
9 786167 213798

ISBN  978-616-72137-9-8

ปญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับ สัญชาติ และ สิทธิ
ในความเปนพลเมืองของรัฐไทย

ปญ
หาทางกฎหมายเกี่ยวกับ สัญ

ชาติ และ สิทธิ ในความเปนพลเมืองของรัฐไทย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๑๒๐ หมูที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖-๗
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง 

เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย
แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ของความเป็นไทย
สิ่งน้ีเป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบัติเหมือนกัน

เพราะว่า ถ้าหากว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก
ไม่มีใครเอาใจใส่ ก็จะท�าให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป

พระราชด�ารัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ในวโรกาสที่คณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ 

ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“

“
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ

และสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน ๒๕๖๐
ISBN  978-616-72137-9-8

ที่ปรึกษา	  เตือนใจ ดีเทศน์
บรรณาธิการบริหาร	 เกศริน เตียวสกุล
บรรณาธิการ  กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
กองบรรณาธิการ  พงษ์พันธุ์ ชุ่มใจ
   กรกฤช สมจิตรานุกิจ
ช่างภาพ   ธิติ มีแต้ม
พิสูจน์อักษร  จิรนันท์ หาญธำารงค์วิทย์
ออกแบบปกและรูปเล่ม อิศเรศ เทวาหุดี
ผู้ประสานงาน  รัชตา เนติชัยธรรม
พิมพ์ที ่   มาตา การพิมพ์

จัดพิมพ์โดย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖-๗  
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
   ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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ผู้เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียน รับเอกสาร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

คณะผู้จัดงานเข้าแถวเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี เสด็จราชดำาเนินถึงโรงแรม เดอะ สุโกศล 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

คณะนำาเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเข้าสู่

ห้องประชุม ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน 

พระราชดำารัสเปิดการสัมมนาและประทับฟัง

การบรรยาย ปาฐกถา เร่ือง “สถานการณ์และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐใประเทศไทย” 

โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา

บุญราช)

การบรรยายเร่ือง “ปัญหาการกำาหนดสถานะ

ของบุคคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะ

ของบุคคลในยุโรป”

วิทยากร : (๑) Professor Jean-Pierre Theron

Universite de Toulouse 1

กำาหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชดำาเนินปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ

เร่ือง	“ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติ

และสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”

ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำาเนินกลับ 

ณ เวลาอันสมควรตามพระราชอัธยาศัย)

การแต่งกาย

บุรุษ : สูทดำาติดแขนทุกข์

 สตรี : ชุดดำากรอมเข่า

๐๗.๐๐	น.	-	๐๘.๐๐	น.

๐๘.๐๐	น.

๐๙.๐๐	น.

๐๙.๔๕	-	๑๐.๓๐	น.
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และชนเผ่าพ้ืนเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

๒.ป ัญหาการขาดกฎหมายหรือนโยบายใน 

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของผู้ประสบ

ปัญหาสถานะทางกฎหมาย โดย สันติพงษ์ 

มูลฟอง  ประธานมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล 

๓๒ องค์กร

๓.ปัญหาการเข้าถึงความมีสัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติของกลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติ  โดย 

อริยะ เพชร์สาคร นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

๔.ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวเลและ

มานิ โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕.ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวลาว

อพยพ โดย ไกรราช แก้วดี อนุกรรมการด้าน

สถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืน

เมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖.แบ่งปันประสบการณ์ปัญหา  การลงตรวจ

พ้ืนที่จังหวัดตราดโดย  ขรรค ์ชัย คงเสน ่ห ์  

อนุกรรมการด ้านสถานะบุคคล  สิทธิกลุ ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง  ในคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐.๓๐	น.

๑๐.๓๐	-	๑๐.๔๕	น.

๑๐.๔๕	-	๑๑.๐๐	น.

๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.

๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.

๑๒.๓๐	-	๑๓.๓๐	น.

(๒) Mr.Henning Glaser German – Southeast 

AsianCenter of  Excellence for Public Policy 

and GoodGovernance

(บรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษมีการแปล

ไทย)

พักรับประทานอาหารว่าง

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาตินำาเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ

ฉายพระรูป ณ ห้องกมลฤดี

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำาเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ไปยังห้องถวายเล้ียงพระกระยาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

รับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน

๑.ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายใน

การจัดการปัญหาสถานะของผู ้ประสบปัญหา

สถานะทางกฎหมาย โดย ยินดี ห้วยหงส์ทอง

อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์



6 7

และชนเผ่าพ้ืนเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

๒.ป ัญหาการขาดกฎหมายหรือนโยบายใน 

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของผู้ประสบ

ปัญหาสถานะทางกฎหมาย โดย สันติพงษ์ 

มูลฟอง  ประธานมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล 

๓๒ องค์กร

๓.ปัญหาการเข้าถึงความมีสัญชาติไทยโดยการ

แปลงสัญชาติของกลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติ  โดย 

อริยะ เพชร์สาคร นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

๔.ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวเลและ

มานิ โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕.ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวลาว

อพยพ โดย ไกรราช แก้วดี อนุกรรมการด้าน

สถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืน

เมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖.แบ่งปันประสบการณ์ปัญหา  การลงตรวจ

พ้ืนที่จังหวัดตราดโดย  ขรรค ์ชัย คงเสน ่ห ์  

อนุกรรมการด ้านสถานะบุคคล  สิทธิกลุ ่ม

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง  ในคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐.๓๐	น.

๑๐.๓๐	-	๑๐.๔๕	น.

๑๐.๔๕	-	๑๑.๐๐	น.

๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.

๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.

๑๒.๓๐	-	๑๓.๓๐	น.

(๒) Mr.Henning Glaser German – Southeast 

AsianCenter of  Excellence for Public Policy 

and GoodGovernance

(บรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษมีการแปล

ไทย)

พักรับประทานอาหารว่าง

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาตินำาเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ

ฉายพระรูป ณ ห้องกมลฤดี

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำาเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ไปยังห้องถวายเล้ียงพระกระยาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

รับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน

๑.ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายใน

การจัดการปัญหาสถานะของผู ้ประสบปัญหา

สถานะทางกฎหมาย โดย ยินดี ห้วยหงส์ทอง

อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
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การอภิปรายเรื่อง “ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

กฎหมายเก่ียวกับสถานะของบคุคลในประเทศไทย 

: กฎหมายเก่ียวกับสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง และกฎหมายเก่ียวกับ ทะเบียนราษฎร”

ดำาเนินรายการโดย นางเตือนใจ ดีเทศน์

๑.วีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร

งานทะเบียน สำานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 

๒.ฉตัรชยั บางชวด ผูอ้ำานวยการสำานกัยุทธศาสตร์

ความมัน่คงภายในประเทศ สำานกังานสภาความ 

มั่นคงแห่งชาติ

๓.พันตำารวจเอก เชิงรณ  ริมผดี ผู ้กำากับการ

สืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้า

เมือง ๒ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

๔.กาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค ์การ

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

๕.ดรุณี  ไพศาลพาณิชย ์ กุล อาจารย ์คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซักถามและสรุปการสัมมนา

๑๓.๓๐	-	๑๖.๓๐	น.

๑๖.๓๐	น.
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สารบัญ

คำานำา

คำากราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชดำารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
โดย นายกฤษฎา บุญราช

ปัญหาการกำาหนดสถานะของบุคคล
และแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป
โดย Professeur Jean-Pierre Théron

ปัญหาการกำาหนดสถานะของบุคคล
และแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป
โดย Mr.Henning Glaser 

๑๓

๑๖

๒๐

๒๔

๕๖

๖๒

เวทีรับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน
ด�าเนินรายการ โดย ชุติ งามอุรุเลิศ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย
ด�าเนินรายการ โดย เตือนใจ ดีเทศน์

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย
ช่วงตอบค�าถามและการอภิปราย

ผลงานเด่น ของคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคล
สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

การพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อท้าทายบางประการ

ภาคผนวก

๖๘

๙๔

๑๒๘

๑๕๒

๑๖๐



10 11

สารบัญ

คำานำา

คำากราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชดำารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
โดย นายกฤษฎา บุญราช

ปัญหาการกำาหนดสถานะของบุคคล
และแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป
โดย Professeur Jean-Pierre Théron

ปัญหาการกำาหนดสถานะของบุคคล
และแนวทางการแก้ปัญหาสถานะของบุคคลในยุโรป
โดย Mr.Henning Glaser 

๑๓

๑๖

๒๐

๒๔

๕๖

๖๒

เวทีรับฟังปัญหาคนไร้รัฐจากภาคประชาชน
ด�าเนินรายการ โดย ชุติ งามอุรุเลิศ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย
ด�าเนินรายการ โดย เตือนใจ ดีเทศน์

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย
ช่วงตอบค�าถามและการอภิปราย

ผลงานเด่น ของคณะอนุกรรมการ ด้านสถานะบุคคล
สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

การพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อท้าทายบางประการ

ภาคผนวก

๖๘

๙๔

๑๒๘

๑๕๒

๑๖๐



12 13

ค�าน�า

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรในส่วนที่ 

๘ ของหมวด ๖ ว่าด้วยรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๔๐ แม้ในเวลาต่อมาจะมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ กสม. เป็นองค์กรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๑๑ ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ตาม 

ในที่สุด ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้

บัญญัติให้ กสม. มีฐานะเป็นหนึ่งในห้าองค์กรอิสระ ในส่วนที่ ๖ ของหมวด 

๑๒ ว่าด้วยองค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่และการใช้

อำานาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล้าหาญและ

ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ
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 หน้าท่ีและอำานาจของ กสม. ตามทีบ่ญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๔๗ (๓) และ (๕) คือ เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิ

และคุม้ครองสทิธิมนษุยชนต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  หรือคำาสั่งใดๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน

 กสม.  ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าว  จึงได้ร่วมกับกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส ศนูย์ความเป็นเลิศ

ด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมนั - อษุาคเนย์ และมลูนิธิไทย

เพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล จัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 

‘ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐ

ไทย’ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายการประกอบด้วยพระราชดำารัส 

กล่าวเปิดการสมัมนาของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

การปาฐกถาเรื่อง ‘สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในประเทศไทย’ โดยนายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย คำาบรรยาย

เรือ่ง ‘ปัญหาการกำาหนดสถานะของบคุคลและแนวทางการแก้ปัญหาสถานะ

ของบุคคลในยุโรป’ โดย Professeur Jean-Pierre Théron, Université 

de Toulouse 1 ซึ่งได้กล่าวถึงประสบการณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ 

Mr.Henning Glaser ได้บรรยายในหัวข้อ The legal status of stateless 

persons in Germany  รวมทั้งเวทีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม

และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำานาจในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่

เก่ียวข้องกับผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ  ล้วนเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 

และสั่งสมจากประสบการณ์ตรงในการทำางานอย่างยาวนาน  กลายเป็นองค์

ความรู้   ข้อท้าทายความคิด  และแรงบันดาลใจให้คนทำางานอย่างต่อเนื่อง 

ลุ่มลึก  หนักแน่น  และขยายผลให้ผู้ไม่มีสถานะบุคคลทางกฎหมายที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทยสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งยังคงประสบปัญหาการ

เข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยู่นั้น ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

 นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน ๒๑๔ คน จะได้รับฟังปาฐกถา 

คำาบรรยาย  และความคิดเห็นอันทรงคุณค่าแล้ว  บุคคลทั่วไปซึ่งมิได้เข้าร่วม

การสัมมนาครั้งนี้  ควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลและความคิดนี้ด้วย  จึงเห็นควรให้มี

การรวบรวมข้อมูลจากการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ  ‘ปัญหาทาง

กฎหมายเกีย่วกบัสญัชาตแิละสทิธิในความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย’  จดัพิมพ์

เป็นเอกสารทางวิชาการขึ้น

 เอกสารเล่มนี้สำาเร็จได้ด้วยความอุสาหะของผู้ช่วยเหลืองานทุกคน 

ซึ่งมีความปรารถนาจะเห็นการสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

สถานะบคุคล  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาคนไร้รฐัไร้สญัชาติ

ในประเทศไทย  ทั้งในระดับประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีไทย  รวม

ถึงการนำาไปสูก่ารแก้ไขกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  และคำาสัง่ต่างๆ ทีอ่อกมาเพ่ือ

บังคับใช้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนบนโลก 

ใบนี้มีสัญชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

นายวัส	ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สิงหาคม	๒๕๖๐
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 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

 ข้าพระพุทธเจ้า นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทูตานุทูต เจ้าหน้าท่ีองค์การ

ระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้เข้าเฝ้าฯ ณ ที่นี้ รู้สึกซาบซึ้งและมีความปีติยินดี 

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราช- 

ดำาเนินทรงเปิดงานและทรงร่วมฟังการสัมมนาวิชาการในวันนี้

 นบัแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตไิด้

ดำาเนินการตรวจสอบคำาร้องเรียนของบุคคลที่ไร้สัญชาติในประเทศไทย ใน

ประเดน็สถานะบคุคลจำานวนประมาณ  ๓๐๐  เรือ่ง  พบว่าการท่ีกลุม่ชาตพัินธ์ุ

ในประเทศไทย   ไม่มสีถานะบคุคลทางกฎหมายหรือไม่มสัีญชาต ิ ทำาให้ประสบ

ปัญหาเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานประการอื่นท่ีจำาเป็นต่อ 

การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ การดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์ สทิธิดงักล่าว เช่น สทิธิในเสรภีาพและความปลอดภัยในร่างกาย สทิธิ

