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บทสรุปผู*บริหาร 

(Executive Summary) 

1. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย 

1.1 ชื ่อเรื ่อง โครงการจัดทำข-อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 เพ่ือสMงเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชน 

( The Project for Recommended Measures or Guidelines for Enhancing Effective 

Implementation and Practice of Nationality Act no. 5 B.E. 2555 (2012) to Promote and 

Protect Human Rights) 

1.2 คณะท่ีปรึกษาและคณะทำงาน  

  (1) รองศาสตราจารยs ดร.ณฐพงศs จิตรนิรัตนs ท่ีปรึกษาคณะทำงาน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  โทรศัพทs 085-8911-758  

 E-mail cnatthapong@gmail.com 

 (2) ศาสตราจารยs ดร. กรกฎ ทองขะโชค ท่ีปรึกษาโครงการ (หัวหน-าโครงการ) 

 คณบดีคณะนิติศาสตรs มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 โทรศัพทs 086-9596-119  

 E-mail tokorakod@tsu.ac.th 

 คณะทำงาน 

 (3) นายภาณุวัฒนs ปานแก-ว 

 อาจารยsประจำคณะนิติศาสตรs มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 โทรศัพทs 087-3159-459 
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 E-mail panuwat.p@tsu.ac.th 

(4) นางสาวอจิรวดี เหลาอMอน 

 อาจารยsประจำคณะนิติศาสตรs มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 โทรศัพทs 085-6452-219 

 E-mail ajirawadee.l@tsu.ac.th 

 (5) นางสาวบงกช ดารารัตนs 

 อาจารยsประจำคณะนิติศาสตรs มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 โทรศัพทs 087-1777-023 

 E-mail bongkoch.d@tsu.ac.th  

1.3 งบประมาณและระยะเวลาการทำวิจัย 

 ได-รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหMงชาติ จำนวนเงิน 500,000 บาท 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 

2. สรุปโครงการวิจัย 

2.1 ความสำคัญและท่ีมาของป[ญหา 

 หลังจากมีการประกาศใช-พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีเจตนารมณsเพ่ือการแก-ไข

ป�ญหาให-คนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป�นคนเชื้อสายไทยที่ต-องกลายเป�นคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต โดยให-สัญชาติไทยโดยการเกิดแกMบุคคลดังกลMาวโดยมี

เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากมีการบังคับใช-พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เป�นเวลา 

10 ป�แล-วแตMการแก-ไขป�ญหาสถานะบุคคลของกลุMมคนไทยพลัดถิ่นยังไมMอาจดำเนินการลุลMวงครอบคลุม

กลุMมเป�าหมายคนไทยพลัดถิ่นทั้งหมดได- สMงผลให-กลุMมคนไทยพลัดถิ่นอีกจำนวนมากไมMสามารถเข-าถึงสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานและสวัสดิการด-านตMาง ๆ ในฐานะพลเมืองไทยได-    
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กลุMมคนไทยพลัดถิ่นซึ่งสMวนใหญMอาศัยอยูMในพื้นท่ีกระจายตัวหลายภูมิภาคทั้ง 6 จังหวัดได-แกM  ระนอง 

ประจวบคีรีขันธs ชุมพร พังงา ตราดและตาก ซึ่งมีจำนวนประมาณการกวMา  38,000 คน สำหรับพื้นที่ทาง

ภาคใต-ของประเทศไทยซึ่งเป�นพื้นท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ี มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยูMเป�นจำนวนมากซึ่งคาดการณs

วMามีอยูMประมาณ 28,000 คน อาศัยอยูMในจังหวัดตMาง ๆ ทั้งระนอง ประจวบคีรีขันธs ชุมพรและพังงา โดยกลุMม

คนไทยพลัดถิ่นดังกลMาว ได-มีการรวมตัวกันเป�นเครือขMายการแก-ป�ญหา “คืนสัญชาติคนไทย” และในป� 2550 

ได-มีการศึกษาเรื่องการแก-ไขป�ญหาสถานะของบุคคลในประเทศไทยและมีการรMางกฎหมายในชั้นกรรมาธิการ

และมีการผลักดันจนกระทั่งเป�นที่มาของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการบัญญัติไว-เป�น

เฉพาะสำหรับการคืนสัญชาติแกMคนไทยพลัดถ่ิน 

 สถานการณsในป�จจุบัน คนไทยพลัดถิ่นทั้งประเทศได-ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองจำนวน 17,903 

คน และได-การคืนสัญชาติไปแล-วเสร็จ 12,524 คน (ข-อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) แตMยังมีคนไทยพลัดถ่ิน

อีกเป�นจำนวนมากยังไมMได-รับการคืนสัญชาติไทย เนื่องจากเหตุผลหลายประการภายใต-การบังคับใช-กฎหมาย

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎหมายลำดับรองที่เป�นกลไกในการแก-ไขป�ญหาสถานะ

บุคคลของคนไทยพลัดถิ่น จึงจำเป�นท่ีจะต-องมีการศึกษาป�ญหาทางข-อกฎหมาย อุปสรรค และข-อท-าทายใน

การดำเนินการพิสูจนsและคืนสัญชาติไทยให-กับกลุMมคนไทยพลัดถิ่นโดยจะได-ทำการศึกษาในพื้นที่ภาคใต- 

เพื่อที่จะนำข-อมูลและองคsความรู-ที ่ได-จากการศึกษามาพัฒนาและจัดทำเป�นข-อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทาง เพื่อสMงเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชนของกลุMมคนไทยพลัดถิ่น รวมตลอดทั้งการแก-ไขปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข-องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก-ไขป�ญหาการคืนสัญชาติให-แกMคน

ไทยพลัดถ่ิน  
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2.2 วัตถุประสงค̂ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาป�ญหา อุปสรรค และข-อท-าทายในการดำเนินการพิสูจนsและการรับรองความเป�นคนไทย

พลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจนsและการรับรองความ

เป�นคนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข-องกับการพิสูจนsและรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 

 2. เพื่อนำผลการศึกษามาใช-ประโยชนsในการตรวจสอบและรายงานข-อเท็จจริงที่ถูกต-องเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทำข-อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก-ไขป�ญหาสถานะบุคคลของกลุMม

คนไทยพลัดถ่ิน รวมถึงข-อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสMงเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยพลัดถ่ิน 

2.3 วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาป�ญหา อุปสรรค และข-อท-าทายในการดำเนินการพิสูจนsและคืนสัญชาติไทยให-กับกลุMมคน

ไทยพลัดถิ่นในภาคใต-ในจังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธs ชุมพรและพังงา ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 

5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจนsและการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555  ใช-วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (qualitative methods) โดยการเก็บข-อมูลแบบผสมผสานทั้งการศึกษาเอกสาร (documentary 

research) และการรวบรวม วิเคราะหsข-อมูลภาคสนาม (field research) ตลอดจนวิธีการอื่นที่เหมาะสมตาม

วัตถุประสงคsการศึกษา ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหsข-อมูลเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข-องกับกฎหมาย นโยบาย แนว

ปฏิบัติของหนMวยงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับประเด็นคนไทยพลัดถ่ิน 

 2.ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการและเครื่องมือในการเก็บข-อมูล และแผนการดำเนินการศึกษา 

เชMน แบบสอบถาม รูปแบบการสัมภาษณs  รวมถึงดำเนินการรวบรวม วิเคราะหsและสังเคราะหsข-อมูล เอกสารท่ี

เก่ียวข-องกับกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข-องท้ังในภาพรวมและเชิงลึก  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องกับ

ประเด็นคนไทยพลัดถ่ินตามวัตถุประสงคsการวิจัย 
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 3. รวบรวมและวิเคราะหsข-อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณsเชิงลึก (In-depth interview) อยMางน-อย

ครอบคลุม 4 กลุMมเป�าหมาย ได-แกM  

กลุMมท่ี 1 คนไทยพลัดถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธs ระนอง ชุมพร และพังงา  

กลุMมที่ 2 หนMวยงานภาครัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข-องกับกลุMมคนไทยพลัดถิ่นทั้งระดับปฏิบัติและนโยบาย 

ได-แกM องคsกรปกครองสMวนท-องถิ่น อำเภอ จังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคง

แหMงชาติ และคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 

กลุMมที่ 3 หนMวยงานภาคประชาสังคม/องคsกรพัฒนาเอกชนทำงานเกี่ยวข-องกับการสMงเสริมและ

คุ-มครองสิทธิของกลุMมคนไทยพลัดถ่ินในพ้ืนท่ีศึกษา 

กลุMมท่ี 4 กลุMมนักวิชาการหรือผู-เช่ียวชาญด-านสถานะบุคคล ในประเด็นด-านคนไทยพลัดถ่ิน 

 4. จัดประชุมกลุMมยMอย (Focus group) ผู -มีสMวนได-เสียที่เกี ่ยวข-อง 2 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธs ระนอง ชุมพร และพังงา 

 5. วิเคราะหs สังเคราะหsและประมวลผลข-อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือแสวงหาข-อค-นพบ

ตามวัตถุประสงคsของงานวิจัย และจัดทำข-อเสนอรMางรายงานผลการศึกษาวิจัย โดยมีข-อเสนอแนะมาตรการ 

หรือแนวทางในการสMงเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชนของกลุMมคนไทยพลัดถิ่นในเชิงรูปธรรม ตลอดจน

แนวทางการแก-ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำส่ังท่ีเก่ียวข-องตามหน-าท่ีและอำนาจของกสม. 

 6. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั ้ง เพื ่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพื่อสร-างความเข-าใจตMอ

ผลการวิจัย และรับฟ�งความเห็นเพิ่มเติม/ข-อเสนอแนะ จากผู-มีสMวนได-เสียที่เกี่ยวข-อง เพื่อปรับปรุงแก-ไข

ข-อเสนอแนะ   
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2.4 ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโครงการจัดทำข-อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  เพื่อสMงเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป�น

การศึกษาในเชิงเอกสารปรับกับเชิงพ้ืนท่ี สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคsดังน้ี  

 1. การศึกษาป[ญหา อุปสรรค และข*อท*าทายในการดำเนินการพิสูจน^และการรับรองความเปdนคน

ไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงการพิสูจน^และการ

รับรองความเปdนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555 รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข*องกับการพิสูจน^และรับรองความ

เปdนคนไทยพลัดถ่ิน มีข*อค*นพบคือ 

 1.1 ป�ญหาและอุปสรรค   

 ตามกฎหมายวMาด-วยเรื่องสัญชาติและการจัดการป�ญหาสถานะบุคคล กลุMมคนไทยพลัดถิ่นสามารถ

จำแนกออกเป�นกลุMมตMาง ๆ ที่มีสิทธิในการยื่นคำขอเพื่อเข-ากระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ซ่ึง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยใช-วิธีการจำแนกโดยใช-หมายเลขท่ีตMางกันออกไปแตMละกลุMม ดังน้ี      

 กลุMมที่หนึ่ง ผู-พลัดถิ่นสัญชาติพมMาเชื้อสายไทยที่เข-ามา กMอน วันที่ 9 มีนาคม 2519 โดยกรณีบุคคลท่ี

ยังไมMได-สัญชาติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ-าน ท.ร.13  เป�นบุคคลประเภท 6 เลขประจำตัวประชาชนหลักแรก

ขึ้นต-นด-วยเลข 6 และหลักที่หกและเจ็ดจะเป�นเลข 66  (6- xxxx - 66xxx- xx - x) หรือเรียกวMา 6 กลุMม 66 

รวมถึงบุตรด-วยซึ่งเป�นบุคคลประเภท 7 สMวนบุคคลที่ได-สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะมีชื ่ออยูMใน

