที่ อพยพ

เข้ามา แต่รวมถึงแรงงานอิระวดี มักจะถูกเรียกอย่างเข้าใจผิดว่าเป็นแรงงานต่างชาติ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

และเม่ือพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการคืนสัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ่น พบว่า  

1) ปัญหาเกี่ยวกับนิยามของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2555มาตรา 4 “คนไทยพลัดถิ ่น” หมายความว่าผู ้ซึ ่งมีเชื ้อสายไทยที่ต้อง

กลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื ่นโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงอาณาเขตของ

ราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น และได้อพยพเข้ามาอยู่

อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย  โดยได้รับการสำรวจจัดทำ

ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

กำหนดหรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”  

คำว่า “ผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น” เป็นการเลือกปฏิบัติในเรื่องของเสรีภาพใน

การถือสัญชาติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งมีคนไทยจำนวนมากที่ถือสอง

สัญชาติแต่คนไทยพลัดถิ่นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายว่า ต้องถือสัญชาติเดียว ในทางปฏิบัติ

อาจให้การรับรองไปก่อนแล้วค่อยยกเลิกทางทะเบียนภายหลังก็ได้ 

คำว่า “มีวิถีชีวิตแบบคนไทย” แล้วกรณีของคนไทยพลัดถิ่นที่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบ

คนไทยจะทำอย่างไร เพราะตอนนี้คนไทยพลัดถิ่นที่เป็นมุสลิมมีปัญหามาก 

คำว่า “ได้ร ับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรภายใต้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” ใส่เอาไว้เพื่อกระบวนการจะไปสู่การกลั่นกรอง

ว่าใครเป็นผู้ที่มีเชื้อสายไทย ซึ่งเป็นกลั่นกรองตามมติคณะรัฐมนตรี และเดิมทีเมื่อปี 2550 มีการ

สำรวจและออกบัตรเลข 0 ซึ่งสำรวจคือ การกลั่นกรองชั้นหนึ่งก่อนและมีเอกสารที่สำรวจความ

เป็นเชื้อสายไทย ถ้าหากมีเอกสารดังกล่าวก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ ไม่ต้องทำผังเครือญาติ 
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สามารถให้การรับรองได้เลย เพราะผ่านการรับรองมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ในปัจจุบันในเรื่องนี้ได้มีการ

นำเอาการพิสูจน์สัญชาติมาอยู่ในขั้นตอนการรับรองของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย

พลัดถิ่นซึ่งคณะกรรมการถือว่ามีหน้าที่ให้การรับรองไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจ  

 คำว่า “เป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” การกำหนด

นิยามดังกล่าวทำให้ คนไทยพลัดถิ่นเฉพาะคนที่มาจากการเปลี่ยนดินแดนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่น

ขอคืนสัญชาติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในความเป็นจริงยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่อพยพออกจากไทย

อยู่ที่สหรัฐ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สิงคโปร์ด้วย คนเหล่านี้ถ้าจะกลับคืนสู่สัญชาติไทยต้องใช้วิธีการแปลง

สัญชาติ ตามมาตรา 11 (3)  

2) ปัญหาเรื่องบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555 มาตรา 9/6  

“ให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่นเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 บุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 

เว้นแต่ผู้นั้นถือสัญชาติของประเทศอ่ืน” 

 คำว่า “ให้ผู้ซึ่งความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเป็นผู้มี

สัญชาติไทยโดยการเกิด” ซึ่งตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 ในเรื่องของการ

ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ควรต้องมีคณะกรรมการรับรอง แต่กรณีคนไทยพลัดถิ่นต้องมีกลไก

ในการรับรอง ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจึงมีหน้าที่ให้การรับรองมิใช่เป็น

เรื่องของการใช้ดุลพินิจ ในขณะที่การได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน คือ พ่อแม่มีสิทธิอาศัยใน

ประเทศไทย  ลูกก็จะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน ยกเว้นบุคคลตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. 2508 มาตรา 7 ทวิ ปัญหาที่พบคือ มีคนไทยพลัดถิ่นที่เกิดที่ประเทศพม่า แต่กฎหมาย

กำหนดไว้ว่า “ต้องไม่ถือสัญชาติอ่ืนเลย” ดังนั้นต้องสละสัญชาติเดิมแล้วเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์

สัญชาติ 

3)  กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 กรณีเกี่ยวกับพยาน

บุคคลซึ่งน่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย 

  คำว่าพยาน “บุคคลที่น่าเชื่อถือ” การที่ต้องมีการรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือนั้น ยัง

คลุมเครือว่าเป็นรับรองเพื่ออะไร เพื่อรับรองว่ามีเชื้อสายไทย หรือ รับรองว่าไม่ได้ถือสัญชาติอ่ืน 

หรือรับรองว่าอยู่ในประเทศไทย เพราะคนที่จะรู้ว่าบุคคลที่ยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่นนั้น ไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศใดเลยไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งการที่ต้องใช้ “บุคคลที่
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น่าเชื่อถือ” นี้ ยังอาจนำไปสู่ช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชั่น การที่ต้องให้มีผู้อื่นมารับรองเป็น

การที่สร้างภาระให้ใครคนหนึ่งและทำให้บางคนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได ้

 ฉะนั้นในส่วนของกฎหมายสัญชาติตามความเห็นข้างต้น กล่าวได้ว่าเนื้อหาของกฎหมายได้มีการจัด

วางไว้ดีแล้ว เพียงแต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้การนำมาใช้เกิดความคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น การตีความ

เกี่ยวกับคำนิยามของคนไทยพลัดถิ่นว่าจะครอบคลุมถึงคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มอื่น  ๆ ด้วยหรือไม่ อีกทั้งใน

กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในรูปแบบผ่านคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พบว่ายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 เนื่องจากเดิมที การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัญชาติ 

ประวัติศาสตร์ การเคลื่อนไหวของประชากร ชาติพันธุ์วรรณา ตั้งแต่เสียดินแดน-ปัจจุบัน ที่สามารถสืบไปได้ถึง 

5 รุ่น รวมถึงบริบทของคนไทยพลัดถิ่นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไทย-พม่า ไทย-มาเล ไทย-ขะแม (เขมร) แต่ปรากฏ

ว่าในขณะนี้คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (เก่า) หรือภาคประชา

สังคมที่มิได้แข็งขันต่อสู้เกี ่ยวกับประเด็นของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  รวมถึงปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับ

สถานะของบุคคล ที่เกิดจากจากสำรวจผิดหลง (ผิดกลุ่ม) ก็ไม่ควรนำเอาวิธีการสำรวจของคนต่างด้าวมาใช้กับ

คนเชื้อสายไทย (การจับคนไทยพลัดถิ่นมาจัดกลุ่ม) แต่ควรมีกฎหมายเฉพาะแยกสำหรับคนไทยพลัดถิ่น เพราะ

หากเป็นคนเชื้อสายไทยอย่างไรก็ต้องได้รับการรับรองเพราะกฎหมายไม่ได้บอกให้จัดกลุ่มสำหรับคนไทยพลัด

ถิ่น  และหากมีการนำเอามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่องการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคล มาใช้กับคนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดความสับสนมากข้ึน  

 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  ดร.ดร ุณ ี  ไพศาลพาณิชย ์ก ุล 134 อาจารย ์ประจำคณะน ิต ิศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับการปัญหาความล่าช้า ในการคืนสัญชาติไทยแก่

คนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับการพิจารณาพยานหลักฐาน เช่น ปัญหาผังเครือญาติ จะเห็นได้ว่ามีการตั้งคำถาม

เกี่ยวกับความมั่นคงสูงมาก เจ้าหน้าที่ไม่กล้าใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ หรืออาจมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เข้า

มาเกี่ยวข้องได้135 หรือกรณีบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยมารับรอง หากมีการใช้คนเดิมมารับรองตลอดก็

อาจทำให้เจ้าหน้าทีเ่กิดความระแวงได้  หรือในปัจจุบันมีการเพิ่มคำถามในการสอบปากคำพยานเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

 
134 สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21 มีนาคม พ.ศ.2565 
135 ตัวอย่าง กรณีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ พบว่าในปี 2552 คนไทยพลัดถิ่นในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้เคยยื่นขอบัตรประชาชน แต่เนื่องจากมีการคอร์รัปชั่นเรียกเก็บค่าหัวคิว หัวละ 500 บาท หรือ 1000 บาทหรือมากสุดที่ 
7,000 บาท ทำให้สถานะทางทางเบียนของคนไทยพลัดถิ่นจำนวนนับพันถูกจำหน่ายและกลายเป็นบุคคลที่ถูกจำหน่ายออก
จากทะเบียนราษฎร์  ทำให้การดำเนินการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
 ที่มาhttps://www.posttoday.com/social/local/558796 
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 นอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.

2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 “หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอ่ืนทำนองเดียวกันตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง” ว่าไม่รวมถึงคนไทยพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่อื ่นๆ เช่น คนไทยพลัดถิ่น 

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  คนไทยพลัดถิ่น จังหวัดพะเยา เป็นต้น รวมถึงยังให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น(ตามมาตรา 9/1) ว่ามีคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ว่ามีความ

เชี่ยวชาญเพียงพอหรือไม่ในการพิจารณาคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

นายวีนัส สีสุข136 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นไว้ว่า ก่อนที่จะมี

การบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดมีหลายวิธีตาม

นโยบายของรัฐ เช่น ลูกเกิดในไทยสามารถขอสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ หรือการขอสัญชาติตามมาตรา 

23 โดยนายอำเภอมีหน้าที่ในการพิสูจน์คุณสมบัติ ซึ่งข้ันตอนในการพิจารณาไม่ซับซ้อนเท่ากับพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ที่ต้องใช้รูปแบบคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เหมือนกับใน

ปัจจุบัน แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้รับการตอบรับจากคนไทยพลัดถิ่นเท่าที่ควร 

ต่อมาเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่ง

เป็นวิธีการคืนสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต ทำให้กระบวนการขอคืนสัญชาติไทยนั้น ต้องมีการพิสูจน์และ

รับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก่อน เนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังคงมีความ

กังวลเกี่ยวกับการคัดกรองบุคคลที่จะได้สัญชาติไทย เพราะในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ หลายกลุ่มและมี

จำนวนหลักแสนคน  อีกทั้งการคืนสัญชาติด้วยหลักสืบสายโลหิต หากหัวหน้าครอบครัว พ่อแม่ได้สัญชาติแล้ว 

ลูกย่อมได้สัญชาติไทยด้วย ซึ่งทำให้พ่อแม่จะต้องดำเนินการพิสูจน์ก่อนลูก (ต้นน้ำต้องได้ก่อน ปลายน้ำถึงจะ

ได้)  ซึ่งบางกรณีพ่อแม่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง แต่ลูกมายื่นคำร้องก่อนพ่อแม่ก็จะทำให้เกิดปัญหาขัดกับหลักการทาง

กฎหมายได้  

ปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ซึ่งใน

ปัจจุบันปัญหาการสื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นยังคง

เกิดขึ้น เช่น กรณีคนที่ถูกจำหน่าย หรือขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มจะต้องมีการดำเนินการคืนสถานะทางทะเบียน  

หรือเปลี่ยนกลุ่มก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิได้  อย่างไรก็ดีปัญหาความเข้าใจในตัวบทนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่

ชาวบ้าน แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็มีปัญหาเพราะขาดการอบรมสัมมนา ทำความเข้าใจเมื่อมีการออกกฎหมาย

หรือระเบียบใหม่ หรือในบางพื้นที่บุคลากรก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้าได้          

การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ จึงเกิดขึ้นผ่านข้อร้องเรียนของ