ในการทำางานและการประกอบอาชพี  สทิธิในการเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์  

การไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำากิน  เป็นต้น

 ตัวอย่างเช่น กรณีการเพิกถอนรายการบุคคลออกจากทะเบียน

ราษฎรของชาวอำาเภอแม่อาย ๑,๒๔๓ คน กรณีผู ้ ถือบัตรประจำาตัว 

ชนกลุ่มน้อยบางประเภทถูกปฏิเสธสิทธิต่างๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดๆ 

รับรองหรือให้ช่องทางการพิสูจน์สถานะ กรณีชุมชนชาวเลท่ีได้รับผลกระทบ

จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทุนเข้าไปไล่ ร้ือท่ีอยู่อาศัย กรณีชุมชนที่ได้

รบัผลกระทบจากการอพยพซึง่เกิดจากการกระทำาของรัฐ โดยขาดกระบวนการ

เยียวยา  และการฟื้นฟูความเสียหายที่มีประสิทธิภาพ

 ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว รัฐบาลเคยประกาศใช้ยุทธศาสตร์

การจัดการปัญหาสถานะบุคคลในปี ๒๕๔๘ มีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

สถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะบุคคลในปี ๒๕๕๓ 

ตามลำาดับ รวมทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร ฉบับที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติให้จัดเก็บข้อมูลของคนไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาหรือ

อาศัยในราชอาณาจักรในทะเบียนราษฎรได้ แม้กระนั้นผู้ไม่มีสถานะบุคคล

ทางกฎหมายที่อาศัยในประเทศไทยสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุยังประสบ

ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยู่

 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้ตระหนักถงึความสำาคญัใน

เรื่องนี้และได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา 

การไม่มีสถานะบุคคลของคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศไทย ได ้

เคยศึกษาวิจัยและได้มีข้อเสนอแนะในรายงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวเก่ียว

กับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ รวมถึงการ

แก้ไขคำานิยาม ‘คนเข้าเมือง’ ให้ครอบคลุมบุคคลและกลุ่มคนท่ีเข้ามาใน

ประเทศไทยตามความเป็นจริง

 เพ่ือสานต่อการดำาเนินการดงักล่าว คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่ง

ชาติ จึงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถานเอกอัครราชทูต

ฝรัง่เศส ศนูย์ความเป็นเลศิด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมนั-

อุษาคเนย์  และมูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล  จัดให้ม ี

การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ ‘ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสัญชาติและสิทธิ

ในความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย’   เพ่ือรบัฟังความคดิเหน็   สภาพปัญหาในเรือ่ง 

ดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 ในวโรกาสน้ี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชดำารัสเปิดการ

สัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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 ข้าพเจ้ามคีวามรูส้กึยินดีทีไ่ด้มาในพิธีเปิดการสมัมนาทางวิชาการใน

ครั้งน้ี เหมือนกับท่ีเคยได้มีโอกาสมาเปิดสำานักงานคณะกรรมการสิทธิ- 

มนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตอนที่คณะ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ 

ปฏิบั ติงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

 ถ้ามองย้อนไปก็จะเห็นว่า การดำาเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการ

สทิธิมนษุยชนแห่งชาติในการปกป้องคุ้มครองส่งเสรมิสทิธิมนษุยชนให้เกิดขึน้

ในสงัคมไทยได้มคีวามก้าวหน้ามาตามลำาดบั  ทัง้น้ีอาจกล่าวได้ว่าความสำาเร็จ

ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการทำางานของทุกๆ ท่าน  ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคม

 ท่ีท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กล่าวถึงผู้ไม่มี

สถานะบคุคลทางกฎหมายท่ีอาศัยในประเทศไทยสบืเน่ืองกันมาหลายชัว่อายุ

ยังประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสทิธิมนษุยชนขัน้พ้ืนฐานอยู่   จงึจำาเป็นอย่างย่ิง

ทีต้่องเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการทำางานของทางราชการ 

โดยเฉพาะกรมการปกครองว่ามีหน้าที่ในการให้สัญชาติไทยแก่ใครได้บ้าง  

และใช้อำานาจอย่างไรในการเพิกถอนสิทธิในสัญชาติของผู ้คนเหล่าน้ี 

มกีฎหมาย  ระเบยีบใดๆ  ทีค่วรแก้ไขปรบัปรงุให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ

สิทธิท่ีมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพัฒนาการของ 

สังคมโลก

 การจัดงานสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบว่า นอกจาก 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย  ได้เห็นความสำาคัญในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ปัญหาทาง

กฎหมายเกีย่วกับสญัชาติและสทิธิในความเป็นพลเมอืงของรฐัไทยแล้ว ยังได้

รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภบิาล เยอรมนั–อษุาคเนย์ และมลูนิธิไทย

เพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล  ที่ได้ช่วยเหลือการงานกันมานาน 

อย่างมิตรสหาย

 ในโอกาสนี้  ขอให้คณะผู้ร่วมจัดงาน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 

ผู้ที่อยู่ในที่นี้   ประสบความสำาเร็จ  ในหน้าที่การงานที่จะปฏิบัติร่วมกันและมี

ความเจริญก้าวหน้าในส่วนตวัทุกท่าน   ขอให้การสมัมนาประสบความสำาเร็จ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
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ปาฐกถา

สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
นายกฤษฎา	บุญราช๑ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑
บทความฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของ

คนไร้รฐัไร้สญัชาติในประเทศไทย และเพ่ือประกอบการปาฐกถาวันที ่๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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 “เมื่อจะพูดถึงปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติน้ัน  ผมขออนุญาต 

อัญเชญิพระราชดำารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้ใช้คำาว่า ‘คนไร้รัฐไร้สัญชาติ’ โดยตรง แต่กล่าวถึงคน 

กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๔๔ ความตอนหนึ่งว่า

 “ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย 

คือเขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง  เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย  แต่ก็ไม่ได้รับ

ประโยชน์ของความเป็นไทย  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเหมือนกัน  เพราะว่า 

ถ้าหากว่ามีคนอยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก  ไม่มีใครเอาใจใส่ 

ก็จะทำาให้ความมั่นคงของประเทศด้อยไป”

 “นั่นคือพระราชดำารัสครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ท่ีเก่ียวข้องกับ 

เรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติ”

๑. ความหมายของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
 อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สัญชาติ (The Convention 

relating to the Status of Stateless Persons) ค.ศ.๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ให ้

ความหมายของ ‘คนไร้รัฐไร้สัญชาติ’ ว่าหมายถึง ‘บุคคลท่ีไม่ได้รับการ

พิจารณาให้เป็นคนชาติจากรัฐใดภายใต้บทบัญญัติกฎหมายของรัฐ 

๒
 ตาม ข้อ ๑(๑) แห่งอนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพคนไร้สญัชาต ิค.ศ.๑๙๕๔ ซึง่คณะกรรมาธิการ

กฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (International Law Commission) ได้มีมติอีกว่า

คำานิยามคนไร้สัญชาติตามข้อ ๑(๑) นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง

ประเทศ

(A person who is not considered as a national by any state under the 

operation of its law)๒ หรือกล่าวสั้นๆ ก็คือ  บุคคลที่ไม่มีประเทศใดยอมรับ

ว่าเป็นคนชาติของประเทศน้ัน  โดยสถานะของการไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถ

เกิดขึ้นได้  ทั้งคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศ  และคนที่เกิดในประเทศ  เช่น 

กรณีของชนกลุ่มน้อยและบุตรที่เกิดในประเทศไทย  ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมืองจะถือว่าคนเหล่าน้ีมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย๓

 สำาหรับประเทศไทย  เพ่ือให้การนยิามมคีวามเหมาะสมกับสภาพข้อ

เท็จจริงของปัญหาในประเทศและนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริง นักวิชาการ

ทางด้านสถานะบุคคลของไทย๔ จึงได้แยกคำาดังกล่าวออกเป็น ๒ คำา  และ

กำาหนดนิยามคำาว่า ‘คนไร้รัฐ’ หรือ Stateless Persons หมายถึง คนที่ไม่ถูก

บันทึกรายการบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก ส่วนคำาว่า 

‘คนไร้สัญชาติ’ หรือ Nationalityless Persons หมายถึง คนท่ีไม่ได ้

รบัการบนัทกึในสถานะคนถือสญัชาตขิองรฐัใดเลยบนโลกนี ้ กล่าวคอื  ไม่ได้

รับการยอมรับว่าเป็นคนชาติของรัฐใดเลย  บทนิยามดังกล่าวจะแสดง 

๓
 มาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.สญัชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ระบวุ่า “ผูเ้กิดในราชอาณาจกัรไทยซึง่ไม่ได้สญัชาติไทยตามวรรคหน่ึงจะอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

ในฐานะใด ภายใต้เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี โดยคำานึงถึงความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง 

ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมือง

๔
 รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลลัพธ์ต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและนโยบายเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการจัดการสถานะบุคคลตามกฎหมาย

 “ขอเรยีนให้ทราบอกีครัง้ว่าความหมายของคำาว่า คนไร้รฐั  กับคำาว่า 

คนไร้สัญชาติ  นั้นแยกออกเป็น ๒ ความหมาย  คำาว่า  คนไร้รัฐ  นั้นหมายถึง  

เป็นบุคคลที่ไม่มีรัฐใดยอมรับเขาเลยว่าเป็นคนของชาตินั้นในโลกนี้  ส่วนคำา

ว่าคนไร้สัญชาติ  ก็หมายความว่า  คนคนน้ันไม่มีเอกสารรับรองความเป็น

สัญชาติเช่นเดียวกัน  เพราะฉะน้ันคำาว่า  คนไร้รัฐ กับ คนไร้สัญชาติ จึงเกี่ยว

เนื่องกัน”

 อย่างไรก็ตาม  องค์ประกอบร่วมตามหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายของนานาชาติ หรือกฎหมายของประเทศไทย จะพบว่าคนไร้รัฐ 

ไร้สญัชาต ิหมายถึง  ‘คนต่างด้าว’  กล่าวคอืยอมรบัในสถานะเป็นคนต่างด้าว 

ดังเช่น มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ กำาหนดว่า 

‘คนต่างด้าว’ หมายถึง  บคุคลธรรมดาซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย  ดงันัน้  การใช้สทิธิ

อันมีฐานแห่งสิทธิมาจากสถานะความเป็นคนชาตินั้น  คนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

ย่อมตกอยู่ภายใต้แนวคิดตามกฎหมายเดียวกับที่บังคับใช้กับคนต่างด้าว

ทัว่ไป   แม้ว่าอาจมรีายละเอยีดแตกต่างกันขึน้อยู่กับข้อเท็จจรงิทีค่นต่างด้าว

ไร้รัฐไร้สัญชาติน้ันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพียงใด  ส่วนคน 

ไร้รฐัไร้สญัชาตจิะเป็นผูอ้พยพหรอืไม่   จำาเป็นต้องพจิารณาจากข้อเท็จจรงิว่า

บุคคลดงักล่าวมข้ีอเทจ็จรงิของการย้ายถ่ินฐานหรือไม่ เช่น คนไร้รัฐไร้สัญชาติ

ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากต่างประเทศ  ย่อมมีความเป็นผู้อพยพ ขณะที ่

คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย  แต่เผชิญกับความไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติ ย่อมไม่มีข้อเท็จจริงของความเป็นผู้อพยพ

 “คนไทยเราจะคุ้นเคยกับคำาว่า คนต่างด้าว  เพราะว่ากฎหมายคน

เข้าเมืองของเราบัญญัติไว้ว่า  คนต่างด้าวก็คือคนที่ไม่มีสัญชาติไทย  เพราะ

ฉะน้ันการพูดคุยในวันนี้เราจะเน้นมาที่คนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย 

ว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร”

๒. ที่มาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
 “เมือ่ท่านทราบมาแล้วว่าคนต่างด้าวทีอ่ยู่ในประเทศไทยมอีะไรบ้าง 

ก็จะเรียนให้ทราบว่าท่ีมาของคนต่างด้าวในประเทศไทยก็ไม่เหมือนท่ีอื่น 

ชื่อคนต่างด้าวก็คือคนท่ีไม่มีสัญชาติ  แต่ที่มาในไทยน้ันแยกเป็น ๒ กลุ่ม 

กลุ่มท่ี ๑ คือคนที่เดินทางจากนอกประเทศเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

นั่นก็เป็นคนต่างด้าวประเภทหนึ่ง  กลุ่มที่ ๒ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนที่อื่น

หรือประเทศอื่นเขา  คือคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะอยู่มาชั่วนา 

ตาปีอย่างไรก็ตาม  ไม่ถือว่าเป็นคนสัญชาติไทย ก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าว”

 เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 

ทางบกและทางนำา้เป็นระยะทางหลายพันกโิลเมตร   และมคีวามอดุมสมบรูณ์

มากกว่าหลายประเทศ  จงึเกิดสถานการณ์ของการเคลือ่นย้ายประชากรข้ามชาติ

ในลักษณะต่างๆ ได้ง่าย  ทั้งการหลบหนีเข้าเมืองทั่วไปและการอพยพหนีภัย

ความตายจากการสู ้รบหรือสงครามอินโดจีนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ หรือ 

ความอดอยากยากจนจากประเทศต้นทาง เข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็น

จำานวนมาก  บางกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่เป็นเวลานานหลายสิบปี  เช่น 