ทะเบียนบ-าน ท.ร.14  เลขบัตรประจำตัวประชาชนข้ึนต-นหลักแรกด-วยเลข ( 8- xxxx - xxxxx- xx – x)  

กลุMมท่ีสอง ผู-พลัดถิ่นสัญชาติพมMาเชื้อสายไทยท่ีเข-ามา หลัง วันท่ี 9 มีนาคม 2519 โดยบุคคลท่ียังไมMได-

สัญชาติไทย จะมีชื่อในทะเบียนบ-าน ท.ร.13  เป�นบุคคลประเภท 6 เลขประจำตัวประชาชนหลักแรกขึ้นต-น

ด-วยเลข 6 และหลักที่หกและเจ็ดจะเป�นเลข 67  (6- xxxx - 67xxx- xx - x)  หรือเรียกวMา 6 กลุMม 67 รวมถึง
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บุตรด-วยซึ ่งเป�นบุคคลประเภท 7 ซึ ่งบุคคลในกลุ Mมนี ้ย ังไมMมีผู -ใดได-รับการแปลงสัญชาติไทย ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553  

กลุMมท่ีสาม กลุMมคนที่มีเชื้อสายไทยที่ได-รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตรs การจัดการป�ญหา

สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  โดยบุคคลใน

กลุMมคนที่มีเชื้อสายไทยที่ได-รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตรsนี้ จะได-รับการจัดทำทะเบียนประวัติ 

ท.ร. 38 ก. ( หรือ ท.ร.38 ข.)  ซ่ึงเป�นกลุMมท่ีไมMมีสถานะทางทะเบียน ได-เลขประจำตัวประชาชนข้ึนต-นหลักแรก

ด-วยเลข 0 และเลขหลักที่หกและเจ็ดเป�นเลข 89 โดยในการบันทึกรายการบุคคลในระบบคอมพิวเตอรsจะมี

รหัสกำกับอยูM สามารถจำแนกกลุMมบุคคลได-  (0- xxxx - 89xxx- xx - x) หรือเรียกวMา 0 กลุMม 89 

 ในสMวนของกลุMมผู-มีสิทธิยื่นคำขอทั้งสามกลุMม มีข-อติดขัดที่เป�นอุปสรรคตMอการได-รับคืนสัญชาติของคน

ไทยพลัดถ่ิน สามารถจำแนกป�ญหาได- ดังน้ี 

1.1.1 ป�ญหาทางข-อกฎหมาย 

ประเด็นป�ญหาในสMวนของกฎหมายสาระบัญญัติ ได-แกM พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2555, กฎกระทรวงการพิสูจนsและการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. 2555, ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจนsความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือรับรองความเป�นคน

ไทยพลัดถ่ิน ซ่ึงทำให-กระบวนการรับรองความเป�นคนพลัดถ่ินเกิดอุปสรรคหรือกระบวนการติดขัด 

- พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 

ประเด็นป�ญหาข-อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เป�นประเด็นท่ี

จำต-องมีการทบทวนในเรื่องของบทนิยาม จากบทนิยามความหมายของคนไทยพลัดถิ่น มาตรา 3 

“ผู $ซ ึ ่งมีเชื ้อสายไทยที ่ต$องกลายเป9นคนในบังคับของประเทศอื ่นโดยเหตุอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต” พบข-อถกเถียงในการพิจารณาถึงถ-อยคำ

ตามกฎหมายวMา “การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต” มีความจำเป�น
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จะต-องย-อนไปถึงอดีตแคMไหนเพียงใด ซึ่งยังเป�นข-อถกเถียงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความมั่นคง 

มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรs ที่ยังไมMได-ข-อสรุปที่แนMชัด อีกกรณีในเรื่องของการจะถูกถือวMา “เป9น

ผู$ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ในป�จจุบันยังไมMมีกฎกระทรวง

รับรองในเร่ืองดังกลMาว  

- กฎกระทรวงการพิสูจน̂และการรับรองความเปdนคนไทยพลัดถ่ิน พ.ศ. 2555 

ประการแรก ป�ญหาข-อกฎหมายตามกฎกระทรวงการพิสูจนsและการรับรองความเป�นคนไทย

พลัดถ่ิน พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป�นข-อปฏิบัติเพ่ือให-สอดคล-องกับมาตรา 9/5 แหMงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งบัญญัติไว-ในวรรคท-ายวMา “การพิสูจนQและการรับรองความเป9นคนไทย

พลัดถิ่นให$เป9นไปตามหลักเกณฑQและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” จึงมีการออกกฎกระทรวง

ฉบับนี้ ประเด็นป�ญหาในเรื่องการรับรองพยานหลักฐานโดยใช- “บุคคลท่ีนTาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติ

ไทย” ตามกฎกระทรวงฯ ข-อ 2 (5)  เพื่อให-การรับรองคนไทยพลัดถิ่นวMาไมMได-ถือสัญชาติของ

ประเทศอื่นอยูMหรือเพื่อรับรองผังเครือญาติในกรณีที่ไมMได-รับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มี

สัญชาติไทย ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไมMได-มีการกำหนดวMาหมายถึงผู-ใดอยMางแจ-งชัดสำหรับแนว

ปฏิบัติของเจ-าหน-าท่ีในแตMละพ้ืนท่ี สMงผลให-กลายเป�นการใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าท่ีท่ีไมMมีเอกภาพ  

ประการท่ีสอง เร่ืองการออกใบรับคำขอ ตามข-อ 6 ท่ีบัญญัติวMา “เม่ือพนักงานเจ$าหน$าท่ีได$รับ

คำขอพร$อมด$วยหลักฐานประกอบคำขอครบถ$วน…. ให$ออกใบรับคำขอ” เมื่อพิจารณาขั้นตอน

กระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น กฎกระทรวงได-กำหนดกรอบระยะเวลาในทุก