ชาวบ้านผู้มาติดต่อ หรือการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม 

 ในด้านของกระบวนการคืนสัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พบว่าปัญหาสำคัญคือ
 

136 สัมภาษณ์นายวีนสั สีสุข, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2565 
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เรื่องของพยานหลักฐาน ที่ไม่สามารถเชื่องโยงให้เห็นว่ามีเครือญาติอยู่ในประเทศไทยได้จริงหรือไม่ เพราะ
บางครั้งมีการอ้างถึงคนตายที่ไม่สามารถตรวจสอบได้  และเมื่อมีการสะท้อนกลับก็ไม่สามารถติดตามตัวได้         
แต่ในส่วนของพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นมีสัญชาติไทยในการสอบปากคำนั้นมีปัญหาน้อย  อันเป็นปัญหาของ
คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาเอง ในเรื่องการเตรียมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความเป็นคนไทย      
พลัดถิ่นกล่าวคือ ถ้าไม่มีเครือญาติต้องไปช่องทางอ่ืน อีกหนึ่งปัญหาคือในเรื่องของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากจำนวน
เจ้าหน้าที่น้อย เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเวลาเปลี่ยนตัวก็ต้องไปศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข  แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการจ้างลูกจ้างแต่อำนาจในการทำงานไม่มีอำนาจและสอบปากคำไม่ได้  ส่วนหนึ่งก็
เป็นปัญหาของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่จำกัด เช่นการประชุม ถ้ามีคำร้องเข้ามาน้อย ก็ไม่สามารถ
จัดประชุมได้ เพราะในการประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 
 ประเด็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานของคนไทยพลัดถิ่นที่สำคัญอีกประการ คือ เรื่องของการตรวจสาร
พันธุกรรม DNA   ซึ่งเรื่องของการพิสูจน์ความเป็นพ่อ แม่ ลูก ด้วยการตรวจสารพันธุกรรม DNA  เกิดขึ้น
เพราะขาดประจักษ์พยานยืนยันความสัมพันธ์ เดิม DNA มาใช้แก้ปัญหาครั้งแรกเรื่องของคนไทยตกหล่น และ
กรณีการขอสัญชาติตามมาตรา  7 ทวิ เช่น พ่อแม่ทอดทิ้ง มีญาติได้สัญชาติไทยแต่ตนเองตกหล่น อดีตกรณี
ดังกล่าวจะไม่รับคำร้อง เพราะไม่มีหลักฐานทำให้ต้องกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  แต่ต่อมารัฐมีแก้ไขปัญหา
ด้วยการให้เลข 0 (บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน) และถ้าพิสูจน์ได้หาจุดเกาะเกี่ยวเป็นญาติ หรือเป็นลูกได้ตาม
หลักสายโลหิตก็จะได้สัญชาติไทย แต่ปัจจุบันทางอำเภอก็ได้นำเรื่องการตรวจสารพันธุกรรม DNA  มาใช้ใน
การพิจารณาด้วย  ซึ่งกรณีของคนไทยพลัดถิ่นทางกรมการปกครองก็มีการจัดทำโครงการตรวจ ตรวจ DNA ฟรี 
แต่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านงบประมาณทำให้ตรวจได้น้อยลง 
 นอกจากปัญหาการของคืนสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ยังเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2564 เรื่องการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนไร้สัญชาติเนื่องจาก
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวออกมา เพื่อพัฒนาสถานะของบุคคลที่ได้การสำรวจไปแล้ว และเป็นการนำคนเข้าสู่
ระบบทะเบียนราษฎรตามกฎหมายทะเบียนราษฎร มาตรา 38 วรรคสอง รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกสำรวจก็
สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรได้ (ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่เคยได้รับการสำรวจ ก็จะมีการ
แก้ไขกลุ่มตามหนังสือสั่งการต่อไป) ส่วนกลุ่มคนไร้สัญชาติอ่ืน ๆ สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรได้ โดยขึ้น
ทะเบียนเป็นเวลา 5 ปี จะได้สิทธิอาศัยในประเทศไทย และสามารถเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน สิทธิการ
รักษาพยาบาล สิทธิในการทำงานตามพระราชกำหนดการทำงานคนต่างด้าว   ฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2564 จึงออกมาเพ่ือนำคนเข้าสู่ระบบกฎหมายราษฎรแทนการมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาใหม่เรื่อย ๆ 
เพราะต้องยอมรับว่าประเทศไทยใช้ระบบเลข 13 หลัก ดังนั้นการเข้ามาอย่างถูกต้องหากไม่มีสัญชาติอื่นแต่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอสัญชาติได้แล้ว 
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 นายภควินท์ แสงคง137 เจ ้าหน้าที่ม ูลนิธ ิช ุมชนไทและ เห็นว่าปัญหาของคนไทยพลัดถิ ่นใน
กระบวนการขอรับรองคววามเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น เกิดขึ้นทั้งจากตัวของคนไทยพลัดถิ่น (เจ้าของปัญหา) 
เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติหน้าที่ และพยานหลักฐาน โดยให้ข้อสังเกตในทางปฏิบัติต่อการใช้ดุลพินิจในเรื่องของ 
“พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย” ว่าหมายถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ระดับ C3)  อีกทั้ง
ในปัจจุบันในการพิจารณาคำร้องของคนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติไทยคนไทยพลัดถิ่นก็ได้
มีการผลักดันให้เกิดคณะกรรมการกลั่นกรองทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและป้องกันบุคคลต่างด้าวที่ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่นสวมรอย เช่น จังหวัดระนอง เป็นต้น  
 อีกทั้งในส่วนของ “คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น” เห็นว่าในปัจจุบันผู้ที่เข้ามาดำรง
ตำแหน่งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด เช่นอดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นต้น ซึ่งทำให้การพิจารณาขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นไม่มีการตั้งคำถามเชิงข้อมูล
หรือการค้นหาข้อเท็จจริง อีกทั้งในช่วงระยะเวลที่ผ่านมามีการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่นน้อยมาก ซึ่งส่งผลให้การคืนสัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นล่าช้าไปอีก และปัญหาที่สำคัญอีกประการที่
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าคือ คนไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่ที่ยังไม่รับการคืนสัญชาติในปัจจุบันนั้น ขาดองค์ความรู้
เพราะบางคนอ่านหนังสือและเขียนภาษาได้ไม่ถูกต้อง  และยังไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอต่อการดำเนินการยื่น
คำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น นอกจากปัญหากระบวนการทางกฎหมายแล้ว การที่รัฐมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่องการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ยังคงไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นที่ตกหล่นได้และอาจทำคนไทยพลัดถิ่นจะต้องรอการพัฒนาสิทธิอีกหลายปี  

     สรุปปัญหาจากมุมมองของนักวิชาการและนักพัฒนาเอกชน 

จากมุมมองต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการ
พิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555  พบปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนการคืนสัญชาติของ
คนไทยพลัดถิ่นดังนี้ 

1) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

- ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาพยานหลักฐาน  เช่น พยานบุคคลที่รับรองโดยเฉพาะบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มักให้น้ำหนักแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการมากกว่าผู้อาวุโสที่รู้ประวัติความเป็นมา

ของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งยื่นคำขอเป็นอย่างดี 

- ปัญหาด้านทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อคนไทยพลัดถิ่น ที่ยังมองว่าคนไทยพลัดถิ่นเป็นคนต่างด้าว ทำให้

การติดต่อระหว่างชาวบ้านและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยราบรื่น  

- หน้าที่ของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ควรมีบทบาทในเชิงรุกในการตรวจสอบ

กระบวนการพิจารณาคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนคำขอเข้าสู่การ

 
137 สัมภาษณ์นายภควินท์ แสงคง, โรงแรมย่าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง, วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 และวันท่ี18 เมษายน 
2565 
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ประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจำนวนน้อย รวมถึงภาคประชาชนที่ทำงานเกี่ยวกับคน

ไทยพลัดถิ่น มีส่วนร่วมในการพิจารณาคำขอคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นน้อย 

2) ปัญหาองค์ความรู้ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและตัวของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา  

พบว่าในการดำเนินงานด้านสัญชาติเป็นเรื่องเฉพาะด้าน ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานและ

สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่อในเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่ง หรือการ

บรรจุเข้ารับตำแหน่งใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญ อีกทั้งในส่วนของตัวของคนไทยพลัดถิ่นก็ยังคง

ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการยื่นคำขอต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย  

3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทนิยาม “คนไทยพลัดถิ่น” ตามมาตรา 4 เนื่องจากบทนิยามดังกล่าว

มีการกำหนดคุณลักษณะของคนไทยพลัดถิ่นไว้อย่างกว้าง ซึ่งส่งผลต่อการตีความหมายตามลายลักษณ์อักษร 

เช่น “เป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” นั้นหมายถึงผู้ใดครอบคลุมคนไทย

พลัดถิ่นกลุ่มอ่ืนหรือไม ่

4) นโยบายของรัฐในปัจจุบัน (มติคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2564 เรื่องการจัดการปัญหาสถานะสิทธิ

ของบุคคล) ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้ เนื่องจากนโยบาย

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่คนไทยพลัดถิ่น ในการใช้สิทธิของตนเพื่อยื่นคำขอรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นได้ในอนาคต 
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บทที่ 5 บทวิเคราะห์ปัญหาการคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น 

 จากข้อมูลปัญหาการขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร ระนองและพังงาในบทที่ 4 กล่าวได้ว่านับตั ้งแต่ก่อนเริ ่มมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ            
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจุบัน ในภาพรวมกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นยังคงประสบปัญหาในการขอคืนสัญชาติไทย นับตั้งแต่ปัญหาที่เกิดจาก
ตัวของคนไทยพลัดถิ่นเอง (เจ้าของปัญหา) ไปจนถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งใน
ระดับท้องที่และส่วนกลาง อันทำให้กระบวนการขอคืนสัญชาติ ไทยของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้า 
และกินระยะยาวเวลานานตั้งแต่ 1-10 ปี ซึ ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยพบประเด็นปัญหา                  
ที่สำคัญดังนี ้
5.1 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

5.1.1 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์

และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน พบปัญหาดังนี้  
ปัญหาเรื่องคำนิยาม “คนไทยพลัดถิ่น” ตามมาตรา 4 
“คนไทยพลัดถิ่น” หมายความว่าผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดย

เหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปั จจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของ
ประเทศอ่ืน และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับ
การสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายใต้หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” 

หากพิจารณาถึงเบื้องหลังการออกกฎหมายจะพบว่า บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายดังกล่าว
จะได้แก่ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) ผู้หลบหนี
เข้าเมืองเชื้อสายไทย จังหวัดเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520) ผู้หลบหนีเข้าเมืองเชื้อ
สายไทย จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา (ที่เข้ามาก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2519) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ าเชื้อสายไทย 
และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่เข้ามาหลังวันที่ 9 มีนาคม 2519 และกลุ่มบุคคลประเภทของคนเชื้อ
สายไทยที่ได้รับการสำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 
มกราคม 2548 เท่านั้น 

 ทำให้บทนิยามความหมายของคนพลัดถิ่นดังกล่าว ยังคงมีข้อกังขาเกี่ยวกับความหมายของคนไทย
พลัดถิ่นว่า “ผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืนโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต” จะต้องย้อนไปถึงอดีตแค่ไหนเพียงใด และหากมีคนไทยพลัด
ถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสามารถพิสูจน์ถึง ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของการเป็นคนไทยใน
อดีตได้นั้น จะหมายความรวมว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามความหมายดังกล่าวหรือไม่ หรือจะถูกถือว่า “เป็นผู้ซึ่ง
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มีลักษณะอ่ืนทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ได้หรือไม ่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังกล่าว  