เวียดนามอพยพ  ลาวอพยพ  เขมรอพยพ  อดีตทหารจีนคณะชาติ  จีนฮ่อ 

อพยพ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เป็นต้น บางกลุ่มเป็นคนเชื้อสาย

เดียวกันหรือเป็นญาติพ่ีน้องกับคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะ 

ตามแนวชายแดน  มีการเดินทางไปมาหาสู่กันและตั้งถิ่นฐานภายหลังมีการ
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ผลลัพธ์ต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและนโยบายเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการจัดการสถานะบุคคลตามกฎหมาย

 “ขอเรยีนให้ทราบอกีครัง้ว่าความหมายของคำาว่า คนไร้รฐั  กับคำาว่า 

คนไร้สัญชาติ  นั้นแยกออกเป็น ๒ ความหมาย  คำาว่า  คนไร้รัฐ  นั้นหมายถึง  

เป็นบุคคลที่ไม่มีรัฐใดยอมรับเขาเลยว่าเป็นคนของชาตินั้นในโลกนี้  ส่วนคำา

ว่าคนไร้สัญชาติ  ก็หมายความว่า  คนคนน้ันไม่มีเอกสารรับรองความเป็น

สัญชาติเช่นเดียวกัน  เพราะฉะน้ันคำาว่า  คนไร้รัฐ กับ คนไร้สัญชาติ จึงเกี่ยว

เนื่องกัน”

 อย่างไรก็ตาม  องค์ประกอบร่วมตามหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายของนานาชาติ หรือกฎหมายของประเทศไทย จะพบว่าคนไร้รัฐ 

ไร้สญัชาต ิหมายถึง  ‘คนต่างด้าว’  กล่าวคอืยอมรบัในสถานะเป็นคนต่างด้าว 

ดังเช่น มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ กำาหนดว่า 

‘คนต่างด้าว’ หมายถึง  บคุคลธรรมดาซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย  ดงันัน้  การใช้สทิธิ

อันมีฐานแห่งสิทธิมาจากสถานะความเป็นคนชาตินั้น  คนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

ย่อมตกอยู่ภายใต้แนวคิดตามกฎหมายเดียวกับที่บังคับใช้กับคนต่างด้าว

ทัว่ไป   แม้ว่าอาจมรีายละเอยีดแตกต่างกันขึน้อยู่กับข้อเท็จจรงิทีค่นต่างด้าว

ไร้รัฐไร้สัญชาติน้ันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพียงใด  ส่วนคน 

ไร้รฐัไร้สญัชาตจิะเป็นผูอ้พยพหรอืไม่   จำาเป็นต้องพจิารณาจากข้อเท็จจรงิว่า

บคุคลดงักล่าวมข้ีอเทจ็จรงิของการย้ายถ่ินฐานหรือไม่ เช่น คนไร้รัฐไร้สัญชาติ

ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากต่างประเทศ  ย่อมมีความเป็นผู้อพยพ ขณะที ่

คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย  แต่เผชิญกับความไร้รัฐ 

ไร้สัญชาติ ย่อมไม่มีข้อเท็จจริงของความเป็นผู้อพยพ

 “คนไทยเราจะคุ้นเคยกับคำาว่า คนต่างด้าว  เพราะว่ากฎหมายคน

เข้าเมืองของเราบัญญัติไว้ว่า  คนต่างด้าวก็คือคนที่ไม่มีสัญชาติไทย  เพราะ

ฉะน้ันการพูดคุยในวันนี้เราจะเน้นมาที่คนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทย 

ว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร”

๒. ที่มาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
 “เมือ่ท่านทราบมาแล้วว่าคนต่างด้าวทีอ่ยู่ในประเทศไทยมอีะไรบ้าง 

ก็จะเรียนให้ทราบว่าท่ีมาของคนต่างด้าวในประเทศไทยก็ไม่เหมือนท่ีอื่น 

ชื่อคนต่างด้าวก็คือคนท่ีไม่มีสัญชาติ  แต่ที่มาในไทยน้ันแยกเป็น ๒ กลุ่ม 

กลุ่มท่ี ๑ คือคนที่เดินทางจากนอกประเทศเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

นั่นก็เป็นคนต่างด้าวประเภทหนึ่ง  กลุ่มที่ ๒ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนที่อื่น

หรือประเทศอื่นเขา  คือคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะอยู่มาชั่วนา 

ตาปีอย่างไรก็ตาม  ไม่ถือว่าเป็นคนสัญชาติไทย ก็ถือว่าเป็นคนต่างด้าว”

 เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 

ทางบกและทางนำา้เป็นระยะทางหลายพันกโิลเมตร   และมคีวามอดุมสมบรูณ์

มากกว่าหลายประเทศ  จงึเกิดสถานการณ์ของการเคลือ่นย้ายประชากรข้ามชาติ

ในลักษณะต่างๆ ได้ง่าย  ทั้งการหลบหนีเข้าเมืองทั่วไปและการอพยพหนีภัย

ความตายจากการสู ้รบหรือสงครามอินโดจีนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ หรือ 

ความอดอยากยากจนจากประเทศต้นทาง เข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็น

จำานวนมาก  บางกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอยู่เป็นเวลานานหลายสิบปี  เช่น 

เวียดนามอพยพ  ลาวอพยพ  เขมรอพยพ  อดีตทหารจีนคณะชาติ  จีนฮ่อ 

อพยพ ไทยลื้อ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เป็นต้น บางกลุ่มเป็นคนเชื้อสาย

เดียวกันหรือเป็นญาติพ่ีน้องกับคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานโดยเฉพาะ 

ตามแนวชายแดน  มีการเดินทางไปมาหาสู่กันและตั้งถิ่นฐานภายหลังมีการ
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กำาหนดอาณาเขตของประเทศ  เช่น ชาวเขา  บุคคลบนพื้นที่สูงเชื้อสายมอญ

หรือไทยใหญ่ เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

จำานวนมากและอยู่ในสถานะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเมื่อไม่อาจ

กลับประเทศต้นทางได้จึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

 ขณะเดียวกันหลักการในการให้สัญชาติของประเทศไทยซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เป็นสาเหตุทำาให้เกิด ‘คนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเกิดใน

ประเทศไทย’ กล่าวคือ หลักการสากลของการได้สัญชาติโดยการเกิดตาม

กฎหมายระหว่างประเทศนั้น การได้สัญชาติโดยการเกิดจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ

คือ (๑) การได้สัญชาติตามหลักการสืบสายโลหิตจากบิดามารดา กล่าวคือ 

บิดามารดามีสัญชาติอะไร บุตรก็ย่อมได้สัญชาตินั้น กับ (๒) การได้สัญชาติ

โดยหลักดินแดนที่เป็นถิ่นกำาเนิด กล่าวคือ ผู้ใดเกิดในดินแดนของประเทศใด

ย่อมจะได้สัญชาติของประเทศนั้น ซึ่งประเทศไทยใช้หลักการได้สัญชาติ 

ดังกล่าวมาโดยตลอด

 แต่ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ เมื่อประเทศไทยเร่ิมมีปัญหาเก่ียวกับความ

มั่นคงของชาติ  มีการขยายลัทธิการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลในขณะน้ันได้ออกประกาศของ 

คณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕๕  เปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน  โดยการกำาหนดเงื่อนไขเพิ่ม

เติมว่า  บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนได้นั้น  บิดา 

๕
 การถอนสัญชาติไทยและการสั่งให้ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีดังกล่าว เป็นไปตาม ข้อ ๑ และ 

ข้อ ๒ แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

มารดาต้องไม่ใช่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ทำาให้คนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ได้สัญชาติ

ไทยเป็นจำานวนมาก  นอกจากนี้  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว 

ยังกำาหนดให้มีผลย้อนหลังทำาให้คนที่เคยได้สัญชาติไทยไปแล้วตามหลัก 

ดินแดนทั่วไปนั้น  ต้องถูกถอนสัญชาติไทยถ้ามีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที ่

เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

 ต่อมา  แม้ว่าได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ 

ตามผลของการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ 

หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน  ก็ยังคงเป็น 

การให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม  กล่าวคือ  ผู้ที่เกิดในราช-

อาณาจักรไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดถ้ามีบิดาและมารดาเป็นคน

ต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเงื่อนไข

ตามหลกัการของการได้สญัชาตไิทยโดยการเกิดตามหลกัดนิแดนดงักล่าวยัง

คงใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังการจะให้สัญชาติไทยกับบุตรของคนต่างด้าว 

ที่เกิดในประเทศไทยนั้น ก็ยังเป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

รัฐมนตรีกำาหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง๖ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖
 มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กำาหนดว่า “ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการท่ัวไปให้

บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด”
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กำาหนดอาณาเขตของประเทศ  เช่น ชาวเขา  บุคคลบนพื้นที่สูงเชื้อสายมอญ

หรือไทยใหญ่ เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

จำานวนมากและอยู่ในสถานะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเมื่อไม่อาจ

กลับประเทศต้นทางได้จึงตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

 ขณะเดียวกันหลักการในการให้สัญชาติของประเทศไทยซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เป็นสาเหตุทำาให้เกิด ‘คนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีเกิดใน

ประเทศไทย’ กล่าวคือ หลักการสากลของการได้สัญชาติโดยการเกิดตาม

กฎหมายระหว่างประเทศนั้น การได้สัญชาติโดยการเกิดจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ

คือ (๑) การได้สัญชาติตามหลักการสืบสายโลหิตจากบิดามารดา กล่าวคือ 

บิดามารดามีสัญชาติอะไร บุตรก็ย่อมได้สัญชาตินั้น กับ (๒) การได้สัญชาติ

โดยหลักดินแดนที่เป็นถิ่นกำาเนิด กล่าวคือ ผู้ใดเกิดในดินแดนของประเทศใด

ย่อมจะได้สัญชาติของประเทศนั้น ซึ่งประเทศไทยใช้หลักการได้สัญชาติ 

ดังกล่าวมาโดยตลอด

 แต่ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ เมื่อประเทศไทยเร่ิมมีปัญหาเก่ียวกับความ

มั่นคงของชาติ  มีการขยายลัทธิการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลในขณะน้ันได้ออกประกาศของ 

คณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕๕  เปลี่ยนแปลง

หลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน  โดยการกำาหนดเงื่อนไขเพิ่ม

เติมว่า  บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนได้นั้น  บิดา 

๕
 การถอนสัญชาติไทยและการสั่งให้ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีดังกล่าว เป็นไปตาม ข้อ ๑ และ 

ข้อ ๒ แห่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

มารดาต้องไม่ใช่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ทำาให้คนที่เกิดในประเทศไทยโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวไม่ได้สัญชาติ

ไทยเป็นจำานวนมาก  นอกจากนี้  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว 

ยังกำาหนดให้มีผลย้อนหลังทำาให้คนที่เคยได้สัญชาติไทยไปแล้วตามหลัก 

ดินแดนทั่วไปนั้น  ต้องถูกถอนสัญชาติไทยถ้ามีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที ่

เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

 ต่อมา  แม้ว่าได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ 

ตามผลของการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ 

หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน  ก็ยังคงเป็น 

การให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม  กล่าวคือ  ผู้ที่เกิดในราช-

อาณาจักรไทยจะไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดถ้ามีบิดาและมารดาเป็นคน

ต่างด้าวที่เข้าเมืองชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งเงื่อนไข
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ที่เกิดในประเทศไทยนั้น ก็ยังเป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะ

รัฐมนตรีกำาหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง๖ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๖
 มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กำาหนดว่า “ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเป็นการท่ัวไปให้

บุคคลตามวรรคหนึ่งได้สัญชาติไทยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด”
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 ดงันัน้  จงึเหน็ได้ว่ากฎหมายสญัชาตขิองประเทศไทยก็เป็นสาเหตท่ีุ

ทำาให้คนที่เกิดในประเทศไทยกลายเป็นคนไร้สัญชาติได้  ซึ่งสามารถสรุปคน

ไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ

 ๒.๑	กลุม่คนท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการ 

เข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มีปัญหาเรื่องการส่งกลับประเทศต้นทาง

  ๒.๒	 กลุ่มคนที่เกิดในประเทศไทย แต่ตกเป็นคนไร้สัญชาติโดย 

ผลของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

๓. ประเภทของคนต่างด้าวหรือคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย
 รัฐบาลไทยได้กำาหนดนโยบายการจัดการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้

สัญชาติ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้สำานักงานสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย  สำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติ

กลุม่ผูอ้พยพหรอืผูห้ลบหนเีข้าเมอืงทกุกลุม่ทีเ่ข้ามาอยู่ในประเทศไทย รวมถึง

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  เพื่อรองรับการจัดทำาทะเบียน

ราษฎรและกำาหนดเลขประจำาตัวสำาหรับคนต่างด้าว และการนำาระบบ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

ตามเงื่อนไขที่กำาหนดได้อย่างรวดเร็ว

 “ทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวใช้ชื่อว่า ทร.๑๓ จะเป็นสีเหลือง แต่

ถ้าเป็นของคนไทยทัว่ไปเรยีกว่า ทร.๑๔ ทีแ่ยกสใีห้ชดัเพราะว่า ทร.๑๔ สขีาว

คอืทะเบยีนบ้านคนสญัชาตไิทย แต่ถ้าทะเบยีนบ้านสเีหลอืงคอืทะเบยีนบ้าน

ของคนต่างด้าว เพราะฉะน้ันเราก็สามารถแก้ไขข้อน้ีได้ทำาให้รู้ว่าคนท่ีไม่

มีสัญชาติไทยเมื่อมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วมีเท่าไหร่”