ขั ้นตอน ดังนั ้น หมายความวMาในทุกขั ้นตอนกระบวนการตั ้งแตMออกใบรับคำขอจนถึงช้ัน

คณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นมีกรอบระยะเวลากำกับอยูM ซึ่งในกฎกระทรวงเร่ิม

นับระยะตั้งแตMวันที่ออกใบรับคำขอสำหรับผู-ยื่นคำขอไทยพลัดถิ่น ดังนั้น จึงมีการอาศัยชMองวMาง

โดยวิธีการยังไมMออกใบรับคำขอ จนกวMาอำเภอจะได-รวบรวมหลักฐาน สอบพยานบุคคล เป�นท่ี
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แล-วเสร็จ ซึ่งไมMมีกรอบระยะเวลากำหนดไว-แนMชัด ดังนั้น จนกวMาจะได-มีการออกใบรับคำขอ อาจ

มีการดำเนินการในสMวนพยานหลักฐานต้ังแตMหลายเดือนไปถึงจนถึงหลายป�แล-วจึงออกใบรับคำขอ 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคำขอพิสูจน^ความเปdนคนไทยพลัดถิ่น ใบรับ และหนังสือ

รับรองความเปdนคนไทยพลัดถ่ิน 

ในสMวนของประกาศกระทรวงมหาดไทย ปรากฎในหน-าท-ายเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงาน

ข-อที ่ 2 ความวMา “ทั ้งนี ้นายอำเภออาจแตTงตั ้งคณะกรรมการในระดับอำเภอขึ ้น เพื ่อชTวย

กลั ่นกรองคำขอด$วยก็ได$” ในประกาศกระทรวงฯ มิได-มีการระบุชัดถึงองคsประกอบของ

คณะกรรมการระดับอำเภอ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอนั้นเป�นดุลพินิจ ซึ่งทาง

ปฏิบัติในพื้นที่ศึกษาที่มีการตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ จะประกอบไปด-วยกำนัน ผู-ใหญMบ-าน 

ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีเป�นบุคคลเดียวกับผู-ให-การรับรองพยานหลักฐานตามกฎกระทรวง ทำให-ขาดการมี

สMวนรMวมของคนไทยพลัดถ่ินท่ีประสบป�ญหาและถูกกีดกันในการเข-าสูMกระบวนการคณะกรรมการ

กล่ันกรองระดับอำเภอ 

1.1.2 ป�ญหาในกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 

ในการเข-าสูMกระบวนการยื่นคำขอเพื่อรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น มีข-อค-นพบป�ญหาในสMวนของ

กระบวนการโดยแบMงสามารถแบMงได-เป�น 2 กรณีคือ การยื่นคำขอและรับรองความเปdนคนไทยพลัดถิ่นกรณี

ปกติ หมายถึง คนไทยพลัดถิ่นที่ได-รับการจำแนกสถานะบุคคลตรงตามที่กฎหมายกำหนดให-สามารถยื่นคำขอ

รับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นได- โดยดำเนินขั้นตอนตามปกติ 4 ขั้นได-แกM ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับ

กรมการปกครอง และคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น และอีกกรณีคือ การยื่นคำขอและ

รับรองความเปdนคนไทยพลัดถิ่นกรณีไมjปกติ หมายถึง คนไทยพลัดถิ่นที่ขาดคุณสมบัติบางประการในเรื่อง

ของสถานะบุคคลไมMตรงตามเงื่อนไขในการสามารถยื่นคำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นและจำต-องมี
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ขั้นตอนที่เป�นเงื่อนไขกMอนเข-าสูMกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งทั้งสองกรณีมีจุดรMวมที่เป�น

ป�ญหาเดียวกัน ดังน้ี  

1) ป�ญหาเรื่องความลMาช-าในขั้นตอนการพิจารณาของคำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น กฎหมาย

ที่บังคับใช-แม-มีกรอบระยะเวลาที่แนMนอนสำหรับกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นตั้งแตMชั้นยื่นคำขอ 

แตMในกระบวนการตามกฎหมายมีข-อบัญญัติที่สอดแทรกปลีกยMอยท่ีเจ-าหน-าที่สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีก

ได- เชMน แม-มีการดำเนินการตรวจสอบคำขอและหลักฐานครบถ-วนแล-ว แตMหากมีกรณีมีเหตุจำเป�นที่ไมMอาจ

ดำเนินการให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถขยายได-ไมMเกิน 15 วัน หรือกรณีของผู-ยื่นคำขอที่มี

เงื่อนไขทางทะเบียนท่ีต-องดำเนินการแก-ไขเปล่ียนแปลงให-แล-วเสร็จโดยไมMมีกรอบระยะเวลากMอนท่ีจะได-มีการย่ืน

คำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น เมื่อคำนึงถึงความเสียหายจากการยังไมMได-รับการรับรองสิทธิของคนไทย

พลัดถิ่นทำให-เกิดผลกระทบจากการไมMสามารถใช-สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในฐานะพลเมืองได- เชMน สิทธิในการ

ทำงาน สิทธิที่อยูMอาศัย สิทธิในการถือครองทรัพยsสิน สิทธิในการศึกษา ซึ่งสงวนไว-เฉพาะผู-มีสัญชาติไทย ซึ่งเป�น

ความอยุติธรรมอันเกิดจากการความลMาช-า 

2) ป�ญหาเรื่องอัตรากำลังของหนMวยงานราชการและงบประมาณในการแก-ไขป�ญหาทำให-กระบวน

ลMาช-า การแก-ไขป�ญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลเป�นป�ญหาที่จำเป�นต-องระดมทรัพยากรมหาศาลและ

เกี่ยวพันกับหลายหนMวยงาน กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป�นสMวนงานหลักที่มีหน-าที่โดยตรงในการแก-ไขป�ญหา พบวMา