 จากปัญหาการบังคับในใช้กฎหมายที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าไม่ครอบคลุมถึงคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มอื่นที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย จนทำให้คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มอื่นไม่สามารถขอคืนสัญชาติได้ตามกฎหมาย เนื่องจาก
ไม่ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จนนำไปสู่การเรียกร้องและฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครอง สะท้อนให้เห็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านกรณีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจากอำเภอแม่ระมาด
และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ได้ดำเนินยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหา
พิจารณาไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 351 คน โดยไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555และไม่ถูกต้องชอบธรรมกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนไทยพลัด
ถิ่นในพ้ืนที่แม่สอด-เมียวดี จังหวัดตาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชื้อสายไทยในพื้นท่ี จังหวัดตาก    

แตเ่นื่องจากคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มดังกล่าว สามารถพิสูจน์ได้ว่าในสมัยก่อนดินแดนที่เคยอยู่ฝั่งพม่าแถว 

เมียวดี ห้วยส้านนั้นเป็นดินแดนไทย ฝั่งแม่น้ำเมยทั้งสองฝั่งเป็นดินแดนของไทยหมด และเพิ่งมีการเอาแม่น้ำ

เมยมาแบ่งเมื่อปีพ.ศ. 2411 ทำให้ดินแดนที่เคยอยู่กลายเป็นดินแดนของประเทศพม่าไป การย้ายกลับมาจึงเข้า

ตามเงื่อนไขทุกอย่าง มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ งานวิชาการ งานวิจัย มายืนยันว่าดินแดนที่อยู่เคยเป็นดินแดน

ของไทยไม่ใช่ดินแดนของประเทศพม่าตั้งแต่แรกและมีการถูกแบ่งไปในช่วงหลัง ทำให้ผู้คนเหล่านั้นอยู่ในการ

ปกครองดูแลของประเทศอื่นและมีการย้ายกลับมาเพราะญาติพี่น้องอยู่ฝั่งไทย และเมื่อกลับมารัฐไทยก็ไม่

ยอมรับการมีสัญชาติไทย โดยคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เหตุผลว่า ไม่มีหลักฐานว่าเกิด

การเสียดินแดนไปเมื่อไรอย่างไร จึงตัดสิทธิของชาวบ้าน 138 อันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบังคับใช้

กฎหมายที่ว่าต้องมีการเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาก่อน จึงจะบังคับใช้กฎหมายต่อคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มอ่ืน 

5.1.2 กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 

ประการแรก ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 9/5 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555 ซึ ่งบัญญัติไว้ในวรรคท้ายว่า “การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” จึงมีการออกกฎกระทรวงฉบับนี้ ประเด็นปัญหาในเรื่องการ
รับรองพยานหลักฐานโดยใช้ “บุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย” ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (5)  เพื่อให้การ
รับรองคนไทยพลัดถิ่นว่าไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นอยู่หรือเพื่อรับรองผังเครือญาติในกรณีที่ไม่ได้รับการ
รับรองจากญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทย  ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการกำหนดว่าหมายถึงผู้ใดอย่างแจ้งชัดและ
ไม่ได้มีการกำหนดว่าคุณสมบัติของบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าควรมีลักษณะอย่างไร เช่น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน         

 
138ประชาไท, ศาลปกครองรับคำฟ้อง 351 ชาวบ้านไทยพลัดถิ่น จ.ตาก กรณีมหาดไทยไม่รับรองสถานะ, เว็บไซต์ 
https://prachatai.com/journal/2015/06/59747, สืบค้นวันที่ 25 เมายน 2565 
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มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีความประพฤติดีไม่เคยต้องโทษจำคุก เป็นต้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มีการ
ใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมือนกัน โดยในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่มักจะให้ความเชื่อถือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เป็นต้น อีกทั้งในกรณีคนไทยพลัดถิ่นไม่มีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ยัง
สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดให้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่หรือไม่ก็ได้ เพื่อตรวจสอบประวัติความ
เป็นมาขอผู้ยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติกลับพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ในบางพ้ืนที่ 
ยอมรับแนวทางดังกล่าวในการใช้ประกอบการยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น แต่ในบางพ้ืนที่ไม่มีการ
นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ หรือมีการปรับใช้บ้างตามกรณี โดยมิได้มีการกำหนดแนวทางไว้ชัดเจนขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ดีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมี
สัญชาติไทยที่ให้การเป็นพยานนั้น ยังอาจก่อให้เกิดภาระแก่คนไทยพลัดถิ่นเกินสมควรได้ เช่น มีการเรียกสอบ
พยานบุคคลมากกว่า 2 คนและมีการขอสอบปากคำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หรือในบางพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ความมือ 
และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชั่นได้  

ประการที่สอง เรื่องการออกใบรับคำขอ ตามข้อ 6 ที่บัญญัติว่า “เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ
พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วน…. ให้ออกใบรับคำขอ” เมื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น กฎกระทรวงได้กำหนดกรอบระยะเวลาในทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความว่าในทุกขั้นตอน
กระบวนการตั ้งแต่ออกใบรับคำขอจนถึงชั้นคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่น นั้น มีกรอบ
ระยะเวลากำกับอยู่ ซึ่งในกฎกระทรวงเริ่มนับระยะตั้งแต่วันที่ออกใบรับคำขอสำหรับผู้ยื่นคำขอไทยพลัดถิ่นไป
จนถึงวันที่ได้รับใบรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 

- กรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 141 วัน (กรณีรวมระยะเวลา
ในการส่งคำขอพร้อมทั้งพยานหลักฐานระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด กรมการปกครอง 
และคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น)  
- กรณีที่พยานหลักฐานไม่ถูกต้องหรือเกิดข้อบกพร่องระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 246 วัน (กรณีตรวจ
พบข้อบกพร่องทั้งในระดับอำเภอและระดับกรมการปกครอง)  
 การปรับใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของ

เจ้าหน้าที่ พบว่าในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่มิได้การออกใบรับคำขอให้กับคนไทยพลัดถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  โดยมีคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากไม่ได้รับ “ใบรับคำขอ” ภายหลัง
จากไปดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว และเมื่อไม่มีหลักฐานในการรับคำขอในการติดตามเรื่อง  จึงส่งผลต่อ
ติดตามผลการดำเนินการของคนไทยพลัดถิ่นอีกด้วย ฉะนั้นการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายโดยวิธีการยังไม่ออก
ใบรับคำขอจนกว่าอำเภอจะได้รวบรวมหลักฐาน สอบพยานบุคคลเป็นที่แล้วเสร็จ ซึ่งไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดไว้แน่ชัดนี้  อาจมีการดำเนินการในส่วนพยานหลักฐานตั้งแต่หลายเดือนไปถึงจนถึงหลายปีแล้วจึงออก
ใบรับคำขอ 
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5.2.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือ

รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

ในส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย ปรากฎในหน้าท้ายเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานข้อที่ 2 ความ
ว่า “ทั้งนี้นายอำเภออาจแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอขึ้น เพื่อช่วยกลั่นกรองคำขอด้วยก็ได้” ใน
ประกาศกระทรวงฯ มิได้มีการระบุชัดถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับอำเภอ รวมถึงการตั้ง
คณะกรรมการระดับอำเภอนั้นเป็นดุลพินิจ ซึ่งทางปฏิบัติในพื้นที่ศึกษาที่มีการตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ 
จะประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในบางพื้นที่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ให้การรับรองพยานหลักฐานตาม
กฎกระทรวง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนไทยพลัดถิ ่นที ่ประสบปัญหาและถูกกีดกันในการเข้าสู่
กระบวนการคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ  

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด ตามประกาศกระทรวงเรื่องคำขอพิสูจน์ความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นฯ ก็มิได้มีการกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอพิสูจน์รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นระดับจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
ยังคงเป็นดุลพินิจของแต่พื้นที่ เพื่อช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ซึ่งทำให้แนว
ปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน และยังคงขาดเสถียรภาพในการดำเนินงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 

5.2 ปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 

 การเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอเพื่อรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีข้อค้นพบปัญหาในส่วนของ

กระบวนการโดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 1) การยื่นคำขอและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นกรณีปกติ 

หมายถึง คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการจำแนกสถานะบุคคลตรงตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นคำขอรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ โดยดำเนินขั้นตอนตามปกติ 4 ขั้นได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับกรมการ

ปกครอง และคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และ 2) การยื่นคำขอและรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่นกรณีไม่ปกติ หมายถึง คนไทยพลัดถิ่นที่ขาดคุณสมบัติบางประการในเรื่องของสถานะบุคคลไม่ตรง

ตามเงื่อนไขในการสามารถยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและจำต้องมีขั้นตอนที่เป็นเงื่อนไขก่อนเข้า

สู่กระบวนการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  ทั้งสองกรณีมีจุดร่วมที่เป็นปัญหาเดียวกัน ดังนี้  

1) ปัญหาเรื่องความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาของคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  

สำหรับกระบวนการยื ่นคำขอเพื ่อรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นนั ้น แม้ กฎหมายจะวางกรอบ
ระยะเวลาที่แน่นอนไว้นับตั้งแต่ชั้นยื่นคำขอ แต่ก็ยังคงมีข้อบัญญัติที่สอดแทรกปลีกย่อยที่เจ้าหน้าที่สามารถ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ เช่น แม้มีการดำเนินการตรวจสอบคำขอและหลักฐานครบถ้วนแล้ว แต่หากมี
กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถขยายได้ไม่เกิน 15 วัน 
หรือกรณีของผู้ยื่นคำขอที่มีเงื่อนไขทางทะเบียนที่ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จ ในการเปลี่ยน
กลุ่มหรือการขอคืนสถานะทางทะเบียน โดยคนไทยพลัดถิ่นจะต้องดำเนินการและต้องผ่านการพิจารณาจาก
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เจ้าหน้าที่ถึง 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นแรก ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มหรือขอคืนสถานะทางทะเบียน เพื่อให้ตนเองได้อยู่
กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย และชั้นที่สองยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีกรอบระยะเวลากำหนดไว้แน่ชัด จึงส่งผลให้การคืนสัญชาติไทยของ
คนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้าเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังทำให้เจ้าหน้าทำงานต้องทำงานซ้ำซ้อน เนื่องจากต้องตรวจ
เอกสารหลักฐานและสอบปากคำพยานเดียวกันถึงสองรอบ และคนไทยพลัดถิ่นผู้ยื่นคำขอยังคงต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในการเดินทางของตนเองและพยาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อคนไทยพลัดถิ่นจาก
การไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองในฐานะพลเมืองได้ เช่น สิทธิในการทำงาน สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิใน
การถือครองทรัพย์สิน สิทธิในการศึกษา ซึ่งสงวนไว้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น 

อีกทั้งกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานที่มีความซ้ำซ้อนยังส่งผลต่อความล่าช้าด้วย เนื่องจาก      
เจ้าหน้ามีการตรวจสอบหลายครั้ง โดยเฉพาะการยืนยันถึงจุดเกาะเกี่ยวของผู้ยื่นคำขอว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทย 
พบว่าในระดับอำเภอและจังหวัดมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่เมื่อส่งคำขอ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นคำร้องไปยังกรมการปกครอง พบว่ามีแนวปฏบิัติ
ในการส่งรายชื่อผู้ยื่นคำขอไปตรวจสอบกับสถานทูตประเทศต้นทางของผู้ยื่นคำขออีกครั้ง (โดยแนวปฏิบัติไม่
ต้องรอหนังสือตอบกลับ) อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแล้ว จะเห็นได้ว่าคนไทยพลัดถิ่นถูกกลั่นกรองสถานะทางทะเบียน นับตั้งแต่การขึ้น
ทะเบียนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยไปจนถึงข้ันตอนการพิจารณาพยานหลักฐานของทางอำเภอและจังหวัด 