 โดยข้อมลูจากฐานข้อมลูการทะเบยีนราษฎรของสำานักทะเบยีนกลาง 

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

มีคนต่างด้าวที่ได้รับการจัดทำาทะเบียนราษฎร  มีเลขประจำาตัว ๑๓ หลัก 

ซึ่งจะทำาให้สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ชัดเจน  จำานวน ๒,๕๘๖,๐๘๙ ราย 

จำาแนกเป็นกลุม่ตามสถานะการอาศยัอยู่ในประเทศไทยได้ ดงัน้ี

 ๓.๑	กลุม่คนต่างด้าวท่ีได้รบัอนุญาตให้มีถิน่ท่ีอยู่ในประเทศไทย	

(ถือใบสำาคัญถ่ินท่ีอยู่และใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว)  กลุ่มนี้จะมีท่ีมา

จากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

หรืออาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรก็ได ้

ซึ่งต่อมาได้รับอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  ได้รับใบสำาคัญถ่ินท่ีอยู ่

(ตม.๑๖) และใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว ทำาให้มีสถานะเป็นผู้ได้รับสิทธิ

อาศัยถาวรในประเทศไทย  โดยปัจจุบันเป็นอำานาจของนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีจำานวน ๖๕,๕๕๙ ราย

 ๓.๒	 กลุ่มคนต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ถือ

หนังสือ-เดินทาง) กลุ ่มนี้จะมีสถานะเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นการชัว่คราว  และอาจเปลีย่นแปลงสถานะเป็นผูห้ลบหนเีข้า

เมืองได้  ถ้าไม่เดินทางออกนอกประเทศเมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง  โดยอยู่ใน

ความรบัผดิชอบของสำานักงานตรวจคนเข้าเมอืง  คนกลุม่นีท่ี้มชีือ่ในทะเบยีน

บ้าน มีจำานวน ๔๕,๓๓๑ ราย

	 ๓.๓	กลุม่ชนกลุม่น้อยและกลุม่ชาตพินัธ์ุ	๑๙	กลุม่	รวมถึงบคุคล

ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบยีนซึง่รฐับาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรือ่งสถานะ	

บุคคลและสัญชาติ		อีก	๓	กลุ่ม  คือ  กลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา กลุ่มคนไร้

รากเหง้า๗  ไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่วัยเยาว์และกลุ่ม 
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คนท่ีได้ทำาคุณประโยชน์แก่ประเทศ โดยในส่ วนของชนกลุ ่มน้อยและ 

กลุ่มชาติพันธุ์   ประกอบด้วย

 (๑)   เวียดนามอพยพ หรือญวนอพยพ

 (๒)   อดีตทหารจีนคณะชาติ

 (๓)   จีนฮ่ออพยพพลเรือน

 (๔)   จีนฮ่ออิสระ

 (๕)   อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา

 (๖)   ไทยลื้อ

 (๗)   ลาวอพยพ

 (๘)   เนปาลอพยพ

 (๙)   ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า

 (๑๐) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า

 (๑๑) ผูพ้ลดัถ่ินสญัชาติพม่าเชือ้สายไทย  เข้ามาก่อนวันท่ี ๙ มนีาคม  

         พ.ศ.๒๕๑๙

 (๑๒) ผูพ้ลดัถ่ินสญัชาติพม่าเชือ้สายไทย  เข้ามาหลงัวันที ่๙ มนีาคม 

         พ.ศ.๒๕๑๙  

 (๑๓) บคุคลบนพ้ืนทีส่งู/ชาวเขา  ท่ีอพยพเข้ามาก่อนวันที ่๓ ตลุาคม

         พ.ศ.๒๕๒๘

 (๑๔) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา 

๗
 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธของบุคคล พ.ศ.๒๕๔๘ กำาหนดไว้ว่า “บุคคลไร้

รากเหง้า” คือ บุคคลที่ไม่ทราบท่ีมาหรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน โดยไม่มีประเทศต้นทางใด

ยอมรับ ที่สำาคัญ คือ เป็นบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่เยาว์วัย

 (๑๕) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศกัมพูชา

 (๑๖) บคุคลหรอืชมุชนบนพ้ืนทีส่งู ท่ีอพยพเข้ามาหลงัวนัท่ี ๓ ตลุาคม 

         พ.ศ.๒๕๒๘

 (๑๗) ม้งในที่พักสงฆ์ถำ้ากระบอก

 (๑๘) ลาวภูเขาอพยพ

 (๑๙) ชาวมอแกน

 คนกลุ่มน้ีมีสถานะเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอส่งกลับประเทศเดิมหรือรอการกำาหนด

สถานะ  ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒๘ 

ประกอบกับมตคิณะรฐัมนตร ี ปัจจบุนัมคีนกลุม่น้ีอยู่จำานวน ๔๘๘,๑๐๕ ราย

แยกเป็น

 (๑)   คนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน  และบุตรที ่

เกิดในประเทศไทย จำานวน ๔๐๐,๗๓๑ ราย  โดยเป็นคนทีอ่พยพเข้ามาจำานวน 

๒๙๐,๒๖๙ ราย และบุตรที่เกิดในประเทศไทย  จำานวน ๑๑๐,๔๖๒ ราย 

 (๒)   เด็กและบุคคลที่กำาลังศึกษาเล่าเรียน จำานวน ๗๘,๖๗๖ ราย

 (๓)   คนไร้รากเหง้า  จำานวน ๘,๖๗๐ ราย

 (๔)   คนที่ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ  จำานวน ๒๘ ราย

	 ๓.๔	กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา		ลาว		และกัมพูชา 

๘
 มาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมอืง พ.ศ.๒๕๒๒ กำาหนดว่า “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรือ่ง รฐัมนตรี

โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำาพวกใดเข้ามาอยู่ในราช

อาณาจกัรภายใต้เงือ่นไขใดๆ หรอืจะยกเว้นไม่จำาต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติน้ี ในกรณีใดๆ ก็ได้”
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กลุม่น้ีมีสถานะเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รบัผ่อนผนัให้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็น 

การชั่วคราวเพ่ือรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง  โดยใช้

อำานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบ

กับมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีแรงงานท่ีจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตทำางาน 

รวมถึงบุตรที่เป็นผู้ติดตามอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จำานวน ๑,๕๘๘,๙๑๔ ราย

 “โดยในกลุ่มบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแล้วไม่ได้

สัญชาติไทย ขณะนี้มีอยู่ ๒๙๐,๐๐๐ กว่าราย  ที่เคยมีปัญหาก็คือเขาเกิดมา

แล้วกลบัประเทศเดิมไม่ได้  มาเรยีนหนังสอืได้แต่ไม่ได้รบัอนุม ัตปิรญิญาบตัร  

จะไปทำางานก็ไม่ได้  น่ีคือจุดหน่ึงท่ีเราจะพูดว่าเราแก้ไขปัญหาอย่างไรใน

ลำาดับต่อไป”

	 ๓.๕	 กลุ่มผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ท่ีอยู่ในที่พักพิง

ชั่วคราว ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 

และราชบุรี กลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  การให้อาศัย 

อยู่ในประเทศไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม  ปัจจุบันมีผู ้ลี้ภัยจำานวน 

๑๐๑,๗๑๓ ราย   และบตุรท่ีเกิดในประเทศไทยท่ีได้รบัการจดทะเบยีนการเกิด

จำานวน  ๑๖,๗๑๖  ราย

 “เราได้รับความร่วมมือจากองค์การสหประชาชาติหรือ UNHCR 

กำาหนดให้กลุ่มนี้อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ๙ แห่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 

ของทางด้านชายแดนไทย-พม่า ขณะน้ีมีทั้งหมดแสนกว่าคน คนกลุ่มนี้ 

เราดูแลพร้อมกับสหประชาชาติ แนวทางแก้ไขปัญหาคือพยายามส่งเขาไป

ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ ๓ หรือเจรจากับประเทศเดิม  หรือส่งเขากลับไป  แต่

เขาอยู่มาต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน เพ่ิงรับไปต้ังถ่ินฐานในไปประเทศ 

ที่ ๓ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าราย”

 ๓.๖	 กลุ่มบุตรของคนต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศไทยซึ่งไม่ได้

สัญชาติไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติ

ไทยโดยการเกิดตามหลักดนิแดนตัง้แต่มปีระกาศของคณะปฏวัิต ิฉบบัท่ี ๓๓๗ 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน  ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๒.๒ โดยมีคนที่เกิดใน

ประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยได้รับการจดทะเบียนการเกิด (มีสูติบัตร) 

จำานวน ๓๑๖,๗๔๘ ราย (ไม่รวมบุตรแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และบุตร

ของผู้ลี้ภัยการสู้รบในที่พักพิงชั่วคราว) ส่วนการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของ

คนกลุม่น้ีจะเป็นไปตามสถานะการอาศยัอยู่ในประเทศไทยของบดิามารดา๙

 “ถามว่าทำาไมต้องแยกเป็นกลุ่ม ทำาไมไม่รวมกันเลย เหตุที่ต้องแยก  

เพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า  คนต่างด้าวบางรายเดินเข้ามา 

บางรายเกิดนาน  บางรายเกิดใหม่  บางรายเข้าใหม่  เพราะฉะน้ันทางราชการ

โดยคณะรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าต้องแยกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้ง่ายและชัดเจน 

ในการแก้ไขปัญหา”

๔. นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลและสญัชาติ
ส�าหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทย
 เนื่องจากปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่สำานักทะเบียนกลาง  กรม

การปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดทำาทะเบียนราษฎรไว้  จำานวน 

๔๘๘,๑๐๕ รายน้ันมีสภาพของปัญหาแตกต่างกัน เช่น บางกลุ ่มไม่ม ี

เอกสารทางทะเบียน  บางกลุ่มได้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น 

๙
 ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๓)



36 37

กลุม่น้ีมสีถานะเป็นคนต่างด้าวท่ีได้รบัผ่อนผนัให้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็น 

การชั่วคราวเพ่ือรอส่งกลับหรือไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง  โดยใช้

อำานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบ

กับมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีแรงงานท่ีจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตทำางาน 

รวมถึงบุตรที่เป็นผู้ติดตามอายุไม่เกิน ๑๕ ปี จำานวน ๑,๕๘๘,๙๑๔ ราย

 “โดยในกลุ่มบุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแล้วไม่ได้

สัญชาติไทย ขณะนี้มีอยู่ ๒๙๐,๐๐๐ กว่าราย  ที่เคยมีปัญหาก็คือเขาเกิดมา

แล้วกลบัประเทศเดิมไม่ได้  มาเรยีนหนังสอืได้แต่ไม่ได้รบัอนุม ัตปิรญิญาบตัร  

จะไปทำางานก็ไม่ได้  น่ีคือจุดหน่ึงท่ีเราจะพูดว่าเราแก้ไขปัญหาอย่างไรใน

ลำาดับต่อไป”

	 ๓.๕	 กลุ่มผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ท่ีอยู่ในที่พักพิง

ชั่วคราว ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 

และราชบุรี กลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  การให้อาศัย 

อยู่ในประเทศไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม  ปัจจุบันมีผู ้ลี้ภัยจำานวน 

๑๐๑,๗๑๓ ราย   และบตุรท่ีเกิดในประเทศไทยท่ีได้รบัการจดทะเบยีนการเกิด

จำานวน  ๑๖,๗๑๖  ราย

 “เราได้รับความร่วมมือจากองค์การสหประชาชาติหรือ UNHCR 

กำาหนดให้กลุ่มนี้อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ๙ แห่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 

ของทางด้านชายแดนไทย-พม่า ขณะน้ีมีทั้งหมดแสนกว่าคน คนกลุ่มนี้ 

เราดูแลพร้อมกับสหประชาชาติ แนวทางแก้ไขปัญหาคือพยายามส่งเขาไป

ตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ ๓ หรือเจรจากับประเทศเดิม  หรือส่งเขากลับไป  แต่

เขาอยู่มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน เพ่ิงรับไปต้ังถ่ินฐานในไปประเทศ 

ที่ ๓ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าราย”

 ๓.๖	 กลุ่มบุตรของคนต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศไทยซึ่งไม่ได้

สัญชาติไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติ

ไทยโดยการเกิดตามหลักดนิแดนตัง้แต่มปีระกาศของคณะปฏวัิต ิฉบบัท่ี ๓๓๗ 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบัน  ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๒.๒ โดยมีคนที่เกิดใน

ประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยได้รับการจดทะเบียนการเกิด (มีสูติบัตร) 

จำานวน ๓๑๖,๗๔๘ ราย (ไม่รวมบุตรแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และบุตร

ของผู้ลี้ภัยการสู้รบในที่พักพิงชั่วคราว) ส่วนการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของ

คนกลุม่น้ีจะเป็นไปตามสถานะการอาศยัอยู่ในประเทศไทยของบดิามารดา๙

 “ถามว่าทำาไมต้องแยกเป็นกลุ่ม ทำาไมไม่รวมกันเลย เหตุที่ต้องแยก  

เพราะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่า  คนต่างด้าวบางรายเดินเข้ามา 

บางรายเกิดนาน  บางรายเกิดใหม่  บางรายเข้าใหม่  เพราะฉะน้ันทางราชการ

โดยคณะรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าต้องแยกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้ง่ายและชัดเจน 

ในการแก้ไขปัญหา”

๔. นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลและสญัชาติ
ส�าหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทย
 เนื่องจากปัญหาของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่สำานักทะเบียนกลาง  กรม

การปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดทำาทะเบียนราษฎรไว้  จำานวน 