อัตรากำลังของผู-ปฏิบัติงานไมMเพียงพอ ทำให-เกิดป�ญหาเรื่องของภาระงานของเจ-าหน-าที่และประสิทธิผลในการ

แก-ไขป�ญหาเร่ืองสัญชาติและสถานะบุคคล  

 3) ป�ญหาเรื่องความรู-ความเข-าใจของเจ-าหน-าที่ในการแก-ไขป�ญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลไร-สัญชาติ 

ซ่ึงเป�นประเด็นท่ีมีความซับซ-อนและละเอียดอMอน จึงทำให-เกิดความสับสนตMอการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าท่ี 

 4) ป�ญหาสัดสMวนการใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าท่ี ในกระบวนการด-านสัญชาติและสถานะบุคคลเรื่อง      

หนึ่ง ๆ  มีกฎหมายและแนวปฏิบัติหลายฉบับ อยMางเชMนในเรื่องของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งใช-กฎหมายรวมถึงแนว
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ปฏิบัติหลายฉบับ ในทางปฏิบัติของเจ-าหน-าที่ในแตMละพื้นที่มีการใช-ดุลพินิจไมMเหมือนกันในเรื่องที่ไมMชัดเจน 

โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคล เชMนประเด็นเรื่อง “บุคคลท่ี

นMาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทย” เพื่อให-การรับรองคนไทยพลัดถิ่นวMาตนเองไมMได-ถือสัญชาติของประเทศอื่น หรือ

การรับรองผังเครือญาติในกรณีที่ไมMได-รับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มีสัญชาติไทย ไมMได-มีการกำหนดวMา

หมายถึงผู-ใดอยMางแจ-งชัดทำให-เจ-าหน-าที่ใช-ดุลพินิจที่ตMางกันในแตMละพื้นท่ี ซี่งเป�นการยากในการพิสูจนsเจตนาท่ี

ทำให-ปราศจากข-อสงสัย 

ในสMวนกรณีการยื่นคำขอและรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นกรณีไมMปกติขั้นตอนกรณีป�ญหาในการ

แก-ไขทะเบียนประวัติบุคคลที่ไมMมีสถานะทางทะเบียน ได-แกM การบันทึกรายการผิดหลง และถูกจำหนMายรายการ 

ซึ่งเป�นกลุMมที่จะต-องมีการขอคืนสถานะทางทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงกลุMมกMอน หรือกรณีตกสำรวจท่ีทำให-ไมM

มีสถานะทางทะเบียน ทำให-ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้น กรณีตกสำรวจจะต-องมี

สำรวจใหมMโดยออกเป�นมติคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงมหาดไทยหรือสภาความมั่นคงเสนอนโยบายสำรวจไปยัง

คณะรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวพันกับความมั่นคง อีกทั้งการสำรวจมีข-อจำกัดสำหรับคนไทยพลัดถิ่นที่โยกย-ายถ่ิน

ฐานออกนอกพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพ ทำให-ตกสำรวจและสMงผลตMอกระบวนการพิสูจนsและการรับรองความเป�น

คนไทยพลัดถิ่นและสMงผลกระทบตMอการเข-าไมMถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยในกระบวนการดังกลMาวไมMได-มีกรอบระยะ

ตามกฎหมายเหมือนอยMางกรณีของการยื่นคำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ทำให-คนไทยพลัดถิ่นที่มีป�ญหาเรื่องสถานะทางทะเบียนใช-ระยะเวลาในการขอคืนสัญชาติ

ท่ีมีระยะเวลายาวนานข้ึนโดยไมMมีระยะเวลาจำกัด 

1.1.3 ป�ญหาทางข-อเท็จจริงของคนไทยพลัดถ่ิน 

ประการแรก ข-อจำกัดของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป�นเจ-าของป�ญหา การรู-หนังสือและเข-าใจถึงสิทธิตาม

กฎหมาย สMงผลตMอกระบวนการพิสูจนsสัญชาติเพื่อขอคืนสัญชาติ เนื่องด-วยในเรื่องการรับรองสิทธิตามกฎหมาย
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หรือกระบวนการตMาง ๆ ล-วนเป�นถ-อยคำตามภาษากฎหมายที่ยากตMอการเข-าใจ ทำให-คนไทยพลัดถิ่นจำนวน

มาก ไมMได-ทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย 

ประการที่สอง ป�ญหาเรื่องการตระเตรียมพยานหลักฐาน ได-แกM ป�ญหาเรื่องเอกสารที่มีไมMสอดคล-อง

กับพยานบุคคลท่ีให-ในการ  หรือการไมMสามารถหาพยานบุคคลท่ีเป�นเครือญาติได- รวมถึงคนไทยพลัดถ่ินโดยสMวน

ใหญMจะพบป�ญหาในเรื่องของคMาใช-จMายและคMาเดินทาง การตรวจ DNA มีคMาใช-จMายในการตรวจและคMาเดินทาง

เป�นจำนวนเงินที่เป�นภาระเกินการแบกรับได-ของคนไทยพลัดถิ่น ทำให-การใช-พยานหลักฐานในชMองทาง DNA 

เป�นข-อจำกัดท่ีคนไทยพลัดถ่ินอีกจำนวนมากเข-าถึงไมMได-   

ประการที่สาม ป�ญหาการเข-าถึงสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น ในการเข-าถึงสิทธิถึงคนไทยพลัดถิ่นนั้น แม-

ในชMวงระยะเวลาที่ผMานมาจะมีความพยายามแก-ไขป�ญหาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ในระหวMางที่รอ

การพิสูจนsและรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น แตMเนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาที่ลMาช-า จึงสMงผลกระทบ

ตMอการดำเนินดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธs จังหวัดชุมพร จังหวัด

ระนองและจังหวัดพังงา ยังคงถูกจำกัดในเร่ืองสิทธิตMางๆ จนไมMสามารถใช-ชีวิตได-อยMางปกติเชMนประชาชนท่ัวไป  