อย่างไรก็ดี นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ยังส่งผล
กระทบต่อกระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้าเพ่ิมมากขึ้นอีก เนื่องจากมีการ
จำกัดผู้ใช้บริการที่อำเภอและจังหวัด จึงส่งผลให้ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คำขอรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่นเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นต่อเดือนน้อยลง 

2) ปัญหาเรื่องอัตรากำลังของหน่วยงานราชการและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาทำให้กระบวน

ล่าช้า 

 การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  หรืองานด้านสถานะของบุคคลคนไร้
สัญชาติอื่นๆ พบว่าอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภาระงานของ
เจ้าหน้าที่และประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล โดยจะพบได้ตั้งแต่ระดับอำเภอ 
ปลัดอำเภอผู้ทำหน้าที่รับคำขอ ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
นอกจากรับคำขอจากคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ยังทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้
บริการอีกด้วย  

จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา โดยการจ้างพนักงาน
ชั่วคราว แต่เนื่องจากการดำเนินงานด้านสัญชาติจำเป็นต้องอาศัยกฎหมายหลายฉบับและมีความซับซ้อน 
รวมถึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  จึงทำให้การจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อมาช่วยเจ้าหน้าที ่ไม่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเท่าที ่ควรหร ือย ังไม ่ได้ร ับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด  นอกจากนี้
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กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการร่วมมือการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยทำหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่าง 
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพยานหลักฐานและยื่นคำขอรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาระงานที่ล้นมือของ
เจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีอำนาจโดยตรงและในขั้นตอนของการเตรียมพยานหลักฐานนั้น 
บางส่วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น การสอบปากคำพยาน ทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรวจสอบและดำเนินการ
ด้วยตนเอง รวมถึงกระทรวงมหาดไทยยังได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
และสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน โดยคนไทยพลัดถิ่นสามารถยื่นขอตรวจสารพันธุกรรม DNA ฟรี
จากหน่วยงานภาครัฐได้ด้วย แต่เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณที่จำกัดจึงทำให้คนไทยพลัดถิ่นต้องรอยื่นเรื่อง
ตามรายปี 

3) ปัญหาเรื่ององค์ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ไร้สัญชาติ  

องค์ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติถือเป็น
ประเด็นที ่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน จึงทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                
ซ่ึงในทางปฏิบัติพบว่ามีการออกหนังสือสั่งการเพ่ือซักซ้อมแนวปฏิบัติ ตามกรณีปัญหาต่างๆ หลายฉบับด้วยกัน  
อาจทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านสัญชาติและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เช่น เจ้าหน้าที่ที่เข้า
รับตำแหน่งใหม่ เจ้าหน้าที่ท่ีโยกย้ายมาจากพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญชาติมาก่อน) อันทำให้เจ้าหน้าที่บาง
พื้นที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ จนอาจทำให้เกิดการบ่าย
เบี่ยงการตอบคำถามหรือการไม่รับคำขอ/คำร้อง เมื่อมีคนไทยพลัดถิ ่นมาติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับทาง
ทะเบียน ส่งผลให้การพิจารณาคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นไม่ราบรื่นและเกิดความล่าช้าได้ 

4) ปัญหาสัดส่วนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  

ในกระบวนการพิจารณาคำขอคืนสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่น หรือการขอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้าน
สถานะของบุคคลคนไร้สัญชาติอื่นๆ กล่าวได้ว่ามีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหลาย
ฉบับด้วยกัน ซึ่งในกรณีของคนไทยพลัดถิ่นมีทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายลำดับรอง รวมถึ งหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ทำให้ ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มีการใช้ดุลพินิจไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ
เรื่องการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคล เช่นประเด็นเรื่อง “บุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมี
สัญชาติไทย” เพื่อให้การรับรองคนไทยพลัดถิ่นว่าตนเองไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น หรือการรับรองผัง
เครือญาติในกรณีที่ไม่ได้รับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทย ไม่ได้มีการกำหนดว่าหมายถึงผู้ใด
อย่างแจ้งชัดทำให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้ประชาคมหมู่บ้านในการยืนยัน
ตัวตนของคนไทยพลัดถิ่น กรณีท่ีบุคคลไร้พ่อแม่ ญาติ พี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ ซี่งเป็นการยากในการพิสูจน์เจตนาที่
ทำให้ปราศจากข้อสงสัย 
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5.3 ปัญหาทางข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่น 

 ในการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นถิ่นที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ ตามข้อเท็จจริง

พบว่าสถานะทางกฎหมายของคนไทยพลัดถิ่น ที่สามารถใช้สิทธิยื่นขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัด

ถิ่นได้จะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามา ก่อน วันที่ 9 มีนาคม 2519 กลุ่มผู้

พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่เข้ามาหลัง วันที่ 9 มีนาคม 2519  และกลุ่มคนที่มีเชื้อสายไทยที่ได้รับการ

สำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ประกาศใช้บังคับ (วันที่ 22 มีนาคม 2555) 

บุคคลทั้งสามกลุ่มสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิของตนเองได้ทันที แต่หากบุคคลใดขึ้นทะเบียนผิดกลุ่มหรือถูก

จำหน่าย ก็ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะสามารถใช้สิทธิขอคืน

สัญชาติไทย อย่างไรก็ดีในข้อเท็จจริงยังคงพบว่า คนไทยพลัดถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถใช้สิทธิทางกฎหมาย

ดังกล่าวได้เนื่องจากตกสำรวจและไม่มีสถานะทางทะเบียน อันทำให้ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและยังคงต้องรอการแก้ไขปัญหาจากนโยบายของรัฐต่อไป  ส่วนคนไทยพลัดถิ่นที่มี

สถานะตรงกับกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์

และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 ได้แก่  กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา 9/5    กลุ่มบุตร

ของคนไทยพลัดถิ่นตามมาตรา9/6  และ กลุ่มท่ีได้รับการแก้ไขสถานะแล้ว (กลุ่มขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม/จำหน่าย)  

พบปัญหาในการยื่นขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ดังนี้ 

1) ข้อจำกัดของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา 

ปัญหาจากตัวของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา กล่าวคือ การรู้หนังสือและเข้าใจถึงสิทธิตาม
กฎหมาย รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจของคนไทยพลัดถิ่น ส่งผลต่อกระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพ่ือขอคืนสัญชาติ 
เนื่องด้วยในเรื่องการรับรองสิทธิตามกฎหมายหรือกระบวนการต่าง ๆ ล้วนเป็นถ้อยคำตามภาษากฎหมายที่
ยากต่อการเข้าใจ ทำให้คนไทยพลัดถิ่นจำนวนมาก ไม่ได้ทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย  รวมถึงการเดินทาง
เพื่อไปติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้น คนไทยพลัดถิ่นยังคงมีความเกร็งต่อการเผชิญหน้าต่อเจ้าหน้าที่เพราะ
ด้วยความไม่มีความรู้ จึงทำให้ต้องนำบุคคลที่ไว้วางใจไปช่วยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ หรือการนำพยานบุคคลมาให้
ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ คนไทยพลัดถิ่นก็ต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งทำให้การติดต่อหน่วยงานในแต่ละครั้งนั้นมี
ค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ที่คนไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่ได้รับในแต่ละวัน 

เนื่องจากข้อจำจัดด้านรายได้ของคนไทยพลัดถิ่น การตรวจสารพันธุกรรม DNA  กรณีบุตรขอเพิ่มชื่อ

ตามพ่อหรือแม่ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้วนั้น หรือกรณีตรวจความสัมพันธ์ระหว่างพ่ี-น้อง

หรือญาติลำดับใกล้ชิด พบว่าผลการตรวจสารพันธุกรรม DNA  เป็นพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ

ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของการเป็น พ่อ แม่ ลูก พ่ี-น้องหรือญาติ ซึ ่งทำให้คนไทยพลัดถิ่นบางส่วนไม่

สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธุกรรม DNA  ด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
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และค่าเดินทางเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ซึ่งการตรวจสารพันธุกรรม DNA ของคนไทยพลัดถิ่นทางภาคใต้ตาม

โครงการของกรมการปกครองนั้น จะต้องเดินทางไปตรวจที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีบิดา มารดากับบุตร จำนวน 4,000 บาทต่อคน ส่วนกรณีพ่ี-น้องหรือญาติลำดับ

ใกล้ชิด  จำนวน 5,000 บาทต่อคน139 จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวทำให้คนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีกำลังในการตรวจสาร

พันธุกรรม DNA ด้วยตนเอง ต้องรอโครงการตรวจสารพันธุกรรมฟรีจากกรมการปกครอง   

2) ปัญหาเรื่องการตระเตรียมพยานหลักฐาน  

ปัญหาเรื่องพยานหลักฐาน กล่าวคือ เนื่องจากในอดีตคนไทยพลัดถิ่นในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ

มาจากฝั่งประเทศพม่าและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ตามเขตชายแดน วิถีชีวิตความเป็นอยู่จึงไม่ได้สัมพันธ์กับรัฐไทย

มากนัก จึงทำให้บางรายขาดพยานเอกสารในการยืนยันตัวบุคคลในการสืบหาเครือญาติ หรือมีเอกสารแต่ไม่

ครบถ้วน ได้แก่ ปัญหาเรื่องเอกสารที่มีไม่สอดคล้องกับพยานบุคคลที่ให้ในการ  หรือการไม่สามารถหาพยาน

บุคคลที่เป็นเครือญาติได้ รวมถึงคนไทยพลัดถิ่นโดยส่วนใหญ่จะพบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าเดินทาง 

การตรวจ DNA มีค่าใช้จ่ายในการตรวจและค่าเดินทางเป็นจำนวนเงินที่เป็นภาระเกินการแบกรับได้ของคนไทย

พลัดถิ่น ทำให้การใช้พยานหลักฐานในช่องทาง DNA เป็นข้อจำกัดที่คนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากเข้าถึงไม่ได้ 

  นอกจากนี้ในการตระเตรียมพยานบุคคล พบว่าคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการนำ

พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยมาให้การรับรอง โดยมีคนไทยพลัดถิ่นบางส่วน ญาติไม่กล้ามารับรอง 

เนื่องจากปัญหาภายในครอบครัว หรือบุคคลที่ให้การรับรองถึงแก่ความตายหรือชราภาพ หรือในบางพื้นที่

ผู ้ใหญ่บ้าน กำนัน ยังไม่มีความเข้าใจต่อปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นจึงไม่ให้ความร่วมมือหรืออำนวยความ

สะดวกให้กับคนไทยพลัดถิ่น  

3) ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น 

 ในการเข้าถึงสิทธิถึงคนไทยพลัดถิ่นนั้น แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีความพยายามแก้ไขปัญหา

เรื ่องสิทธิขั ้นพื ้นฐานในการดำรงชีวิต ในระหว่างที ่รอการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น             

แต่เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาที่ล่าช้า จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทย

พลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ยังคงถูกจำกัดในเรื่อง

สิทธิต่างๆ จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเช่นประชาชนทั่วไป ซึ่งสรุปและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่รัฐควรรับรอง ปัญหาที่อยู่

อาศัยของคนไทยพลัดถิ่นเป็นปัญหาที่มีมาเนิ่นนาน ในกรณีที่จะขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  เข้ามาสำรวจ

เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัย หรือ ส.ป.ก. 4-01 ได้นั้น 

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและ

 
139 หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0309.1/ว 10483 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและ

หนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564140 กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำขอรับการคัดเลือกและ

จัดสรรที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรว่าจะต้องมีสัญชาติไทย เมื่อคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากซึ่งไม่ได้

รับคืนสัญชาติ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้  

สิทธิการเดินทาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมและการอนุญาต

ให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม โดยอาศัย

อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522141 คนไทยพลัดถิ่นถูกจัดอยู่ภายใต้ในข้อบังคับ

ตามกฎหมายนี้ ส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นถูกจำกัดสิทธิในการเดินทาง ซึ่งเมื่อคนไทยพลัดถิ่นมีเหตุจำเป็นต้อง

ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล หรือไปทำงาน จะต้องแจ้งแก่นายอำเภอที่ผู ้ขอ

อนุญาตมีภูมิลำเนา หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ได้ จะต้องแจ้ง

นายอำเภอทราบโดยด่วน ยกเว้นเดินทางเพื่อการศึกษา142 ซึ่งการบริหารจัดการให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำ

ฐานข้อมูล (เลขประจำตัว 13 หลัก) เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้แก่

เด็กและเยาวชนที่มีข้อกำหนด/กฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัด ในพื้นที่อยู่อาศัย สามารถเดินทางไปศึกษาได้

เป็นระยะเวลาตามหลักสูตร การศึกษาระดับนั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราวแต่ทั้งนี้ผู้เรียนต้อง แสดง

บัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทางออกนอกเขต 

สิทธิในการทำงาน ปัญหาในการทำงานของคนไทยพลัดถิ่นหรือไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้รับ

ผลกระทบจาก พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่2) พ.ศ.2561143 ซึ่งคำว่า

คนต่างด้าวหมายถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งสร้างความวิตกกังวลแก่นายจ้างในการตัดสินใจจะจ้างคนไทย

พลัดถิ่นให้มาทำงาน แม้แต่เจ้าของบ้านเช่าที่ให้คนไทยพลัดถิ่นเช่าอยู่ก็กลัวไม่กล้าให้เช่า จึงส่งผลกระทบใน

ความเป็นอยู่และการทำงานของคนไทยพลัดถิ่นอย่างมาก 

สิทธิด้านสาธารณสุข ปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มาจากวิธีคิดทาง

กฎหมายที่เป็นปัญหา โดยแยกคนในประเทศออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มมีบัตรประชาชนถือเป็นคน

สัญชาติไทย และกลุ่มคนไม่มีบัตรก็ไม่ถือเป็นสัญชาติไทยและถูกจัดเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่ในกลุ่มคนที่ถูกจัดคน

ต่างด้าวมีหลายกลุ่มหลายแบบ ในด้านสาธารณสุขมีมติคณะรัฐมนตรีในปี 2553 และปี 2558 กำหนดให้

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการรักษาพยาบาลสำหรับคนที่มีปัญหาสถานะ แต่จำกัดเฉพาะผู ้มีเลข

 
140 ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2564.  
141 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ควบคมุและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุม พ.ศ.2559.  
142 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสญัชาติไทยและบุตร
หลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ.2561,( กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด,2561). 
143 พระราชกำหนดการบรหิารจดัการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.  
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ประจำตัว 13 หลักแล้วเท่านั้น144 ซึ่งส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นที่ตกสำรวจและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือกรณี

ถูกจำหน่ายสถานะทางทะเบียน เกิดปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิถึงสิทธิการรักษาพยาบาล  หรือในบางกรณีแม้ว่า

จะมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ก็ยังคงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการดูแลจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข เนื่องจากไม่ได้รับการสนใจหรือใส่ใจเมื่อมาใช้บริการเท่าท่ีควร  

สิทธิทางด้านการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548145 ที่อนุมัติหลักการ

ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา การจัดการศึกษาแก่

บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่

ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยให้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน

ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่

จำกัดระดับ ประเภทหรือพ้ืนที่การศึกษา อย่างไรก็ดีการเรียนในระดับที่สูงขึ้นในชั้นปริญญาตรีเด็กไทยพลัดถิ่น

ยังคงขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้เพราะพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ยังคงจำกัดคุณสมบัติของนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน

เพ่ือการศึกษาจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

ฉะนั้นแม้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กและการลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษาและให้โอกาสเด็กทุกคนได้เรียนด้านการศึกษา คนไทยพลัดถิ่นที่ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยยังถูก

จำกัดเรื ่องทุนการศึกษา หรือเมื ่อสำเร็จการศึกษาไม่ว ่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือระดับ

มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสถานะทางทะเบียน   

จึงเห็นได้ว่าการสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของคนไทยพลัดถิ่น ยังสวนทางกับตลาดแรงงานที่ไม่สามารถรับคน

ไทยพลัดถิ่นเข้าทำงานได ้  

นอกจากปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของคนไทยพลัดถิ่นที่อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์และรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ภายหลังจากท่ีได้รับสัญชาติไทยไปแล้วคนไทยพลัดถิ่นบางส่วนยังคงไม่สามารถใช้สิทธิ

ของตนเองได้เช่นเดียวกันคนไทยทั่วไป  เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตและความเข้าใจในการ

เข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ  เช่น ไม่สามารถเข้าทำงานได้เนื่องจากขาดวุฒิการศึกษา ปัญหาในเรื่องของความไม่

เข้าใจในการติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข้อท้าทายต่อไปของคนไทยพลัด

ถิ่นภายหลังจากการได้รับสัญชาติไทยแล้ว 

 
144 นฤมล อรุโณทัย,ปัญหาคนไร้สัญชาติ ซับซ้อนแต่ไม่ไร้ความหวัง, เว็บไซต์ https://www.chula.ac.th/cuinside/ 
12859/,  สืบค้นวันท่ี  25 เมษายน 2565. 
145 อ้างแล้ว, รายงานการจดัการศึกษาสำหรับเด็กท่ีไม่มสีัญชาตไิทยและบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ.2561. 
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ปัญหาทางข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  

1) ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสัญชาติและสถานะ

บุคคล พบปัญหาการปะปนกันระหว่างคนไทยพลัดถิ่น ผู้ทรงสิทธิตัวจริงและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่น  

ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ในพื้นที่ ศึกษาภาคใต้ ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นรอยต่อ

ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศไทย ทำให้มีกลุ่มคนจำนวนมากที่เข้ามาปะปนอยู่ในกระบวนการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นด้วย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังนั้นการแสวงหา

พยานหลักฐานจึงเป็นเรื่องที่เคร่งครัดสำหรับเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน 

กรณีที่คนไทยพลัดถิ่นไม่สามารถหาพยานหลักฐานในการยืนยันตนเองได้  รวมไปถึงเป็นช่องทางในการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

2) กรณคีนไทยพลัดถิ่นตกสำรวจ  ในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสำรวจบุคคลตก

สำรวจในกรณีของคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งส่งผลให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวเลือกใช้ช่องในการจัดทำทะเบียนประวัติ          

( ทร.38) และถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   และหากต้องการพิสูจน์สถานะบุคคลตาม

กลุม่ผู้มีเชื้อสายไทยจะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ในการสอบบันทึกถ้อยคำต้องนำ

บุคคลจำนวน 3 คน ซึ่งมีชาติพันธุ์เดียวกับให้การรับรอง และต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันสถานะ

ของบุคคลดังกล่าว แล้วจึงส่งเรื่องไปยังสำนักทะเบียนกลาง เพื่อเปิดโปรแกรมบันทึกจัดทำทะเบียนประวัติ

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   อย่างไรก็ดีการ     

ถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังส่งผลกระทบต่อคนไทยพลัดถิ่นในกรณีการใช้สิทธิขอคืนสัญชาติ

ไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  เนื่องจากต้องดำเนินการเปลี่ยนกลุ่มให้ถูกต้อง

เสียก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ 
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บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 

 นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์

และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี จำนวนคนไทยพลัดถิ่น

ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองทั้งหมด 17,903 คน และได้การคืนสัญชาติไปแล้วเสร็จจำนวน   

12,524 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) โดยมีคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไม่ได้รับการคืนสัญชาติไทยอีกเป็น

จำนวนมาก จนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจากผล

การศึกษาพบว่า ปัญหาการขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ

บังคับใช้กฎหมายเพียงระนาบเดียว เนื่องจากปัญหาของคนไทยพลัดถิ่นมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง       

ที่ทำให้กระบวนการทางกฎหมายไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น  

 ประการแรก ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมาย กล่าวได้ว่าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ         

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ตามคำนิยามมาตรา 4 ยังไม่ครอบคลุมคนไทยพลัดถิ่นอ่ืนๆ ในประเทศไทย อีกทั้งแม้ว่า

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จะเปิดช่องทางให้สามารถกำหนดผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนอง

เดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวงได้  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในการคืนสัญชาติให้กับบุคคล

กลุ่มดังกล่าว   

ในส่วนของกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ กระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

พ.ศ. 2555 พบว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับรองพยานหลักฐานโดยใช้“บุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติ

ไทย” ยังไม่มีความชัดเจนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยว่าหมายถึงบุคคลใด อันทำให้

ในทางปฏิบัติ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เกิดความลักลั่นในการยอมรับฟังพยานบุคคล  หรือ 

การใช้ดุลพินิจในการจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้ยื่นคำขอรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่นกรณีไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาให้การรับรอง  ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องที่มีการรับฟัง

พยานพยานบุคคลที่แตกต่างกัน  นอกจากการพิจารณาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าแล้วในทางปฏิบัติยังพบ

ปัญหาช่องว่างการบังคับใช้กฎหมาย เนื ่องจากการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นนั้น 

กฎกระทรวงได้มีการกำหนดให้มีการออกใบรับคำขอ เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของ

เจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ชั้นของอำเภอ จังหวัด กรมการปกครองและคณะกรรมการรับรองความเป็น

คนไทยพลัดถิ่น แตใ่นทางปฏิบัติยังคงมีการหลีกเลี่ยง การดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยการ

ไม่ออก “ใบรับคำขอ” ซึ่งส่งผลต่อการติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของคนไทยพลัดถิ่นและไม่มี

กรอบระยะเวลาที่แน่ชัดในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น   

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ ่น พบว่าการให้อำนาจนายอำเภออาจแต่งตั ้งคณะกรรมการในระดับอำเภอขึ้น           
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เพ่ือช่วยกลั่นกรองคำขอด้วยนั้น เป็นดุลพินิจของนายอำเภอแต่ละท้องที่ตามสภาพปัญหา แต่เนื่องจากความไม่
ชัดเจนถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง รวมถึงบทบาทหน้าที ่ของ
คณะกรรมการ จึงทำให้รูปแบบการทำงานของคณะกรรมการในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันและขาดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม   

ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน พบว่าแนวปฏิบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่มีความซับซ้อน เนื ่องจากมีกฎหมายและประกาศกระทรวง รวมถึงมีหนังสือสั ่งการเกี ่ยวข้อง              
หลายฉบับ อีกทั้งกระบวนการยื่นคำขอเพื่อรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีทั้งแบบปกติและแบบไม่ปกติ          
จึงทำให้ความยากง่ายของการดำเนินการของเจ้าหน้าแตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะพบทั้ง
ปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการพิจารณาของคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  ที่สามารถขยายเวลาใน
การพิจารณาได้อีกไม่เกิน 15 วันในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือกรณีการเปลี่ยนกลุ่มหรือการขอคืนสถานะทาง
ทะเบียน คนไทยพลัดถิ่นจะต้องดำเนินการและผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที ่ถึง 2 ชั้น ได้แก่ ชั ้นแรก         
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มหรือขอคืนสถานะทางทะเบียน โดยไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้แน่นอน และ          
ชั้นที่สอง ยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำงานซ้ำซ้อนกัน
เนื่องจากต้องตรวจเอกสารหลักฐานและสอบปากคำพยานเดียวกันถึงสองรอบ หรือกรณีการตรวจสอบผู้ยื่นคำ
ขอว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทยหรือไม่ในระดับกรมการปกครอง (แนวปฏิบัติมีการส่งรายชื่อผู้ยื่นคำขอไปตรวจสอบ
ต่อสถานทูตประเทศต้นทางโดยไม่ต้องรอหนังสือตอบกลับ) ก็เป็นการทำงานซ้ำกับการพิจารณาคุณสมบัติของ
คนไทยพลัดถิ่นในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการ
พิจารณา เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหลายครั ้งและยังเป็นการสร้างภาระในการดำเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  ทั้งนี้การพิจารณาตรวจสอบคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของเจ้าหน้าที่
หลายชั้นนี้ ยังส่งผลต่อสัดส่วนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานบุคคคล
ของคนไทยพลัดถิ่น เพราะเป็นการยากที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อสงสัย แม้ว่ากรณีปัญหาของ
คนไทยพลัดถิ่นจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันก็ตาม 

นอกจากปัญหาในกระบวนการพิจารณาแล้ว ปัญหาเรื ่องอัตรากำลังของหน่วยงานราชการและ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา รวมถึงองค์ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะ
ของบุคคลไร้สัญชาติ ยังทำให้การคืนสัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้าได้ด้วย เนื่องจากในเชิง
โครงสร้างของหน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดงบประมาณและบุคคลากรในการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่ น
รวมถึงปัญหาคนไร้สัญชาติอื่นๆ ทำให้งานบริการด้านสัญชาติของหน่วยงานในระดับท้องที่จึงเป็น “งานฝาก” 
มากกว่า “งานหลัก”  เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณท่ีตนเองได้รับมอบหมาย และอาจส่งผล
ให้เกิดการอะลุ่มอล่วยในเรื่องของระยะเวลาในการออกใบรับคำขอได้ด้วย  อีกท้ังการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของ
เจ้าหน้าที่ การโยกย้ายตำแหน่งหรือการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ยังส่งผลต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องของ
ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้
สัญชาติอีกด้วย  
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ประการที่สาม ปัญหาทางข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา พบว่าปัจจัยพื้นฐานที่

ส่งผลให้การดำเนินการคืนสัญชาติเกิดความล่าช้า คือเรื่องของสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่นโดยเฉพาะ

ปัญหาการเปลี่ยนกลุ่มและการขอคืนสถานะทางทะเบียน ซึ่งทำให้กระบวนการพิจารณาเกิดความล่าช้าและทำ

ให้ระยะเวลาในการยื่นขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับองค์

ความรู้และสถานะทางเศรษฐกิจของคนไทยพลัดถิ่นเอง ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การยื่นคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเกิดการติดขัดไม่ราบรื่นได้ เนื่องจากในกระบวนการตระเตรียมพยานหลักฐาน        

คนไทยพลัดถิ่นบางส่วนยังคงไม่เข้าใจ ถึงขั้นตอนและวิธีการของการดำเนินการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงข้อจำกัดด้านรายได้ก็ส่งผลโดยตรงต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น      

การตรวจสารพันธุกรรม DNA  การเดินทางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการในแต่ละครั้งทำให้ต้องหยุดทำงาน

และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำขอรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยพลัดถิ่นยั งขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ 

เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนสัญชาติไทย หรือถูกละเมิดสิทธิจากความล่าช้าจากกระบวนการการพิสูจน์และ

การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นทั้งสิทธิที ่อยู่อาศัย  สิทธิการเดินทาง  สิทธิในการทำงาน สิทธิด้าน

สาธารณสุข สิทธิทางด้านการศึกษา  

ฉะนั้นปัญหาข้างต้น จึงล้วนแต่เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น เพราะเมื่อ

กระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้า ก็จะสร้างความไม่ยุติธรรมแก่คนไทย

พลัดถิ่นเช่นเดียวกัน แม้ว่าที่ผ่านหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จะมีความพยายามแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่

คนไทยพลัดถิ่นได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร แต่ความล่าช้าก็ยังคงทำงานได้เร็วกว่าสิทธิที่เสียไปของ

คนไทยพลัดถิ่น เช่น กรณีบัตรประจำตัวหมดอายุแต่ไม่สามารถต่อได้ เพราะอยู่ในระหว่างการยื่นขอคืนสถานะ

และขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น หรือการที่พ่อแม่รอการพิจารณาคำขอพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ ่นที่นานกว่าที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ลูกต้องไม่มีสัญชาติไทยไปด้วย เป็นต้น          

ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ยังคงเป็นข้อท้าท้ายที่มาพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายต่อไป ในการคืนความยุติ ธรรม

ให้กับคนไทยพลัดถิ่นได้มีสัญชาติไทยได้เฉกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษ  

6.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น แม้ว่าพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม          

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555             

จะได้รับรองสิทธิในสัญชาติและกระบวนการพิสูจน์สิทธิของคนไทยพลัดถิ่นไว้แล้ว  โดยเจตนารมณ์ของ

กฎหมายเพื่อที่จะให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับคืนสัญชาติอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหา

ในกระบวนการคืนสัญชาติทุกชั้นของการดำเนินงาน เช่น ข้อจำกัดของคนไทยพลัดถิ่น ปัญหาเกี่ยวกับแนวการ
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ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ปัญหาของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปัญหาการเข้าถึงสิทธิและการบังคับใช้

กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งทุกกระบวนการล้วนแต่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย การแก้ปัญหาจึงควรดำเนินการ

ไปในรูปแบบของการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามาร่วมกันแก้ไขการคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นอย่าง

เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับคนไทยพลัดถิ่น 

ภาควิชาการซึ่งมีความรู้และมีกำลังทรัพยากรคนที่พร้อมจะสนับสนุนด้านวิชาการและกำลังคน ภาคราชการ     

ผู้มีอำนาจและปฏิบัติงาน ในการคืนสัญชาติทุก ๆ กลุ่มมีเป้าหมายหลักในการคืนสัญชาติ แต่ที่ผ่านมาแต่ละ

หน่วยงานมักจะทำงานในแนวดิ่งไม่มีการประสานร่วมมือกันหรือประสานความร่วมมือกันน้อย ซึ่งการทำงาน

จะต้องร่วมมือกันในทุกมิติ จึงจะทำให้การคืนสัญชาติมีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็วและเป็นธรรมขึ้น            

ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
 1.1 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2555บทนิยาม “คนไทยพลัดถิ่น” 
ตามมาตรา 4 
 
 
 
 
 
1.2 กฎกระทรวงการพิส ูจน ์และการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ ่น พ.ศ. 
2555 
     -   ประเด็นปัญหาในเรื่องการรับรอง
พยานหล ั กฐานโดยใช ้  “บ ุ คคลที่
น่าเชื ่อถือซึ ่งมีสัญชาติไทย” ตามกฎ
กระทรวงฯ ข้อ 2 (5)   
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ นักวิชาการด้านกฎหมาย นักวิชาการด้านชาติพันธุ์ 
เป็นต้น เพื ่อปรับปรุงบทนิยามให้มีความสมบูรณ์ โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 4 ในการผลักดันให้ออกประกาศกระทรวง 
เพื่อขยายความหมายของบทนิยาม รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นที่
สามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2555  เพื ่อคุ ้มครองสิทธิของคนไทยพลัดถิ ่นที ่อาศัยอย ู ่ ใน
ประเทศไทย 
 
 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรมีการออกหนังสือสั่ง
การเพื ่อกำหนดแนวทางการใช้ดุพินิจของเจ้าหน้าที ่ในการ
พิจารณาพยานบุคคลที่น่าเชื ่อถือซึ ่งมีสัญชาติไทยว่าบุคคล
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเช่นใด เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ำกว่า 
10 ปี มีอายุมากว่า 50 ปี เป็นผู้ประพฤติตนดีไม่เคยได้รับโทษ
จำคุก เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้บนฐานการ
ตัดสินเดียวกัน รวมถึงซักซ้อมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึง
การสอบพยานบุคคลว่าจำนวนสูงสุดไม่ควรเกินกี่คน เพื่อไม่ให้
เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ยื่นคำขอมากเกินไป  
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- การออกใบรับคำขอ 
 
 
 
 
 
 
1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง
คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบ
รับ และหนังสือรับรองความเป็นคนไทย        
พลัดถิ่น 
     - ก า ร แ ต ่ ง ต ั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองในระดับอำเภอขึ้น เพื่อช่วย
กลั่นกรองคำขอ 
 
 

กรมการปกครองออกหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
คนรับทราบถึงแนวปฏิบัติ และกำชับการออกหนังสือรับคำขอ
แก่คนไทยพลัดถิ่นที่มาติดต่อยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งกรณียื่น
ขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น การเปลี่ยนกลุ่ม
และการคืนสถานะทางทะเบียน  รวมถึงปรับปรุงช่องทางการ
ร้องเรียนในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธผ่านระบบสารสนเทศที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
 
 
 
กรมการปกครองออกหนังสือสั่งการ เพื่อกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอำเภอหรือจังหวัดว่า 
องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปอย่างรอบคอบและเท่า
เทียมกัน  
 

2) ปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
2.1) ปัญหาเรื่องความล่าช้าในขั้นตอน
การพิจารณาของคำขอรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการปกครอง ควรวางนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการ
คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่นการ
กำหนดพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหา หรือถอดบทเรียนการ
ทำงานจากพื้นที่ที ่มีการแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติได้เป็นอย่างดี  
เป็นต้น รวมถึงจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติ
ไทยให้กับคนไทยอย่างเป็นระบบ และมีการร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างบูรณาการ เช่น มีการเก็บสถิติจำนวนคนไทยพลัดถิ่น
ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยและได้สัญชาติไทยแล้วอย่างเป็นระบบ  
ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
เพื่อช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่นในแต่ละ
พ้ืนที ่
       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเป็นหนึ ่งใน
หน่วยงานภาครัฐ ที ่ควรเสนอผลักดันให้เกิดนโยบายตัวชี้วัด
ความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator-KPI) ในแต่
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     - ป ัญหาด้านระยะเวลาของการ
เปลี่ยนกลุ่มหรือคืนสถานะทางทะเบียน
ของคนไทยพล ัดถ ิ ่นท ี ่ส ่ งผลให ้การ
ดำเนินการยื่นขอพิสูจน์และรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่นเกิดความล่าช้า (รอบ
แรกขอเปลี ่ยนกลุ ่ม/ คืนสถานะทาง
ทะเบียน และรอบที่สองขอรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่น) 
 

ละหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับคนไทยพลัดถิ่น ว่าในแต่ละปีควร
จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในกระบวนการคืนสัญชาติให้แก่คน
ไทยพลัดถิ่นตามที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบอย่างไรและร้อยละ
เท่าใด เพราะตัวชี้วัดความสำเร็จของงานเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น
ในแต่ละหน่วยงาน จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ปัญหาความล่าช้าใน
การคืนสัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ ่นเสร็จสิ ้นไปโดยเร็ว อีกทั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรเป็นหนึ่งในองค์กรที่
เข้าไปเกี่ยวข้องในการวางนโยบายตัวชี้วัดความสำเร็จของงานใน
การประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนไทยพลัดถิ่น 
และเมื่อเกิดการผลักดันนโยบายตัวชี้วัดความสำเร็จของงานใน
แต่ละหน่วยงานที ่เกี ่ยวกับกระบวนการคืนสัญชาติแล้วนั้น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ ่งมีพันธกิจสำคัญอันมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ ควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad 
hoc) เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น เพ่ือเข้าไปดำเนินการในเรื่องต่างๆ 
ตลอดจนเข้าไปตรวจสอบกระบวนการในการคืนสัญชาติที่
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของ
งานที่ตั ้งไว้หรือไม่ประการใด ซึ ่งการตรวจสอบเช่นว่านี้ทาง
คณะผู้วิจัยเห็นควรว่า จำต้องเป็นไปในลักษณะทุกๆไตรมาส 
เพื่อที่ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะรายงานผลใน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่น
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าเพิ่มเติมในการคืน
สัญชาติแก่คนไทยพลัดถิ่นได้ตรงสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
ต่อไป 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการปรึกษาหารือกับ
กรมการปกครอง เพ่ือสะท้อนปัญหาด้านระยะเวลาในการขอคืน
สถานะทางทะเบียนหรือการเปลี่ยนกลุ่ม ว่าส่งผลให้คนไทยพลัด
ถิ่นสูญเสียสิทธิที ่ควรจะได้ร ับในระหว่างรอดำเนินการของ
หน่วยงานราชการ รวมถึงผลักดันให้กรมการปกครอง มีการ
ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดขั้นตอนการ
พิจารณาในการขอคืนสถานะทางทะเบียน/เปลี ่ยนกลุ ่ม  ไป 
พร้อม ๆ กับการสามารถยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ ่น เพื ่อลดระยะเวลาและขั ้นตอนการทำงานของ
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     - กรณีปัญหาเกี่ยวกับพยานเสียชีวิต 
หรือไม่มีญาติมาให้การรับรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ ้าหน ้าท ี ่ ในการสอบพยานหล ักฐาน และลดภาระแก่                   
คนไทยพลัดถิ่นในการนำพยานมาให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ โดย
อาจจะกำหนดแนวปฏิบัติในรูปแบบของประกาศกระทรวงหรือ
หนังสือสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการปรึกษาหารือกับ
กรมการปกครอง เพื ่อสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
เนื ่องจากกรณีปัญหาคนไทยพลัดถิ ่นไม่มีญาติคนไทยให้การ
รับรอง หรือญาติเสียชีวิตแล้วนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ทำ
กระบวนการขอคืนสัญชาติไทยเกิดความชะงัก เนื ่องจากถูก
สงสัยว่าอาจไม่ใช่คนไทยพลัดถิ่นจริง ๆ ฉะนั้นคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมการปกครอง ควรร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยให้กรมการปกครองออกหนังสือสั่งการถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เช่น 
       - กรณีไม่มีญาติมารับรอง อาจใช้วิธีการประชาคมหมู่บ้าน 
ในรูปแบบของคณะกรรมการและกำหนดให้มีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมเข้าร่วมสังเกตการณ์หรือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
เพ่ือร่วมกันกลั่นกรองประวัติความเป็นมาของบุคคลดังกล่าว        
        - กรณีม ีพยาน แต ่พยานอาจเส ียช ีว ิตก ่อนที ่จะได้
สอบปากคำ ซึ่งถือว่าพยานมีเหตุจำเป็นอื่น อันเป็นการยากแก่
การนำพยานมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในภายภาคหน้า 
เช่น ผู้สูงอายุ เจ็บป่วย เป็นต้น ทางกรมการปกครองควรมีการ
กำหนดแนวปฏิบัต ิให้บ ุคคลเหล่านี ้ สามารถยื ่นคำร้องต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้มีการสอบสวนพยานไว้ล่วงหน้า    
ในรูปแบบของบันทึกถ้อยคำพยาน และผู้ร้องสามารถนำบันทึก
ถ้อยคำดังกล่าวมาใช้ประกอบการยื่นคำขอรับรองความเป็นคน
ไทยพลัดถิ่นได้ เนื่องจากพยานบุคคลเหล่านี้ บางคนเป็นพ่อ 
หรือแม่ หรือญาติใกล้ชิดกับผู้ยื่นคำร้อง และหากเสียชีวิตก่อนที่
จะได้มีการสอบปากคำ ก็จะส่งให้ผู ้ยื ่นคำขอขาดพยานบุคคล
ปากสำคัญในการยืนยันว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทยไป 
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2.2) ป ัญหา เ ร ื ่ อ ง อ ั ต ร าก ำล ั ง ของ
หน่วยงานราชการและงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาทำให้กระบวนล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3) ปัญหาเรื่ององค์ความรู้ความเข้าใจ
ของเจ ้ าหน ้าท ี ่ ในการแก ้ ไขป ัญหา
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ 
 
 
 
2.4) ปัญหาสัดส่วนการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที ่
 

กรมการปกครองควรมีการเพิ ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่
เฉพาะที่เป็นพื ้นที ่ชายแดนและมีปัญหาด้านสัญชาติ รวมถึง
พูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถึงปัญหาด้าน
สถานะบุคคล โดยอาจกำหนดแนวทางการทำงานในวันปกติ
อย่างน้อย 1 วัน เพื่อดำเนินการด้านสัญชาติสำหรับคนไทยพลัด
ถิ่นโดยเฉพาะ และเพื่อให้การดำเนินการคืนสัญชาติไทยเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ควรกำหนดแผนงานและงบประมาณในการ
คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ ่นในแต่ละพื ้นที ่เป็นการ
เฉพาะกิจ โดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงภายใน
จังหวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นและภาคประชาสังคม/
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่นอกเหนือจาก
เวลาราชการ 
 
กรมการปกครอง ควรจัดอบรมหรือจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัญชาติและการคืน
สัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ ่น เพื ่อส ่งเสริมความรู ้ให ้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือเข้า
รับหน้าที่ใหม ่
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการปรึกษาหารือกับ
กรมการปกครอง เพ่ือสะท้อนปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ในการพิจารณาพยานบุคคลของเจ้าหน้าที ่ในพื ้นที ่ ที ่อาจ
ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่คนไทยพลัดถิ่น เช่น การเรียกสอบ
พยานบุคคลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่จำกัดหรือเหตุอันควร หรือ
การใช้ดุลพินิจเกินกว่าแนวปฏิบัติตามที่กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
กำหนด  

3) ปัญหาทางข้อเท็จจริงของคนไทยพลัดถิ่น 
3.1 ข้อจำกัดของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป็น
เจ้าของปัญหา 
     - ปัญหาเกี ่ยวกับองค์ความรู ้และ
ความเข้าใจในการดำเนินการยื่นคำขอ
พิส ูจน ์และร ับรองความเป ็นคนไทย       
พลัดถิ่น 

 
 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน 
ได้แก่ หน่วยงานตาม MOU  ควรมีการวางแผนงาน เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกันแบบบูรณาการในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่คน
ไทยพลัดถิ่น  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดเตรียม
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3.2 ปัญหาเรื ่องการตระเตรียมพยาน 
หลักฐาน 
     -  การเตร ียมพยานเอกสารและ
พยานบุคคล 
 
 
 
 - การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยานหลักฐานในการยื่นคำขอ เช่น มีการทำข้อมูลที่เข้าใจง่าย
และแจกจ่าย การอบรมช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ ่นจัดเตรียม
เอกสาร ซ ักซ ้อมทำความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับคำถามในการ
สอบปากคำ 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชน 
ได้แก่ หน่วยงานตาม MOU  วางแผนงานและงบประมาณเพ่ือให้
ความช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นในการเตรียมพยานหลักฐานใน
การขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีการปรึกษาหารือกับ
กรมการปกครองเกี่ยวกับโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
DNA ฟรี เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจ รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสำนักงานกองทุน
ยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
2558 ซึ ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลดำเนินงานภายใต้กระทรวง
ยุติธรรม แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้กองทุนที่ต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงกรมการปกครอง ต้องมีการประสาน
กับกองทุนยุติธรรมเนื่องจากในแนวปฏิบัติของกองทุนยุติธรรม
ในเรื ่องการตรวจ DNA หากเป็นกรณีที ่ศาลสั ่งเพื ่อใช ้เป็น
หลักฐานในการต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้นสามารถทำได ้ซึ่งเป็นคนละ
กรณีก ับการขอตรวจ DNA แก่คนไทยพล ัดถิ ่น ซ ึ ่งไม ่ เข้า
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนตามกรณีพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 9  ทั้งนี้ อาจใช้ทางเลือกที่
เป็นการอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการอื ่น เช่น 
หน ่วยงานสถาบ ันน ิต ิว ิทยาศาสตร ์  โรงพยาบาลของรัฐ 
สถาบันการศึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด  เพื่อผลักดันให้
คนไทยพลัดถิ่นได้สามารถตรวจพิสูจนส์ารพันธุกรรม DNA ได้ฟรี
ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่า
ดำเนินการ โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในเชิงรุกให้คนไทย
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3.3 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของคนไทย
พลัดถิ่น 
     - ปัญหาเกี ่ยวกับสิทธิของคนไทย
พลัดถิ่นอันเป็นผลมาจากความล่าช้าใน
การคืนสัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ่น   
 

พลัดถิ่นทั้งกลุ่มบุคคลที่รอการเพิ่มชื่อตามบิดา มารดา และกลุ่ม
ที่รอการพิสูจน์ สามารถตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ได้ โดย
เริ่มจากการสำรวจข้อมูลคนไทยพลัดถิ่นที่ต้องการตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม DNA และกำหนดแนวทางการตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม DNA กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น  การกำหนด
ช่วงเวลาต่อเดือนว่าสามารถตรวจได้กี ่ราย หรือในกรณีที ่ไม่
สามารถตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ได้ฟรีทั ้งหมด ควรมี
การจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรม DNA คนละครึ่ง  เป็นต้น  
 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีบทบาทในเชิงรุกใน
การสะท้อนปัญหาความล่าช้าจากการคืนสัญชาติไทยถือว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของคนไทยพลัดถิ่นที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย          
ซึ่งส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นถูกลิดรอนสิทธิที่ควรจะได้รับในฐานะ
พลเมืองคนไทย  รวมถึงสร้างความร่วมมือหรือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัด เช่น การกำหนดพื้นที่นำร่องในการคืนสัญชาติไทย
ให้กับคนไทยพลัดถิ่นให้หมดไป ภายในปี 2566 เป็นต้น  
    นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการสะท้อน
ปัญหาและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของเด็กที่เป็นคนไทยพลัดถิ่น ได้มีโอกาสเข้าถึง
กองทุนทางการศึกษา โดยสร้างความร่วมมือกับกองทุนเงินให้
กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพ่ือ
ผลักดันให้เด็กที่พ่อแม่เป็นคนไทยพลัดถิ่นและอยู่ระหว่างการขอ
คืนส ัญชาต ิไทยให ้ม ี โอกาสสามารถเข ้าถ ึงส ิทธ ิการก ู ้ยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กได้สามารถ
เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น อันเป็นการสร้างทรัพยากรทางบุคคล
ในการทำงานให้กับประเทศต่อไปในอนาคต  ตลอดจนผลักดัน
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ทั้งด้านการทำงาน  
การรักษาพยาบาลฯ เช่น การสร้างความร่วมมือกับกระทรวง
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แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกถึงการรับคน
ไทยพลัดถิ่นเข้าทำงาน ซึ่งไม่ใช่หลักเกณฑ์ของบุคคลต่างด้าว  
รวมถึงการทำความเข้าใจกับแก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาส
ในการทำงานให้กับคนไทยพลัดถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาทางข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
ปัญหาเรื่องสถานะของคนไทยพลัดถิ่น 
กรณีตกสำรวจ 