๔๘๘,๑๐๕ รายน้ันมีสภาพของปัญหาแตกต่างกัน เช่น บางกลุ ่มไม่ม ี

เอกสารทางทะเบียน  บางกลุ่มได้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น 

๙
 ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๓)
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๑๐
 โปรดดู มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๑๙/๓ มาตรา ๒๐ และ 

มาตรา ๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑

๑๑
 มาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำาหนดว่า “ให้ผู้อำานวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสำาหรับคนซึ่ง

ไม่มสีญัชาตไิทยอืน่นอกจากท่ีบญัญัตไิว้ตามวรรคหนึง่ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศกำาหนด” (โดยคน

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามวรรคหน่ึง หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วย

กฎหมาย และคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ)

เวลานานแล้วแต่ไม่มีสิทธิอาศัยตามกฎหมาย ในขณะท่ีบางกลุ่มเพ่ิง 

เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย  ทำาให้กลุม่บคุคลเหล่าน้ีไม่สามารถใช้สทิธิต่างๆ 

ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนดไว้ได้

 “จะเห็นว่า  การท่ีกฎหมายสัญชาติไทยกำาหนดเง่ือนไขที่ค่อนข้าง 

สลับซับซ้อนก็เป็นปัญหาหน่ึง  ทำาให้เกิดปัญหาคนไม่มีสัญชาติ หรือคน 

ไร้รัฐไร้สัญชาติขึ้นมา และเมื่อท่านทราบแล้วว่า คนไม่มีสัญชาติในไทยนั้นมี 

๒ กลุ่ม กลุ่มหน่ึงเดินเข้ามา กลุ่มที่ ๒ เกิดในไทย ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ น้ัน 

กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งก่อนปี 

พ.ศ.๒๕๓๔ เราจะจดทะเบียนเฉพาะคนสัญชาติไทย พอปี พ.ศ.๒๕๓๔ ก็

แก้ไขว่า แม้เขาจะไม่มีสัญชาติหรือจะเป็นคนต่างด้าว ก็ให้มีทะเบียนได้ 

คำาว่ามทีะเบยีนคอืหมายความว่า สามารถมาขอมชีือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านได้ ม ี

ใบประวั ติได้”

 โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ ่มต่างๆ ดังกล่าว 

ข้างต้น  ดังนี้

	 ๔.๑	การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร	โดย

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ให้นายทะเบียนสามารถจัดทำาทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้

เหมือนประชาชนไทยทั่วไป ดังนี้

 ๑) การรบัแจ้งการเกิดหรือจดทะเบยีนการเกิดและออกสตูบิตัรให้กับ

คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน  ไม่ว่าบิดามารดาของเด็กจะเป็นคน

ต่างด้าวประเภทใด  มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม๑๐

 ๒) การจดัทำาทะเบยีนประวัติคนไร้รฐัไร้สญัชาตติามมตคิณะรฐัมนตรี 

และตามกฎหมาย  ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (มาตรา ๓๘ วรรคสอง)๑๑

 ๓) การจัดทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย๑๒  และบัตร

ประจำาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน๑๓

๑๒
 โปรดดู กฎกระทรวงกำาหนดให้คนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยปฏิบติัเก่ียวกับการทะเบยีนราษฎรและ

กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศ 

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

๑๓
 โปรดดู ระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำารวจและจัดทำาทะเบียนสำาหรับบุคคล 

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
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๑๐
 โปรดดู มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๑๙/๒ มาตรา ๑๙/๓ มาตรา ๒๐ และ 

มาตรา ๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑

๑๑
 มาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำาหนดว่า “ให้ผู้อำานวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสำาหรับคนซึ่ง

ไม่มสีญัชาตไิทยอืน่นอกจากท่ีบญัญัตไิว้ตามวรรคหนึง่ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศกำาหนด” (โดยคน

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามวรรคหน่ึง หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วย

กฎหมาย และคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอส่งกลับ)

เวลานานแล้วแต่ไม่มีสิทธิอาศัยตามกฎหมาย ในขณะท่ีบางกลุ่มเพ่ิง 

เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย  ทำาให้กลุม่บคุคลเหล่าน้ีไม่สามารถใช้สทิธิต่างๆ 

ตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนดไว้ได้

 “จะเห็นว่า  การท่ีกฎหมายสัญชาติไทยกำาหนดเง่ือนไขที่ค่อนข้าง 

สลับซับซ้อนก็เป็นปัญหาหน่ึง  ทำาให้เกิดปัญหาคนไม่มีสัญชาติ หรือคน 

ไร้รัฐไร้สัญชาติขึ้นมา และเมื่อท่านทราบแล้วว่า คนไม่มีสัญชาติในไทยนั้นมี 

๒ กลุ่ม กลุ่มหน่ึงเดินเข้ามา กลุ่มที่ ๒ เกิดในไทย ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ น้ัน 

กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งก่อนปี 

พ.ศ.๒๕๓๔ เราจะจดทะเบียนเฉพาะคนสัญชาติไทย พอปี พ.ศ.๒๕๓๔ ก็

แก้ไขว่า แม้เขาจะไม่มีสัญชาติหรือจะเป็นคนต่างด้าว ก็ให้มีทะเบียนได้ 

คำาว่ามทีะเบยีนคอืหมายความว่า สามารถมาขอมชีือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านได้ ม ี

ใบประวั ติได้”

 โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ ่มต่างๆ ดังกล่าว 

ข้างต้น  ดังนี้

	 ๔.๑	การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร	โดย

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 

การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ให้นายทะเบียนสามารถจัดทำาทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้

เหมือนประชาชนไทยทั่วไป ดังนี้

 ๑) การรบัแจ้งการเกิดหรือจดทะเบยีนการเกิดและออกสตูบิตัรให้กับ

คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน  ไม่ว่าบิดามารดาของเด็กจะเป็นคน

ต่างด้าวประเภทใด  มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม๑๐

 ๒) การจดัทำาทะเบยีนประวัติคนไร้รฐัไร้สญัชาตติามมตคิณะรฐัมนตรี 

และตามกฎหมาย  ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (มาตรา ๓๘ วรรคสอง)๑๑

 ๓) การจัดทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย๑๒  และบัตร

ประจำาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน๑๓

๑๒
 โปรดดู กฎกระทรวงกำาหนดให้คนซึง่ไม่มีสญัชาติไทยปฏิบติัเก่ียวกับการทะเบยีนราษฎรและ

กำาหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบสำานัก

ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำาบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศ 

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

๑๓
 โปรดดู ระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำารวจและจัดทำาทะเบียนสำาหรับบุคคล 

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
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 ๔.๒	 การแก้	ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย  เพ่ือให้

บุคคลเหล่าน้ีซึ่งมีสถานะเป็ นคนที่ เข ้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง  รัฐบาลจึงได้อาศัยอำานาจ

ตามพระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกมติคณะรัฐมนตรีให้คน 

ไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้โดยถูกต้อง  ได้แก่ 

 ๑) การผ่อนผนัให้กลุม่คนไร้รฐัไร้สญัชาต ิซึง่มสีถานะเป็นคนเข้าเมอืง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว

ในระหว่างรอการดำาเนินการในเรือ่งต่างๆ เช่น การดำาเนินการให้สถานะบคุคล 

หรือรอการส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำาหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมการอยู่อาศัย

โดยใช้เขตจังหวัดที่คนต่างด้าวได้จัดทำาทะเบียนประวัติไว้เป็นเขตควบคุม๑๔  

และกำาหนดเงือ่นไขการสิน้สดุสทิธิอาศัยตามท่ีได้รับอนุญาต  เช่น การกระทำา

ผิดกฎหมายที่มีโทษจำาคุก  หรือการกระทำาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของ

ประเทศ   ก็จะหมดสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป

 ๒) การให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่กำาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้า

เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ขอใบสำาคัญถ่ินที่อยู่) ซึ่งครั้งหลังสุด  คณะ

รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กำาหนดหลักเกณฑ์ให ้

๑๔
 เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำาหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาต

ให้คนต่างด้าวบางจำาพวกทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวออกนอกเขตพ้ืนทีค่วบคุม 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่มได้รับสิทธิในการเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  มีถิ่นที่อยู่ถาวร  ดังนี้

  (๑) กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์   จะต้องเป็นผู้ที่ 

 อพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘  

 โดยต้องได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติภายใน พ.ศ.๒๕๔๒  

 และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

  (๒) เดก็นกัเรียน นักศกึษา จะต้องเป็นผู้ทีเ่ข้ามาในประเทศ 

 ภายใน ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ โดยต้องได้รับการสำารวจจัดทำา

 ทะเบียนบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘– 

 ๒๕๕๒ และเรยีนจบปรญิญาตรภีายในวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ ๒๕๔๘

  (๓) คนไร้รากเหง้า จะต้องเป็นผู้ท่ีเข้ามาในประเทศไทย

 ภายในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยต้องได้รับการสำารวจจัด

 ทำาทะเบียนบุคคลที่ไม ่มีสถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ.

 ๒๕๕๐–๒๕๕๒ และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า

 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 ของมนุษย์

 ๔.๓	 การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติสำาหรับบุตรของคนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติท่ีเกิดในประเทศไทย	 ตามพระราชบัญญั ติสัญชาติ พ.ศ.

๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ 

ซึ่งสามารถดำาเนินการได้หลายกรณี ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานะ

ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดไว้ ดังนี้

 ๑) กรณีบุคคลท่ีถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๓๗๑๕ รวมถึงบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิด
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 ๔.๒	 การแก้	ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย  เพ่ือให้

บุคคลเหล่าน้ีซึ่งมีสถานะเป็ นคนที่ เข ้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง  รัฐบาลจึงได้อาศัยอำานาจ

ตามพระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกมติคณะรัฐมนตรีให้คน 

ไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้โดยถูกต้อง  ได้แก่ 

 ๑) การผ่อนผนัให้กลุม่คนไร้รฐัไร้สญัชาต ิซึง่มสีถานะเป็นคนเข้าเมอืง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว

ในระหว่างรอการดำาเนินการในเรือ่งต่างๆ เช่น การดำาเนินการให้สถานะบคุคล 

หรือรอการส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำาหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมการอยู่อาศัย

โดยใช้เขตจังหวัดที่คนต่างด้าวได้จัดทำาทะเบียนประวัติไว้เป็นเขตควบคุม๑๔  

และกำาหนดเงือ่นไขการสิน้สดุสทิธิอาศัยตามท่ีได้รับอนุญาต  เช่น การกระทำา

ผิดกฎหมายที่มีโทษจำาคุก  หรือการกระทำาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของ

ประเทศ   ก็จะหมดสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป

 ๒) การให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่กำาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้า

เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ขอใบสำาคัญถ่ินที่อยู่) ซึ่งครั้งหลังสุด  คณะ

รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กำาหนดหลักเกณฑ์ให ้

๑๔
 เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำาหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาต

ให้คนต่างด้าวบางจำาพวกทีเ่ข้ามาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวออกนอกเขตพ้ืนทีค่วบคุม 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่มได้รับสิทธิในการเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย  มีถิ่นที่อยู่ถาวร  ดังนี้

  (๑) กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์   จะต้องเป็นผู้ที่ 

 อพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘  

 โดยต้องได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติภายใน พ.ศ.๒๕๔๒  

 และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

  (๒) เดก็นกัเรียน นักศกึษา จะต้องเป็นผู้ทีเ่ข้ามาในประเทศ 

 ภายใน ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ โดยต้องได้รับการสำารวจจัดทำา

 ทะเบียนบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘– 

 ๒๕๕๒ และเรยีนจบปรญิญาตรภีายในวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ ๒๕๔๘

  (๓) คนไร้รากเหง้า จะต้องเป็นผู้ท่ีเข้ามาในประเทศไทย

 ภายในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยต้องได้รับการสำารวจจัด

 ทำาทะเบียนบุคคลที่ไม ่มีสถานะทางทะเบียนระหว่างปี พ.ศ.

 ๒๕๕๐–๒๕๕๒ และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า

 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 ของมนุษย์

 ๔.๓	 การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติสำาหรับบุตรของคนไร้รัฐ

ไร้สัญชาติท่ีเกิดในประเทศไทย	 ตามพระราชบัญญั ติสัญชาติ พ.ศ.

๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ 

ซึ่งสามารถดำาเนินการได้หลายกรณี ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานะ

ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดไว้ ดังนี้

 ๑) กรณีบุคคลท่ีถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๓๗๑๕ รวมถึงบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิด
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ในประเทศไทยจนถึงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และไม่ได้รับ

สัญชาติไทยเนื่องจากบิดามารดาถูกถอนสัญชาติ สามารถย่ืนคำาขอลง

รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านได้ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราช-

บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑๑๖  โดยเป็นอำานาจของนายอำาเภอ

เป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งคนเหล่าน้ีถือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติตามกฎหมายอยู่แล้ว

 ๒) กรณีคนที่ เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๕  เป็นต้นมา  โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย  หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราว  ให้สามารถขอ

มีสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นการเฉพาะราย

หรือเป็นการทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด  (มาตรา ๗ ทวิ 

๑๖
 มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อ

เยียวยาและแก้ไขผลที่เกิดจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยได้กำาหนดว่า “บรรดา

บุคคลท่ีเคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดใน 

ราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทย 

ก่อนวันท่ีพระราชบญัญัตนิีใ้ช้บงัคบัและไม่ได้สญัชาตไิทยตามมาตรา ๗ ทว ิแห่งพระราชบญัญัติ

สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้า 

บคุคลผูน้ั้นอาศัยอยู่จรงิในราชอาณาจกัรไทยตดิต่อกันโดยมหีลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร และเป็น

ผู ้มีความประพฤติดีหรือทำาคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทย 

ตั้งแตว่ันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคบั  เว้นแตผู่้ซึง่รัฐมนตรมีีคำาสั่งอนัมีผลให้เปน็ผู้มีสญัชาติไทย

แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ” ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อวันที ่

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัตสิญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี ๔) 

พ.ศ.๒๕๕๑)๑๗   ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันที่มี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็น

นายกรัฐมนตรี   ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปให้

แก่กลุ ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๙)๑๘  โดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย

  (๑) บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไข

 ว่าบิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  จะต้อง

 เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีนับถึง

 วันที่บุตรย่ืนคำาขอมีสัญชาติไทย  และจะต้องมีทะเบียนประวัติ

 ที่ทางราชการได้จัดทำาให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวง

 มหาดไทย ได้เปิ ดให้มีการจัดทำาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือ

 กลุ่มชาติพันธุ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๒  โดยจะต้องเข้ามา 

 อยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒)

  (๒) คนท่ีเกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคน

 ต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  โดยมีเง่ือนไข

๑๗
 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖

๑๘
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย

สำาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สัญชาติเป็นการท่ัวไปตาม มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่

เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
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ในประเทศไทยจนถึงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และไม่ได้รับ

สัญชาติไทยเนื่องจากบิดามารดาถูกถอนสัญชาติ สามารถย่ืนคำาขอลง

รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านได้ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราช-

บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑๑๖  โดยเป็นอำานาจของนายอำาเภอ

เป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งคนเหล่าน้ีถือว่าเป็นคนที่มีสัญชาติตามกฎหมายอยู่แล้ว

 ๒) กรณีคนที่ เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๓๕  เป็นต้นมา  โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย  หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราว  ให้สามารถขอ

มีสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นการเฉพาะราย

หรือเป็นการทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด  (มาตรา ๗ ทวิ 

๑๖
 มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อ

เยียวยาและแก้ไขผลที่เกิดจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ โดยได้กำาหนดว่า “บรรดา

บุคคลท่ีเคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๓๗ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๑ และผู้ที่เกิดใน 

ราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ข้อ ๒ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทย 

ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตนิีใ้ช้บงัคบัและไม่ได้สญัชาตไิทยตามมาตรา ๗ ทว ิแห่งพระราชบญัญัติ

สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้า 

บคุคลผูน้ั้นอาศยัอยู่จรงิในราชอาณาจกัรไทยตดิต่อกันโดยมหีลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร และเป็น

ผู ้มีความประพฤติดีหรือทำาคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทย 

ตั้งแตว่ันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคบั  เว้นแตผู่้ซึง่รัฐมนตรมีีคำาสั่งอนัมีผลให้เปน็ผู้มีสญัชาติไทย

แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ” ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อวันที ่

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัตสิญัชาต ิพ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี ๔) 

พ.ศ.๒๕๕๑)๑๗   ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันที่มี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็น

นายกรัฐมนตรี   ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไปให้

แก่กลุ ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๙)๑๘  โดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย

  (๑) บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไข

 ว่าบิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  จะต้อง

 เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีนับถึง

 วันที่บุตรย่ืนคำาขอมีสัญชาติไทย  และจะต้องมีทะเบียนประวัติ

 ที่ทางราชการได้จัดทำาให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวง

 มหาดไทย ได้เปิ ดให้มีการจัดทำาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือ

 กลุ่มชาติพันธุ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๒  โดยจะต้องเข้ามา 

 อยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒)

  (๒) คนท่ีเกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคน

 ต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  โดยมีเง่ือนไข

๑๗
 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖

๑๘
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อนุมัติหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย

สำาหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยให้รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สัญชาติเป็นการท่ัวไปตาม มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่

เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
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 ว่าจะต้องเรียนต่อเนื่องในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ตำ่ากว่า

 ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  แต่ถ้าจบการ

 ศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ  จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับทุนการ

 ศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนเด็กนักเรียนนักศึกษาท่ียังเรียน

 ไม่จบปริญญาตรี  แต่มีความจำาเป็นต้องได้สัญชาติไทย กรณีนี้ 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ก่อน จึงจะขอสัญชาติไทยได้

  (๓) เด็กนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นคนไร้รากเหง้า   มีเง่ือนไข

 ว่าจะต้องเกิดและอาศัยอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อย 

 กว่า ๑๐ ปี  และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง ้า

 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงจะขอสัญชาติไทยได้

 นอกจากน้ี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า

เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ  รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบอำานาจการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสัญชาติ

สำาหรับผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย  ไปให้นายอำาเภอเป็นผู้พิจารณาแทน

กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์  และมอบอำานาจให้

ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู ้พิจารณาแทน  กรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุ 

เกิน ๑๘ ปีข้ึนไป

 “สรุปได้ว่าต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕  ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  ที่

ผ่านมา  ประเทศไทยได้ให้ทั้งสัญชาติและให้ใบต่างด้าวหรือกรีนการ์ดไป

แล้วท้ังหมด ๔ แสนกว่าคน คงเหลืออยู่ปัจจุบันประมาณ ๒ แสนกว่าคน 

ที่ต้องดำาเนินการต่อไป อันนี้ก็คือรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับสถานะบุคคล” 

๕. การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่จ�าเป็นนอกเหนือจากการ
ได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย
 กลุ ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย  มิได้ประสบแต่ปัญหา

เฉพาะเรื่องสถานะบุคคลเท่านั้น  แต่เมื่อกลุ่มคนเหล่าน้ีมีสถานะบุคคล

ไม่ชัดเจน จึงทำาให้เสียสิทธิในเรื่องอื่นๆ  ท่ีมีความจำาเป็นในการดำารงชีวิต

ด้วย รัฐบาลปัจจุบันที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ได้คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  ในฐานะที่ประเทศไทย

เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) จึง 

ได้กำาหนดนโยบายผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติใน

ประเทศไทยได้รับสิทธิท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต ได้แก่

 ๕.๑	ด้านการรักษาพยาบาล มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓๑๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.

๒๕๕๘๒๐ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการรักษาพยาบาลคน

ไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ 

บุคคล และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติของนายทะเบียนเพ่ือการ

เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน โดยรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย 

ต่อหัวให้ทุกปี ปีละ ๒,๒๔๐ บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา

๑๙
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดย “อนุมัติให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขซึ่งครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการ

ควบคุมป้องกันโรค กับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ 

เป็นต้นไป โดยมอบให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำาเนินการ”
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 ๕.๒	ด้านการศึกษา มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๔๘๒๑ เก่ียวกับการศึกษา ๒ ประการ คือ ๑) ให้โรงเรียนและ 

สถานศึกษาทุกแห่งรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนเข้าศึกษาเล่าเรียน  

และเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องออกหลักฐานรับรองผลการเรียนให้ทุกราย 

และ ๒) รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวให้เท่ากับเด็ก

สัญชาติไทยสำาหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำานวน ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี  

ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 ๕.๓	 ด้านการประกอบอาชีพ  มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 

๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙๒๒  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาการทำางานของคนต่างด้าว ให้คนไร้รฐัไร้สญัชาตท่ีิรฐับาลมนีโยบาย

แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ทำางานได้ทุกประเภทงาน	 	

	 ๕.๔	 ด้านสิทธิอาศัยและการเดินทาง	 รัฐบาลได้ผ่อนผันให้

บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการกำาหนด

๒๐
 เมือ่วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามมตคิณะกรรมการรฐัมนตรี

ด้านเศรษฐกิจ ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๘ เมือ่วนัพฤหัสบดี

ท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ “เห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพ่ิมเติม ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ

และสิทธิรวมถึงบุตรที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน โดยมีเลขประจำาตัว ๑๓ หลักเรียบร้อย

แล้ว จำานวน ๒๐๘,๖๓๑ คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ สำาหรับบุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่

ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงจำานวนที่แท้จริงและอาจมี

ความซำ้าซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ก่อนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป”

๒๑ 
เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรี “อนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 

พ.ศ. .... (การจดัการศกึษาแก่บคุคลท่ีไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาตไิทย) ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญั ต ิ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ พิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบัติการ

จัดการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวง-

ศึกษาธิการเสนอ”

๒๒
 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๑๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาการทำางานของคนต่างด้าว “อนุมัติหลักการร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำา

หนดประเภทงานให้คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพ่ือทำางานตาม มาตรา ๑๓(๒) แห่ง 

พ.ร.บ.การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกำาหนดให้สามารถทำางานได้ทุกประเภท”

๒๓
 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔

สถานะหรือส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  โดยกำาหนด

ให้อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติ๒๓  

การเดินทางออกนอกเขตจังหวัดดำาเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจาก

นายอำาเภอท้องที่ท่ีผู ้น้ันมีภูมิลำาเนา  และหากมีเหตุจำาเป็นตามกฎหมาย

ก็สามารถย้ายเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้

	 ๕.๕	ด้านการก่อตั้งครอบครัว  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ การ

จดทะเบียนสมรสกับการรับบุตรบุญธรรม  โดยมักจะถูกนายทะเบียน

ปฏิเสธการดำาเนินการ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการเพ่ือ 

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแล้วว่า  นายทะเบียนสามารถจดทะเบียน

สมรสให้กับบุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมาย  อีกทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
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 ๕.๒	ด้านการศึกษา มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๔๘๒๑ เก่ียวกับการศึกษา ๒ ประการ คือ ๑) ให้โรงเรียนและ 

สถานศึกษาทุกแห่งรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนเข้าศึกษาเล่าเรียน  

และเมื่อเรียนจบแล้วจะต้องออกหลักฐานรับรองผลการเรียนให้ทุกราย 

และ ๒) รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวให้เท่ากับเด็ก

สัญชาติไทยสำาหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำานวน ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี  

ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 ๕.๓	 ด้านการประกอบอาชีพ  มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 

๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙๒๒  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาการทำางานของคนต่างด้าว ให้คนไร้รฐัไร้สญัชาตท่ีิรฐับาลมนีโยบาย

แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ทำางานได้ทุกประเภทงาน	 	

	 ๕.๔	 ด้านสิทธิอาศัยและการเดินทาง	 รัฐบาลได้ผ่อนผันให้

บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการกำาหนด

๒๐
 เมือ่วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามมตคิณะกรรมการรฐัมนตรี

ด้านเศรษฐกิจ ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ในคราวประชมุครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๘ เมือ่วนัพฤหัสบดี

ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ “เห็นชอบในหลักการการให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพ่ิมเติม ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ

และสิทธิรวมถึงบุตรที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน โดยมีเลขประจำาตัว ๑๓ หลักเรียบร้อย

แล้ว จำานวน ๒๐๘,๖๓๑ คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ สำาหรับบุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่

ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงจำานวนที่แท้จริงและอาจมี

ความซำ้าซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ก่อนแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป”

๒๑ 
เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรี “อนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วย หลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา 

พ.ศ. .... (การจดัการศกึษาแก่บคุคลท่ีไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาตไิทย) ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญั ต ิ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ พิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบแนวปฏิบัติการ

จัดการศึกษาแก่บุคคลท่ีไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวง-

ศึกษาธิการเสนอ”

๒๒
 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่๑๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาการทำางานของคนต่างด้าว “อนุมัติหลักการร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำา

หนดประเภทงานให้คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพ่ือทำางานตาม มาตรา ๑๓(๒) แห่ง 

พ.ร.บ.การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกำาหนดให้สามารถทำางานได้ทุกประเภท”

๒๓
 โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔

สถานะหรือส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  โดยกำาหนด

ให้อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนประวัติ๒๓  

การเดินทางออกนอกเขตจังหวัดดำาเนินการได้โดยต้องได้รับอนุญาตจาก

นายอำาเภอท้องที่ท่ีผู ้น้ันมีภูมิลำาเนา  และหากมีเหตุจำาเป็นตามกฎหมาย

ก็สามารถย้ายเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้

	 ๕.๕	ด้านการก่อตั้งครอบครัว  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ การ

จดทะเบียนสมรสกับการรับบุตรบุญธรรม  โดยมักจะถูกนายทะเบียน

ปฏิเสธการดำาเนินการ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการเพ่ือ 

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแล้วว่า  นายทะเบียนสามารถจดทะเบียน

สมรสให้กับบุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมาย  อีกทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ได้มีคำาวินิจฉัยแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์  สรุปว่าคณะกรรมการรับบุตรบุญธรรมสามารถอนุญาตให ้

จดทะเบียนรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรมได้๒๔

 “นี่คือสิ่งต่างๆ ที่รัฐบาลไทยและคนไทยให้  แต่จริงๆ  ต้องถือเป็น

ความโชคดีของคนไทยและประเทศไทย  ที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย ์

ที่ทรงมีพระเมตตาต่อคนทุกคนที่มาอาศัยพระบรมโพธิสมภาร  ดังพระราช

ดำารัสท่ีผมยกมาตอนต้นที่ให้ดูแลแก้ไข  รัฐบาล  เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องก็

พยายามจะสนองรับและแก้ไข”

 