ป[ญหาทางข*อเท็จจริงเพ่ิมเติม  

 ประการแรก ในมุมมองของผู-ปฏิบัติงาน ได-แกM เจ-าหน-าที่รัฐที่เกี่ยวข-องกับการดำเนินการด-านสัญชาติ

และสถานะบุคคล พบป�ญหาการปะปนกันระหวMางคนไทยพลัดถิ่นผู-ทรงสิทธิตัวจริงและบุคคลอื่นที่ไมMใชMคนไทย

พลัดถิ่น ซึ่งเป�นเรื่องที่เจ-าหน-าที่ต-องใช-ความระมัดระวังมากขึ้น ในพื้นที่ศึกษาภาคใต- ตั้งอยูMในภูมิภาคที่เป�น

รอยตMอระหวMางประเทศเพื ่อนบ-านและประเทศไทย ทำให-มีกลุ Mมคนจำนวนมากที ่เข-ามาปะปนอยู Mใน

กระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นด-วย ซึ่งเป�นอุปสรรคอยMางหนึ่งของเจ-าหน-าที่ในการบริหารจัดการ 

ดังนั้น การแสวงหาพยานหลักฐานจึงเป�นเรื่องที่เครMงครัดสำหรับเจ-าหน-าท่ี ขณะเดียวกันก็เป�นป�ญหาในทาง

ปฏิบัติด-วยเชMนเดียวกัน กรณีที่คนไทยพลัดถิ่นไมMสามารถหาพยานหลักฐานในการยืนยันตนเองได-รวมไปถึงเป�น

ชMองทางในการทุจริตคอรsรัปช่ัน 
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ประการที่สอง ป�ญหากรณีคนไทยพลัดถิ่นตกสำรวจ เนื่องจากในป�จจุบันยังไมMมีนโยบายแก-ไขป�ญหา

เกี่ยวกับการสำรวจบุคคลตกสำรวจในกรณีของคนไทยพลัดถิ่น จึงทำให-บุคคลกลุMมดังกลMาวเลือกใช-ชMองทางใน

การจัดทำทะเบียนประวัติ ( ทร.38) และถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไมMมีสถานะทางทะเบียน ซึ่งสMงผลกระทบตMอ

การใช-สิทธิขอคืนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  เนื่องจากต-องดำเนินการ

เปลี่ยนกลุMมให-ถูกต-องเสียกMอน จึงจะสามารถยื่นคำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นได-ซึ่งทำให-ระยะเวลาใน

การดำเนินการขอคืนสัญชาติไทยเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ข*อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก*ไขป[ญหาด*านสิทธิมนุษยชน รวมถึงข*อเสนอแนะ

เชิงกฎหมายและนโยบายในการสjงเสริมและคุ*มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับคนไทยพลัดถ่ิน 

 ในภาพรวมของการคืนสัญชาติไทยแกMคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากเป�นป�ญหาที่มีรายละเอียดมากและ

ซับซ-อนและเป�นป�ญหาที่อMอนไหวตMอความมั่นคงของประเทศ จึงควรเป�นแก-ป�ญหาในเชิงระบบอยMางบูรณาการ

โดยผู-มีสMวนได-เสียทั้งหมด และมิใชMภาระหรือหน-าที่ของฝ�ายใดฝ�ายเดียวเทMานั้น ทั้งคนไทยพลัดถิ่นกลุMมเจ-าของ

ป�ญหาที่มีจำเป�นจะต-องกระทำในเรื่องของการให-รMวมมือและการให-ข-อมูลที่ถูกต-องตMอเจ-าหน-าที่ ขณะเดียวกัน

หนMวยราชการในระดับนโยบายจำเป�นจะต-องเรMงรัดและวางแผนกลไกในการคืนสัญชาติสำหรับคนไทยพลัดถ่ิน

ที่มีฐานคิดวMา คือ “คนเชื้อสายไทย” ดังนั้น การดำเนินการโดยไมMชักช-าสำหรับผู-ที่เป�นพลเมืองของประเทศจึง

เป�นเรื่องที่จะเกิดประโยชนsสูงสุดสำหรับความมั่นคงของมนุษยs ในสMวนเจ-าหน-าที่รัฐซึ่งมีหน-าที่อำนวยความ

สะดวกในการที่ประชาชนจะสามารถเข-าถึงสิทธิที่ตนเองพึงมีได- ยMอมสนองตMอนโยบายที่รับมาจากโครงสร-าง

ราชการสMวนบน หรือ หนMวยงานสนับสนุนอยMางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็มีหน-าท่ีในการสMงเสริมการดำเนิน

นโยบายการคุ-มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศเชMนกัน 

 ในสMวนของข-อเสนอแนะหรือมาตรการ สำหรับการแก-ป�ญหาโดยจำแนกตามประเด็นป�ญหามี

ข-อเสนอแนะสำหรับป�ญหาดังตMอไปน้ี  
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  2.1 ข-อเสนอแนะป�ญหาทางกฎหมาย 

เสนอให-มีการทบทวนเรื่องบทนิยามที่เป�นป�ญหา ทั้งตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2555, กฎกระทรวงการพ ิส ูจน sและการร ับรองความเป �นคนไทยพล ัดถ ิ ่น พ.ศ. 2555, ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื ่องคำขอพิสูจนsความเป�นคนไทยพลัดถิ ่นฯ โดยพิจารณาจากมุมมองซึ ่งตั ้งอยู Mบน

ข-อเท็จจริงหรือมีงานวิจัยรองรับ เชMน หลักฐานทางประวัติศาสตรs สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คำบอกเลMา

ของบรรพบุรุษ ท่ีอาจหยิบยกใช-ประกอบในสMวนของเน้ือหาสาระบัญญัติของกฎหมายท่ีมีป�ญหา 

นอกจากการทบทวนบทนิยามแล-ว การแก-ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข-องในอนาคตจำเป�นจะต-อง