สำหรับประเด็นเรื่องสถานะของคนไทยพลัดถิ่นกรณีตกสำรวจ 
คณะผู้วิจัยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 รูปแบบ 
 1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรจัดทำโครงการ
สำรวจข้อมูลของคนไทยพล ัดถิ ่นที ่ตกสำรวจ เพื ่อจ ัดทำ
ฐานข้อมูลและนำเสนอปัญหาในระดับนโยบาย และผลักดันใน
เกิดการสำรวจในระดับนโยบายของรัฐ เพื่อขึ้นทะเบียนคนไทย
พลัดถิ่นในกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทย 
  2 .คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชน แห ่ งชาติ  ควรม ีการ
ปรึกษาหารือกับกรมการปกครอง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ป ัญหาคนไทยพล ัดถ ิ ่ นท ี ่ ตกสำรวจ ผ ่ านแนวทางตาม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยการนำคนไทย
พลัดถิ ่นเข้าส ู ่ระบบทะเบียนราษฎร พร้อมกับผลักด ันให้             
กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการ ในการกำหนดกลุ่มให้คนไทย
พลัดถิ ่น โดยการระบุต ่อท้ายบัตรบุคคลผู ้ไม ่ม ีสถานะทาง
ทะเบียน (เชื้อสายไทย) เพื่อลดปัญหาความผิดหลงทางทะเบยีน
กับกลุ ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ ่มอื ่น อีกทั ้งยังลดปัญหาความ
ซ้ำซ้อนในการยื่นขอแก้ไขกลุ่ม หากคนไทยพลัดถิ่นต้องการใช้
สิทธิขอคืนสัญชาติไทยในอนาคต 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรส่งเสริมให้คนไร้
สัญชาติกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิยื่นคำขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ได้รู้เท่าทัน
และเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง ในการดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศ
ไทย รวมถึงให้ความรู้ถึงช่องทางการได้สัญชาติในกรณีอื่น เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กับคนไร้สัญชาติ/คนไทยพลัดถิ่นซึ่งมีปัญหาการ
พิสูจน์ได้ตัดสินใจ (เช่น กลุ่มคนไร้รากเหง้า กลุ่มเชื้อสายมุสลิม) 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สำหรับปัญหาทางกฎหมาย เสนอให้มีการทบทวนบทนิยามให้ครอบคลุมกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่มีสภาพ

ข้อเท็จจริงของการพลัดถิ่นแตกต่างกัน และแก้ไขฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลด

ขั้นตอนในการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน รวมถึงทบทวนแนวปฏิบัติทาง

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่คลุมเครือและปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพื่อลดปัญหาอันเกิดจาก

การใช้ดุลพินิจที ่กว้างเกินไปและคุ ้มครองผู ้ปฏิบัติงานที ่สุจริต   นอกจากนี้ในการคืนสัญชาติไทยให้กับ            

คนไทยพลัดถิ่น หน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขปัญหา จึงเสนอให้มี

การปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยมี

การนำเทคโนโลยีและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับการติดตามคำขอของคนไทยพลัดถิ่นหรือ

การดำเนินการด้านอื่นๆ ให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ว่า คำขอ/คำร้องนั้นอยู่ในชั้นใดหรือไดร้ับ

การพิจารณาแล้วหรือไม่และหากเกิดปัญหาควรติดต่อไปที่ใด เพื่อสร้างความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและการ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

2) ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

สำหรับปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความล่าช้าในกระบวนการพิสูจน์และรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เสนอให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเป้าหมายการคืนสัญชาติไทย

ให้กับคนไทยพลัดถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และจัดการกับปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 

โดยการเพิ ่มอัตรากำลังในพ้ืนที่ เฉพาะที่เป็นพื ้นที่ชายแดนและมีปัญหาด้านสัญชาติอย่างน้อย 1 อัตรา         

เพื่อดำเนินงานด้านสถานะบุคคลไร้สัญชาติโดยเฉพาะ ตลอดจนกำหนดแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน

พ้ืนทีใ่นวันปกติอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือดำเนินการด้านสัญชาติสำหรับคนไทยพลัดถิ่นโดยเฉพาะ นอกจากนี้เพื่อให้

การดำเนินการคืนสัญชาติไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ควรกำหนดแผนงานและงบประมาณในการคืนสัญชาติ

ไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นในแต่ละพ้ืนที่เป็นการเฉพาะกิจ โดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงภายใน

จังหวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นและภาคประชาสังคม/มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงปฏิบัติงานใน

พื้นที่นอกเหนือจากเวลาราชการ รวมถึงให้ความรู้แก่คนไทยพลัดถิ่นในการยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความ

เป็นคนไทยพลัดถิ ่น ตลอดจนมีการจัดอบรมทำความเข้าใจหรือแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่              

เพื่อให้การใช้ดุลพินิจมีมาตรฐานใกล้เคียงกันในทุกพื้นที่ ทั ้งนี้ในระหว่างการขอคืนสัญชาติไทยควรมีการ

กำหนดมาตรการชั่วคราว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น

ที่อยู่ระหว่างการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
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กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508  

พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535. 

พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 

พระราชบัญญัติสัญชาต.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551. 

พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555. 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561. 

กฎกระทรวงการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555. 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง คำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป็นคน

ไทยพลัดถิ่น ออก ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555. 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้า

มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุม พ.ศ.2559.  

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2564.  
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2551. 
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน       

พ.ศ.2548. 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 246/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 
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เกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555. 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท.0204.3/2311) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เรื่อง การพิจารณา
แปลงสัญชาติไทยแก่ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย 

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309/ว 11682 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน

การแก้ปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า. 

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0309.8/ว 28846 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564. 

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.1/ว 10483 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื ่อง โครงการตรวจสาร

พันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560. 
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หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 12445 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทาง
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หลักการเพื่อขอเปลี่ยนกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยของชนกลุ่มน้อย 
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ประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
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สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วันที่ 19 เมษายน 2565  ณ 
โรงแรมย่าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
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ในการดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth 

interview) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ยังคงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ

ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่คนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการ

ดำเนินการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 2019  คณะผู้วิจัยจึงทำการเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีสมัคร

ใจจากพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในการขอคืนสัญชาติไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้องโดยครอบคลุม  4 กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและ

นโยบาย หน่วยงานภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคล เชี่ยวชาญประเด็นด้าน

คนไทยพลัดถิ่น  

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น   

o พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตัวแทนเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น) ได้แก่ ชุมชนหินเทิน 

ชุมชนทุ่งเชือก ชุมชนคลองลอย ชุมชนไร่เครา บางสะพาน ทับสะแก ห้วยบง โป่งแดง สามร้อยยอด 

(เก็บข้อมูลในการนำเสนอปัญหาของแต่ละชุมชนผ่านเวทีการประชุมเครือข่ ายและการสัมภาษณ์

ตัวแทนชาวบ้าน) วันที่ 19 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 20 เมษายน 2565  

o พ้ืนที่จังหวัดระนอง  

ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนช้างแหก อำเภอเมืองระนอง  วันที่ 15 ธันวาคม  2564 

ตัวแทนชาวบ้านชุมชนท่าเรือบางกล้วย อำเภอสุขสำราญ วันที่ 16 ธันวาคม  2564 

o พ้ืนที่จังหวัดชุมพร  

ชุมชนบ้านท่ามะปลิง และชุมชนบ้านบางเกตุ (กลุ่มท่าแซะ) วันที่ 18 ธันวาคม 2564 

o พ้ืนที่จังหวัดพังงา ชุมชนปากเตรียม อำเภอคุระบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและนโยบาย  

o ส่วนราชการในระดับนโยบายกรมการปกครอง      

▪ กระทรวงมหาดไทย โดยเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ

ไทย วันที่  3 มีนาคม 2565  

▪ เลขาธิการสำนักงานสภาความม่ังคงแห่งชาติ วันที่ 23 มีนาคม 2565  
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▪ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

o ส่วนราชการในระดับจังหวัด  

▪ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดชุมพร วันที่ 2 มีนาคม 2565 

o ส่วนราชการอำเภอ  

▪ ปลัดอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่ 1 เมษายน 2565 

▪ ปลัดอำเภอเมืองระนอง  วันที่ 3 มีนาคม  2565  

▪ ปลัดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

▪ ปลัดอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา วันที่ 4 มีนาคม 2565 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถานะบุคคลเชี่ยวชาญประเด็นด้านคนไทยพลัดถิ่น 

▪ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  

▪ ผศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล  วันที่ 21 มีนาคม 2565  

▪ อาจารย์สุนีย์ ไชยรส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  

▪ คุณวีนัส สีสุข วันที่ 2 มีนาคม 2565  

 

กรอบคำถามการสัมภาษณ์ 

 ในบทสัมภาษณ์มีกรอบในการสัมภาษณ์ในการออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1) ลักษณะพ้ืนฐานของคนไทยพลัดถิ่น  
 2) ขั้นตอนและกระบวนการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 
 3) ลักษณะของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 
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ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ 

 

 
1. พ้ืนทีก่รณีศึกษา……………….………………….….……………….……………….……………….……………….………………. 
2. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 2.1 ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………. 
 2.2 อายุ……………………..….……………….……………….……………….………………………………….…………… 
 2.3 จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย.……………………………………………………….………….………….………… 
 2.4 จำนวนสมาชิกในครอบครัว……………….……………….……………….……………….………………………… 
 2.5 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ …….…….……………….……………….……………….……………….……………….…………… 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 
 3.1 สถานะทางทะเบียนปัจจุบัน..……………….……………….………………………….……………….…………… 
 3.2 หน่วยงานราชการทางทะเบียนประจำการพ้ืนที่…….………………………….……………….…………….. 
 3.3 การดำเนินการทางทะเบียนในปัจจุบัน………………..…………….……………….……………….…………… 
 3.4 ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (เริ่มดำเนินการครั้งแรกเม่ือใด) …………..……….……………….…………… 
 3.5 วิธีดำเนินการทะเบียน (โดยละเอียด)……………….……………….……………….……………….…………… 
 3.6 เอกสารประกอบที่ใช้…………………………..………….……………….……………….……………….…………… 
 3.7 อุปสรรคและปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินการทางทะเบียน 
  - ปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการ…………….……………….…………………..…………… 
  - ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย............……….……………….…………………….…………… 
 3.8 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)……...……………….……………….……………….……………….……………….…………… 
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ภาพการลงพ้ืนที่จังหวัดระนอง ชุมพร พังงาและประจวบคีรีขันธ์ 
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ภาพการลงพ้ืนที่จังหวัดระนอง ชุมพร พังงาและประจวบคีรีขันธ์ 
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2.การประชุมกลุ่มย่อย 

 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) คนไทยพลัดถิ่นจำนวน  2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

15 คน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

พื้นที่จัดการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2565 

ณ โรงแรมย่าหมู อำเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 

- ปลัดอำเภอเมืองระนอง โดยคุณสมจิตร ฝ่ายสำนักทะเบียน   

- นักพัฒนาเอกชนมูลนิธิชุมชนไทย โดยนายภควินท์ แสงคง   

- ตัวแทนเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทย

พลัดถิ่น) ได้แก่ ตัวแทนเมืองระนอง ตัวแทนอำเภอกะเปอร์ 

ตัวแทนจังหวัดพังงา 

ผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน  

ครั้งที่ 2  วันที่ 20 เมษายน 2565 

ณ ชุมชนคลองลอย อำเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ผู้ใหญ่บ้านคลองลอยและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

- เจ้าหน้าที่ทหารจากกอรมน. 

- ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น ในพ้ืนที่คลองลอยจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้เข้าร่วม จำนวน 53 คน 

 

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาพการจัดเวทกีารประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดระนอง 
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ภาพการจัดเวทกีารประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ

ผลการวิจัย และรับฟังความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี ่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 30 คน 
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ภาพการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ภาพการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 

 