๖. ผลการด�าเนินการให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย และการให้สัญชาติไทยในภารกิจของกระทรวง
มหาดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
	 ๖.๑	 ให้สัญชาติไทยแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติ	กลุ่มชนกลุ่มน้อย

และกลุ่มชาติพันธุ์ แล้วท้ังสิ้น ๒๕๓,๗๔๒ ราย จำาแนกได้ ดังน้ี

  ๑) การลงรายการสัญชาติไทยให้แก่ชาวไทยภูเขา ซึ่ง

 ถือว่าเป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่ติดแผ่นดินไทยเหมือนคนสัญชาติ 

 ทั่วไป จำานวน ๑๐๖,๔๔๖ ราย

  ๒) การลงรายการสัญชาติไทยให้คนท่ีถูกถอนสัญชาติ

๒๔
 โปรดดูความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เสร็จท่ี ๓๖๕/๒๕๒๙ เรื่อง หารือปัญหาข้อ

กฎหมายเก่ียวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

๑๕๙๘/๒๒ และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔)

 หรือไม่ได้สัญชาติไทยโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ 

 จำานวน ๔๘,๗๑๓ ราย

  ๓) การให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

 มาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป ็นอำานาจของรัฐมนตรีว ่าการ 

 กระทรวงมหาดไทย จำานวน ๙๑,๕๙๐ ราย

  ๔) การให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มคนไทยพลัดถ่ิน (ผู้อพยพ

 เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง  กัมพูชา และผู้พลัดถ่ินสัญชาติ 

 พม่าเชื้อสายไทยจากมะริด ทวาย ตะนาวศรี) จำานวน ๖,๙๙๓ ราย

๗. บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย
	 ๗.๑ ประเทศไทยได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  ครอบคลุม

ทั้งเรื่องสถานะบุคคล  สัญชาติ  การศึกษา  การรักษาพยาบาล การ 

ประกอบอาชีพ การก่อตั้งครอบครัว และอื่นๆ ท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต  

โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ความเสมอภาค  สิทธิมนุษยชน 

ควบคู ่ไปกับความมั่นคงของประเทศ  ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  และมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีคนไร้รัฐไร้

สัญชาติได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวเป็น

จำานวนหลายแสนคน  จนได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศทาง

ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีที่สุด (Best 

practice) ในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

 ๗.๒ ถึงแม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

อย่างต่อเน่ือง  แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไปจากประเทศไทย  ยังคง
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ได้มีคำาวินิจฉัยแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
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ปรากฏสถานการณ์การเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติในลักษณะต่างๆ ทั้ง

การหลบหนีเข้าเมืองทั่วไปและการอพยพหนีภัยความตายจากการสู ้รบ

หรือความอดอยากยากจนจากประเทศต้นทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ 

ไทยเป็นจำานวนมาก  เช่น กลุ่มมุสลิมโรฮีนจา  ชนกลุ่มน้อยจากประเทศ 

เมียนมา  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ชาวบังกลาเทศหลบหนีเข้าเมือง  

เป็นต้น  ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติ  จำาเป็นต้อง

อาศัยการผสมผสานระหว่างกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  ความมั่นคง

ของชาติ  และความสามารถของประเทศไทยที่จะแบกรับภาระในด้าน

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ ่มคนเหล่านี้  รวมทั้งต้องคำานึงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศด้วย 

 ๗.๓ สำาหรับกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติเดิมท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไข

ปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอยู่แล้วนั้น  ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่

ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายและมติคณะ

รัฐมนตรีท่ีมีอยู่ได้ จำาเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะสำาหรับการแก้ไขปัญหา

ซึ่งได้แก่	 คนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย	 แต่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็น	

ผู้ท่ีเกิดในประเทศไทยหรือเกิดต่างประเทศ ท้ังน้ีเนื่องจากมาตรการ

แก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไร้รัฐไร้สัญชาติภายใต้

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่จะกำาหนดแนวทางการแก้ไขโดย

จำาแนกตามสถานะการเกิดของผู้ท่ีเป็นเจ้าของปัญหาเป็น ๒ กรณี คือ คน

ที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง) และ

คนที่เกิดในประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ)  คนกลุ่ม

นี้จะอยู่ในสถานะของคนไร้รากเหง้าที่ถูกบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์  

เด็กกำาพร้าไม่มีญาติ  คนเร่ร่อน  โยกย้ายถ่ินท่ีอยู่บ่อยๆ และคนพิการหรือ

ป่วย ทางจิตประสาท  ซึ่งจะขาดพยานหลักฐานหรือไร้ความสามารถที่จะ

พิสูจน์ยืนยันสถานะการเกิดและสัญชาติของตน  และหากจะผลักไปเป็น 

กลุ่มคนที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยก็จะมีปัญหาในเรื่องระยะเวลาการเข้า

มาในประเทศไทย ทำาให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะ

บุคคล   โดยบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความจำาเป็นสำาหรับกลุ่มบุคคล

ประเภทนี้ คือ การรับรองสถานะการเกิดและสิทธิในฐานะเป็นพลเมือง

ของประเทศในเชิงข้อสันนิษฐานที่เป็นบวก  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย

ยกเลิกสถานะดังกล่าวได้หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า   ผู้น้ันมิได้

เกิดในราชอาณาจักรหรือไม่มีสัญชาติไทยตามเงื่อนไขของกฎหมายปกติ 

ซึ่งกฎหมายลักษณะน้ีมีอยู่ในหลายประเทศทั้งในยุโรปอเมริกา และเอเชีย 

ตัวอย่างเช่น  ประเทศบัลแกเรีย  กำาหนดไว้ในกฎหมายความเป็นพลเมือง

บัลแกเรียน ค.ศ.๑๙๘๘๒๕ (พ.ศ.๒๕๓๑) มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าเด็กที่ถูก

พบในอาณาเขตของสาธารณรัฐบัลแกเรียโดยไม่ปรากฏบิดามารดาเป็น

ผู้ที่เกิดในสาธารณรัฐบัลแกเรีย หรือประเทศแคนาดา  กำาหนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติความเป็นพลเมือง ค.ศ.๑๙๘๕๒๖(พ.ศ.๒๕๒๘) มาตรา ๔(๑) 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๓(๑)(a)๒๗ ให้ถือว่าบุคคลทุกคนที่ถูกพบว่าถูก

๒๕
 Bulgaria: Law for the Bulgarian Citizenship (last amended February 2013), 

5 November 1998, available at: http://www.refworld.org/docid/49622ef32.html

๒๖
 Canada: Citizenship Act, R.S., 1985, c. C-29, 10 July 1985, available at: http://

www.refworld.org/docid/48106cf72.html
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๒๕
 Bulgaria: Law for the Bulgarian Citizenship (last amended February 2013), 

5 November 1998, available at: http://www.refworld.org/docid/49622ef32.html

๒๖
 Canada: Citizenship Act, R.S., 1985, c. C-29, 10 July 1985, available at: http://

www.refworld.org/docid/48106cf72.html
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ทอดทิ้งในประเทศแคนาดาก่อนอายุครบ ๗ ปี เป็นผู ้ที่เกิดในประเทศ

แคนาดา เว้นแต่ปรากฏข้อพิสูจน์อย่างอื่นภายใน ๗ ปี นับจากวันที่พบตัว 

หรือประเทศสหรัฐอเมริกา กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเข้าเมืองและ

สัญชาติ ค.ศ.๑๙๕๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๙๓)  ในมาตรา ๓๐๑(f) บุคคลที ่

ไม่ปรากฏบุพการีและถูกพบในสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีอายุตำ่ากว่า ๕ ปี

เป็นคนสัญชาติอเมริกันและพลเมืองอเมริกันโดยการเกิด หรือประเทศ 

ฟิ นแลนด์กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ.๒๐๐๓๒๙ (พ.ศ.

๒๕๔๖) มาตรา ๑๒ ให้ถือว่า เด็กแรกเกิดท่ีถูกพบว่าถูกทอดทิ้งใน

ฟินแลนด์เป ็นพลเมืองของฟิ นแลนด์ตราบท่ีเด็กไม่สามารถได้มาซึ่ง

สัญชาติของรัฐต่างประเทศ  หากเด็กได้มาซึ่งสัญชาติของรัฐต่างประเทศ

ภายหลังจากอายุครบ ๕ ปี ให้ถือว่าเด็กยังคงเป็นพลเมืองฟิ นแลนด์ หรือ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำาหนดไว้ในพระราช-

บัญญัติสัญชาติ ค.ศ.๒๐๐๔๓๐ (พ.ศ.๒๕๔๗) มาตรา ๑๓ ให้ถือว่า เด็ก

๒๗
 มาตรา ๓(๑)(a) ระบุว่า ให้ถือว่าบุคคลที่เกิดในประเทศแคนาดาหลังวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

ค.ศ.๑๙๗๗ เป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา

๒๘
 US: Immigration and Nationality Act, 1952, Title III,Chapter 1 – Nationality at birth 

and by collective naturalization,available at: https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/

HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-9696.html#0-0-0-375

๒๙
 Finland: Nationality Act (359/2003), 359/2003, 1 June 2003,available at: http://

www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html

ที่ ถู กพบในดินแดนของสาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว 

โดยไม่ปรากฏบิดาและมารดาเป็นพลเมืองลาว หากก่อนท่ีเด็กจะอายุครบ 

๑๘ ป ี  มีข ้อพิสูจน ์ว ่าบิดาและมารดาของเด็กเป ็นคนสัญชาติของ 

รัฐต่างประเทศ ให้ถือว่าเด็กเป็นพลเมืองของรัฐดังกล่าวตั้งแต่เกิด หรือ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้กำาหนดไว้ในกฎหมายฉบับท่ี ๑๖ เรื่องพระ

ราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ.๑๙๔๘๓๑ (พ.ศ.๒๔๙๑) มาตรา ๒ วรรคสอง ให้

ถือว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งและถูกพบในประเทศเป็นผู ้ ท่ีเกิดในสาธารณรัฐ

เกาหลี เป็นต้น

 ๗.๔ กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)  ได้เล็งเห็นความสำาคัญและผลสำาเร็จของการ

แก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้รากเหง้า โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แก้ไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑๓๒ ให้มีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเพ่ือรับรอง

สถานะการเกิดของคนไร้รากเหง้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  ในทำานอง

เดียวกันกับกฎหมายของต่างประเทศ   ซึ่งจะทำาให้การแก้ไขปัญหาสถานะ

บุคคลของประเทศไทยมีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๓๐
 Lao PDR: Law on Lao Nationality, 2004, available at: http://vientiane.thaiembassy.

org/upload/pdf/law/01-protection/12_Nationality2004Eng.pdf

๓๑
 Republic of Korea: Law No. 16 of 1948, Nationality Act (last amended 2010), 20 

December 1948, available at: http://www.refworld.org/docid/3fc1d8ca2.html
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๓๒
 เป็นการเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ กำาหนด

ว่า “เด็กซึ่งถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน และเด็กท่ีไม่ปรากฏบุพการีที่ไม่มีหลักฐานการเกิดและไม่

สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ ถ้าเป็นผู ้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและมี

คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำาหนด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่

เกิดในราชอาณาจักร และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจดทะเบียนการเกิดและออกเอกสารการ

ทะเบียนราษฎรให้แก่เด็กไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาหากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเด็กที่ได้รับการจด

ทะเบียนการเกิดเป็นผู้ท่ีเกิดนอกราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนการเกิด

และจำาหน่ายเอกสารการทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าว แล้วจัดทำาเอกสารการทะเบียน

ราษฎรให้ใหม่ตามข้อเท็จจริง”

ป ัจจุบันข ้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอยู ่ในขั้นตอนการ 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

 ดังนั้น  จากนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการไร้รัฐไร้

สัญชาติดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสำาเร็จอย่างย่ังยืนน้ัน  จะต้องอาศัย

ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายรัฐท่ีเปิดโอกาสให้ดำาเนินการได้

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่

จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ  ท้ังในด้านความมั่นคง

ของชาติและสิทธิมนุษยชนด้วย  รวมท้ัง  นโยบาย  มาตรการ และแนวทาง

ดังกล่าวก็จะต้องเอ้ืออำานวย สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถปฏิบัติงาน

ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในขณะ

เดียวกันก็ต ้องเป ิดโอกาสให ้ประชาชนได ้ รับความสะดวกได ้อย ่าง 

เหมาะสม  ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนและเคารพสิทธิของ

ประชาชนด้วย

 “แม้เราแก้ไขกฎหมายสัญชาติหลายครั้ง   แต่เหมือนเรารอปัญหา 

แล้วต้องตามไปแก้  เพราะความเคลื่อนไหวของบุคคลไม่มีที่สิ้นสุด  เรา

ทำาทะเบียนราษฎรคร้ังสุดท้ายสำาหรับคนต่างด้าวปี พ.ศ.๒๕๔๒ หลัง 

จากน้ันเราไม่รับข้ึน  เราทำาทะเบียนคนต่างด้าวครั้งแรก  พ.ศ.๒๕๒๒ รับจด

เรื่อยมา สำารวจมาตลอด พอถึง พ.ศ.๒๕๔๒ เราก็ตัด ขณะนี้พอรู้ว่าเราจะ

ผ่อนปรนให้ลูกหลานเขาที่เรียนหนังสือได้สัญชาติ ก็มีคนมาแจ้งตกหล่น

เยอะมากหลายหมื่นคน อ้างว่าเข้ามาปี พ.ศ.๒๕๔๐ หรือปี พ.ศ.๒๕๔๑ 

บ้าง  เพ่ือให้เข้าเงื่อนไขการเข้ามาก่อน พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วบอกว่าตอนนั้น