พิจารณาถึงข-อกฎหมายที่บัญญัติถึงกระบวนการที่ไมMจำเป�นหรือซ้ำซ-อน หรือ กระบวนการที่อาจดำเนินการไป

พร-อมกันได- เชMน การคืนสถานะทางทะเบียนไปพร-อมกับการยื่นคำขอรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น หรือ 

การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ-อน เชMน ในชั้นกระบวนการของอำเภอต-องมีการให-พยานนMาเชื่อถือสัญชาติไทยรับรองวMาผู-

ยื่นคำขอไมMได-มีสัญชาติอื่น ขณะเดียวกันในชั้นของคณะกรรมการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นต-องมีการ

ตรวจสอบรายชื่อไปยังกระทรวงการตMางประเทศเพื่อตรวจสอบวMาผู-ยื่นคำขอมิได-เป�นพลเมืองของรัฐอื่นอีกคร้ัง 

ดังนั้น การลดขั้นตอนเพื่อรับรองการไมMถือสัญชาติอื่นของผู-คำขอในกระบวนการใดกระบวนหนึ่งอาจชMวยรMน

ระยะและลดภาระให-กับคนไทยพลัดถ่ินผู-ย่ืนคำขอได- 

2.2 ข-อเสนอแนะป�ญหาในกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 

ในการแก-ป�ญหาเรื่องอัตรากำลังของหนMวยงานราชการและงบประมาณในการแก-ไขป�ญหา การแก-ไข

ป�ญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลมีความเกี่ยวพันกับหลายหนMวยงาน กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป�นสMวนงาน

หลักที่มีหน-าที่โดยตรงในการแก-ไขป�ญหา แตMอัตรากำลังผู-ปฏิบัติงานกลับไมMเพียงพอ ทำให-เกิดป�ญหาเรื่องของ

ภาระงานของเจ-าหน-าที่และประสิทธิผลในการแก-ไขป�ญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล ดังนั้น จึงมีข-อเสนอใน

เรื่องของการกำหนดพื้นท่ีนำรMองที่เป�นป�ญหาบางพื้นท่ีกMอนในเบื้องต-นเพื่อให-กลายเป�นพื้นที่ต-นแบบและมีการ

ถอดบทเรียน ปรับปรุงโครงสร-างกลไกการปฏิบัติหนMวยงานแล-วประเมินถึงความเป�นไปได-ในการแก-ไขป�ญหา 
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ภายใต-กรอบงบประมาณและระเบียบราชการ รวมถึงเพ่ิมอัตรากำลังเจ-าหน-าท่ีในพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีเป�นพ้ืนท่ีชายแดน

และมีป�ญหาด-านสัญชาติ เพ่ือดำเนินงานด-านสถานะบุคคลไร-สัญชาติเป�นการเฉพาะ 

ป�ญหาอีกประการเมื่อเข-าสูMกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป�นป�ญหาเชิงเทคนิค ใน

เร่ืองของความรู- ความเข-าใจ ความเช่ียวชาญ ในเร่ืองการสัญชาติและสถานะบุคคลของเจ-าหน-าท่ี เสนอให-ควรจัด

อบรมหรือจัดทำคูMมือในการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานคืนสัญชาติไทยแกMคนไทยพลัดถ่ิน 

เพื่อสMงเสริมความรู-ให-กับเจ-าหน-าที่ผู-ปฏิบัติ รวมถึงหนMวยงานที่มีอำนาจออกหนังสือสั่งการเพื่อซักซ-อมและทำ

ความเข-าใจกับเจ-าหน-าท่ีและลดการใช-ดุลพินิจให-มากท่ีสุด 

2.3 ข-อเสนอแนะป�ญหาทางข-อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

ประการแรก การลดข-อจำกัดที่เป�นอุปสรรคของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งเป�นเจ-าของป�ญหาในเรื่องการรู-

หนังสือและเข-าใจถึงสิทธิตามกฎหมาย เสนอให-มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข-าถึงข-อมูล องคsความรู-สำหรับ

คนไทยพลัดถิ่น และเพิ่มชMองทางการติดตามการรายงานผลการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่นในแตMละ

ข้ันตอน 

ประการที่สอง ป�ญหาเรื่องการตระเตรียมพยานหลักฐาน  เสนอให-มีการให-ความรู-ที่ถูกต-องแกMคนไทย

พลัดถิ่นในเรื่องวิธีปฏิบัติ สิทธิและหน-าที่ของผู-ยื่นคำขอ รวมถึงการให-ความชMวยเหลือเกี่ยวกับการจัดเตรียม

พยานหลักฐานในการยื่นคำขอ ให-ความสะดวกในการเข-าถึงการตรวจ DNA ที่ทั่วถึง เชMน การอาศัยความ

รMวมมือระหวMางหนMวยงานรัฐในการให-คนไทยพลัดถิ่นสามารถตรวจ DNA โดยใมMมีคMาใช-จMาย ซึ่งสMงผลดีท่ีอำนวย

ความสะดวกให-ท้ังคนไทยพลัดถ่ินและเจ-าหน-าท่ีได- 

ประการที่สาม สำหรับผู-ปฏิบัติงานแม-จะมีกฎหมายหรือแนวปฏิบัติรองรับไว-แล-ว แตMก็ยังมีชMองวMางท่ี

กฎหมายไมMได-บัญญัติไว-ครอบคลุมถึงทั้งหมดโดยเฉพาะกรณีที่เป�นกรณีป�ญหาเฉพาะทำให-ต-องมีการใช-ดุลพินิจ

ของเจ-าหน-าที่ ซึ่งสMงผลกระทบในสองมิติคือ ทำให-เกิดป�ญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าท่ี 

ทั้งกรณีการที่เครือขMายคนไทยพลัดถิ่นอาจตั้งข-อสงสัยถึงการปฏิบัติงานโดยใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าที่ที่ยากตMอ
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การพิสูจนs รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าที่เองก็ต-องมีความระมัดระวังในเรื่องการใช-ดุลพินิจของตนเอง

เชMนเดียวกันเนื่องจากการสั่งการหรือรับรองเรื่องใด ล-วนเป�นคำสั่งทางปกครองที่มีสภาพบังคับตMอเจ-าหน-าท่ี

ผู-ปฏิบัติงาน ทำให-การใช-ดุลพินิจของเจ-าหน-าที่ในบางครั้งสร-างภาระหรือทำให-กระบวนการคืนสัญชาติเป�น

เรื่องยาก ดังนั้น จึงสมควรให-มีการปรับปรุงข-อกฎหมายในสMวนของกระบวนการที่คลุมเครือให-เป�นชัดแจ-ง 

รวมถึงออกกฎหมายรับรองการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าที ่เพื ่อลดการใช-ดุลพินิจและคุ -มครองเจ-าหน-าท่ี

ผู-ปฏิบัติงานในเร่ืองความกังวลท่ีอาจสMงผลตMอทัศนคติในการแก-ป�ญหาเร่ืองสัญชาติและสถานะบุคคล 

ประการที่สี่ การบรรเทาสิทธิที่ขาดหายไประหวMางการอยูMในกระบวนการรับรองความเป�นคนไทยพลัด

ถิ่น  ในชMวงรอยตMอของการเกิดสิทธิของผู-มีสัญชาติไทย ในห-วงระยะเวลาดังกลMาวที่คนไทยพลัดถิ่นยังไมMได-รับ

การรับรองให-มีสัญชาติ เสนอให-มีการผลักดันให-เกิดการแก-ไขป�ญหาในการเข-าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย

พลัดถิ่น เชMน สิทธิการศึกษา สิทธิในการทำงาน เมื่อคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องจากการเข-าไมMถึง

สิทธิดังกลMาว 

บทสรุปข*อเสนอแนะ 

1) ข*อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สำหรับป�ญหาทางกฎหมาย เสนอให-มีการทบทวนบทนิยามให-ครอบคลุมกลุMมคนไทยพลัดถิ่นที่มีสภาพ

ข-อเท็จจริงของการพลัดถิ่นแตกตMางกัน และแก-ไขฎหมายที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าที่เพื่อลด

ข้ันตอนในการพิสูจนsและรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ินท่ีไมMจำเป�นหรือซ้ำซ-อน รวมถึงทบทวนแนวปฏิบัติทาง

กฎหมายของเจ-าหน-าที่ในสMวนที่คลุมเครือและปรับปรุงให-เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพื่อลดป�ญหาอันเกิดจาก

การใช-ดุลพินิจที่กว-างเกินไปและคุ-มครองผู-ปฏิบัติงานที่สุจริต  นอกจากนี้ในการคืนสัญชาติไทยให-กับคนไทย

พลัดถิ่นหนMวยงานภาครัฐ ถือวMาเป�นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให-เกิดการแก-ไขป�ญหา จึงเสนอให-มีการ

ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหนMวยงานราชการ ให-สอดคล-องกับแผนยุทธศาสตรsชาติด-านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให-ทันสมัยมีการนำ
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เทคโนโลยีและระบบการทำงานที่เป�นดิจิทัล มาประยุกตsใช-กับการติดตามคำขอของคนไทยพลัดถิ่นหรือการ

ดำเนินการด-านอื่นๆ ให-สามารถตรวจสอบผMานระบบออนไลนsได-วMา คำขอ/คำร-องอยูMในชั้นใดหรือได-รับการ

พิจารณาแล-วหรือไมM และหากเกิดป�ญหาควรติดตMอไปที่ใด เพื่อสร-างความโปรMงใส ปลอดการทุจริตและการ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ี 

2) ข*อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 

สำหรับป�ญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความลMาช-าในกระบวนการพิสูจนsและรับรอง

ความเป�นคนไทยพลัดถิ่น เสนอให-มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเป�าหมายการคืนสัญชาติไทย

ให-กับคนไทยพลัดถิ่นอยMางเป�นรูปธรรม และมีการจัดการกับป�ญหาอัตรากำลังเจ-าหน-าที่ไมMเพียงพอตMอการ

ดำเนินงาน โดยการเพิ่มอัตรากำลังในพื้นที่เฉพาะที่เป�นพื้นที่ชายแดนและมีป�ญหาด-านสัญชาติอยMางน-อย        

1 อัตราเพื่อดำเนินงานด-านสถานะบุคคลไร-สัญชาติโดยเฉพาะ ตลอดจนกำหนดแนวทางการทำงานของ

เจ-าหน-าที่ในพื้นที่ในวันปกติอยMางน-อย 1 วัน เพื่อดำเนินการด-านสัญชาติสำหรับคนไทยพลัดถิ่นโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้เพื่อให-การดำเนินการคืนสัญชาติไทยเป�นไปด-วยความรวดเร็ว ควรกำหนดแผนงานและงบประมาณ

ในการคืนสัญชาติไทยให-กับคนไทยพลัดถิ่นในแตMละพื้นที่เป�นการเฉพาะกิจ โดยการระดมกำลังเจ-าหน-าที่ใน

พื้นที่ใกล-เคียงภายในจังหวัดที่มีป�ญหาเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นและภาคประชาสังคม/มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข-อง 

เพื่อลงปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากเวลาราชการ รวมถึงให-ความรู-แกMคนไทยพลัดถิ่นในการยื่นคำขอพิสูจนs

และรับรองความเป�นคนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนมีการจัดอบรมทำความเข-าใจหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับ

เจ-าหน-าท่ี เพ่ือให-การใช-ดุลพินิจมีมาตรฐานใกล-เคียงกัน ท้ังน้ีในระหวMางการขอคืนสัญชาติไทยควรมีการกำหนด

มาตรการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร-อนของการเข-าไมMถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุMมคนไทยพลัดถิ่นที่อยูM

ระหวMางการรับรองความเป�นคนไทยพลัดถ่ิน 