ไปทำามาหากินชายป่า ไม่ได้มาพบปลัดอำาเภอ ทำาให้การตรวจสอบเป็น

ไปอย่างยากลำาบาก มีผลกระทบต่อเขา  เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต น่ี

เป็นปัญหาอีกประการหน่ึงที่เราต้องคิดคำานึงว่าจะแก้ไขอย่างไร

 ถึงกระน้ัน ก็อย่างที่ผมพูดหรือตามที่กระทรวงมหาดไทยนำา 

เสนอบ่อยครั้ง  คือยังมีบางฝ่ายไม่เห็นด้วยว่าเราให้สัญชาติง่าย จะทำาให้

ความมั่นคงของชาติเสียไปหรือไม่  เราต้องชี้แจงว่า  เราอนุญาตให้เขา

มาอยู่  ให้เขามาเกิด  มาอาศัยแผ่นดินไทย  ใช้ทรัพยากรของประเทศไทย

มากมาย  แล้วเราจะท้ิงเขาไว้อย่างนั้นหรือ  เราให้เขาเป็นคนไทย  เราก็

สามารถใช้ประโยชน์ได้   น่ีเป็นส่ิงหน่ึงที่อยากเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับ

ไปขบคิดหรือนำามาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ ท้ังหลายทั้งปวงเป็นสิ่งท่ีผม 

ขออนุญาตนำาเสนอให้ทุกท่านได้รับไว้พิจารณาเพียงเท่านี้ครับ”

     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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๓๒
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	 ผมมคีวามรูส้กึยินดีเป็นอย่างย่ิงทีไ่ด้เข้าร่วมการสมัมนาในครัง้น้ี และ

รู ้สึกเป็นเกียรติท่ีจะได้สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยตูลูส 

และประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 ผมจะกล่าวถึงเรื่องปัญหาด้านการจัดการผู้อพยพ  ซึ่งเป็นประเด็น

ปัญหาหลกัท่ีกำาลงัเกิดข้ึนในยุโรป  และวิธีการแก้ปัญหาท่ีสถาบนัทางการเมอืง 

ในยุโรปและฝรั่งเศสเลือกใช้

 ในยุโรป การอพยพข้ามพรมแดนได้เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลจากทั้ง 

การเคลื่อนย้ายข้ามภูมิภาคและภายในภูมิภาค  ซึ่งในปัจจุบัน  สถาบันทาง

การเมอืงในยุโรปและฝรัง่เศสยังไม่สามารถจดัการกับปัญหาดงักล่าวได้ดนีกั 

๒ ตัวแสดงหลักที่เก่ียวข้องในการจัดการปัญหาการอพยพ  ได้แก่ หนึ่ง  

สหภาพยุโรปซึง่มปีระเทศสมาชกิ ๒๗ ประเทศ  และสองคอืรฐับาลของแต่ละ

ประเทศ สิง่ทีน่่าสนใจคอืแต่เดมิท ี นโยบายเกีย่วกับผูล้ีภ้ยัควรถูกกำาหนดโดย

สหภาพยุโรป แต่สถาบนัทางการเมอืงในยุโรปและประเทศสมาชกิกลับยังไม่ม ี

ความพร้อมมากเท่าใดนัก

 เมือ่เป็นเช่นน้ี การเจรจาแบบทวิภาค ีพหุภาค ีและการทำาสนธิสญัญา

กับประเทศนอกสหภาพยุโรปจึงถูกนำามาใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตผู้ลี้ภัย  ในปี 

๑๙๘๕ (พ.ศ.๒๕๒๘)  ฝรั่งเศสและบางประเทศสมาชิกได้ริเร่ิมออกแบบ

นโยบายด้านผู้ลี้ภัยร่วมกัน  ความพยายามดังกล่าวเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างใน

ปี ๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) ที่มีการแก้ไขสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (Treaty on 

the European Union)  ซึง่อนุญาตให้สหภาพสามารถจดัการปัญหาผูล้ีภ้ยัได้

ด้วยตัวเอง โชคร้ายที่ในปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๔) และ ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) 

ได้เกิดกระแสผู้อพยพขนาดใหญ่จากทางตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

และทำาให้ข้อตกลงดงักล่าวต้องยุตลิง อกีทัง้ยังนำาไปสูก่ารซ้อนทบักันระหว่าง

นโยบายของสหภาพยุโรปและนโยบายรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก

 เกิดคำาถามขึ้นมาว่า  หากบุคคลต้องการไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 

แต่ไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสจะต้องทำาอย่างไร ซึ่งสามารถทำาได้หลายกรณี คือ

 ๑. กรณีผู้ถือสัญชาติประเทศอื่น : ในปี ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘)  หลัง

สงครามส้ินสุดโลกคร้ังที่  ๒  ฝร่ังเศสต้องการแรงงานจำานวนมาก  ผู้อพยพ

จึงเป็นที่ต้องการเพ่ือสร้างประเทศใหม่ที่เพ่ิงบอบชำ้าจากสงคราม  แต่

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี ๗๐ อันเนื่องมาจากการ 

ก่อตัวของวิกฤตเศรษฐกิจโลก นโยบายด้านผู้อพยพ มีความเข้มงวดข้ึนเพ่ือ

ป้องกันการเข้ามาแย่งงานคนในประเทศ 

 ในปัจจบุนั  การรบัผูถื้อสญัชาตปิระเทศอืน่เข้ามาในฝรัง่เศสถูกจำากัด

อยู่แค่ไม่กี่กลุ่มอาชีพ เช่น วิศวกร คอมพิวเตอร์และแพทย์ อีกวิธีการหนึ่งคือ

การย้ายมาอยู่กับครอบครัว (Family Reunif ication) ซึ่งเป็นสิทธิของ

ปัจเจกบคุคลตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิมนุษยชนยุโรป (European Convention 

on Human Rights: ECHR) ข้อจำากัดที่เข้มงวดเหล่านี้มาพร้อมกับนโยบาย

ควบคมุการอพยพ  ซึง่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลก  เช่นเดยีวกับทีป่ระธานา- 

ธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาพยายามเรียกร ้องให ้ รัฐบาลเม็กซิโก 

รับผิดชอบต่อคนสัญชาติเม็กซิกันในสหรัฐฯ  ฝรั่งเศสก็พยายามทำาแบบ

เดียวกัน  มีการทำาข้อตกลงระหว่างประเทศทางตอนใต้ของทะเลเมดิ-

เตอร์เรเนียน  ให้ประเทศเหล่าน้ันรับตัวพลเมืองของตนท่ีเข้าฝรั่งเศส 

อย่างผดิกฎหมายกลบัประเทศ ยกตวัอย่างเช่นข้อตกลงระหว่างฝรัง่เศส-ตรุกี

ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) และปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการเจรจาต่อรองให้รับประเทศตุรกีเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพยุโรป 

ในช่วงปี ๒๐๐๐ (พ.ศ.๒๕๔๓) โมร็อกโกเคยเป็นจุดเชื่อมต่อหลักสำาหรับ 
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๑๙๘๕ (พ.ศ.๒๕๒๘)  ฝรั่งเศสและบางประเทศสมาชิกได้ริเร่ิมออกแบบ
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ด้วยตัวเอง โชคร้ายที่ในปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๔) และ ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) 

ได้เกิดกระแสผู้อพยพขนาดใหญ่จากทางตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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คนท่ีอยากจะอพยพเข้ามาในฝรั่งเศส แต่หลังจากปรากฏการณ์อาหรับ 

สป ริงในปี ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔) และ ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ลิเบียกับซีเรีย

กลายเป็นจุดเชื่อมต่อหลักแห่งใหม่  การเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมี

ความเสี่ยงสูงมาก และย่ิงเสี่ยงมากขึ้นหากมุ่งไปยังประเทศที่ประสบกับ

ปัญหาคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายจำานวนมากอยู่ก่อนแล้ว  เช่น อติาล ีกรซี และ

ตุรกี วิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) มาจนถึงปัจจุบัน

ได้ทำาให้เกิดปัญหาขึ้นในพ้ืนท่ีเชงเกน (Schengen Area) เนื่องจากบาง

ประเทศสมาชิกไม่อนุญาตให้ผู้อพยพเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้อย่างเสรี 

ประเทศที่ปฏิเสธการรับผู้อพยพมักจะอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคง ดังนี้

 (๑) คนต่างด้าวท่ีไม่มีเอกสารรับรองจะไม่สามารถเข้าประเทศได้

 (๒) คนต่างด้าวที่เข้าประเทศฝรั่งเศสโดยไม่มีเอกสารรับรองจะต้อง 

       ถูกส่งตัวกลับประเทศหรือไม่ก็ต้องไปทำาเรื่องเพ่ือขออยู่ต่อ

 (๓) คนต่างด้าวท่ีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงจะต้องถูกส่งตัว 

       กลับประเทศ

 อย่างไรก็ตาม ECHR  ระบุไว้ว่าการใช้ข้ออ้างทั้ง ๓  ประการข้างต้น

จะต้องไม่ส่งผลต่อสวัสดิภาพในชีวิตของผู ้อพยพเมื่อพวกเขาถูกส่งตัว 

กลับประเทศ เช่น การถูกทรมานหรือการถูกลงโทษประหารชีวิต ECHR ยัง

ระบุอีกด้วยว่า ผู้อพยพเหล่าน้ียังคงมีสิทธิในชีวิต ครอบครัว และความเป็น

ส่วนตัว

 ๒. ผู ้ลี้ภัย (Refugees) : นิยามของผู ้ลี้ภัยตามข้อตกลงเจนีวา 

(Geneva Convention) ปี ๑๙๕๑ (พ.ศ.๒๔๙๔) ระบุว่า หมายถึงบุคคล

ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศของตนเพ่ือหนีการคุกคาม สงคราม หรือ

ความรุนแรง มีความหวาดกลัวว่าจะถูกคุกคามด้วยเหตุผลทางด้าน

 ศาสนา  เชื้อชาติ  ชาติกำาเนิด  ความคิดทางการเมือง  หรือการสังกัดกลุ่ม

ทางสังคม

 สิทธิในการลี้ภัย  (Right to Asylum)  ในกฎหมายฝรั่งเศสน้ันได้ 

รับการรับรองในรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าบุคคลใดที่ถูกคุกคามจากการกระทำา

ของตนท่ีชอบด้วยสิทธิเสรีภาพย่อมมีสิทธิเข้ามาในประเทศฝรั่งเศส  แต่

ประเด็นดังกล่าวก็มีความละเอียดอ่อนอยู่ไม่น้อย  เพราะผู้ล้ีภัยจำาเป็นต้อง

แสดงหลักฐานว่าพวกเขามีเหตุผลท่ีต้องกลัวการคุกคาม  ซึ่งหน่วยงานท่ีจะ

พิจารณาเรื่องดังกล่าวคือสำานักงานคุ้มครองผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐแห่งประเทศ

ฝร่ังเศส  (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: 

OFPRA)  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐสภา  องค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ใน

การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับผู้ลี้ภัยโดยพิจารณาจากกฎหมายท้ังในและ

นอกประเทศประกอบกัน  ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเจนีวาด้วย  กฎหมายเหล่านี้ 

เปิดโอกาสให้สามารถตีความสถานะของผู้ลี้ภัยได้กว้างมาก  ปัจเจกบุคคลที่

มีสถานะผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสมีสิทธิในการอยู่ในประเทศนานเท่าใดก็ได้

 ๓. คนไร้รัฐ (Stateless Person) : คนไร้รัฐคือบุคคลที่ไม่มีรัฐใดให้ 

การยอมรับตามกฎหมาย ในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ การได้สถานะคนไร้รัฐ 

เป็นเรื่องท่ีง่ายมาก คนสวิตเซอร์แลนด์หรือเยอรมันที่หนีการถูกดำาเนิน

คดีท่ีเข้ามาในฝรั่งเศส  สามารถได้สถานะดังกล่าวอย่างง่ายดาย  โดย

ทุกวันน้ีกฎหมายของฝรั่งเศสเก่ียวกับคนไร้รัฐก็เป็นไปตามมาตรฐานของ

นานาชาติ  ในฝรั่งเศสให้สถานะคนไร้รัฐอยู่ในความรับผิดชอบของ OFPRA 

ซึ่งมีเกณฑ์ท่ีแตกต่างจากการให้สถานะผู้ลี้ภัย เนื่องจากคนไร้รัฐไม่จำาเป็น 

ต้องพิสจูน์ว่าพวกเขากำาลงัตกอยู่ในอนัตราย  โดยคนไร้รฐัในฝรัง่เศสจะมสีทิธิ

ในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในระหว่างที่รอกระบวนการโอนสัญชาติ
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 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาบรรยายในวันนี้ ในฐานะผู้อำานวย

การของสถาบัน  German-Southeast Asian Center of Excellence for 

Public Policy and Good Governance (CPG)  ผมขออนุญาตกล่าวถึง

สถาบันแห่งนี้สักเล็กน้อย

 CPG เป็นสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยเยอรมนี ๓ สถาบันและมหา-

วิทยาลยัธรรมศาสตร์บรหิารจดัการร่วมกัน สถาบนัแห่งน้ีตัง้อยู่ทีม่หาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ที่ซึ่งผมได้รับเกียรติสอนหนังสือมาเป็นเวลามากกว่า ๙ ปี 

 ในส่วนของการบรรยายของผม ผมจะพูดเก่ียวกับสถานะทาง

กฎหมายของบุคคลไร้รัฐในเยอรมนี เช่นเดียวกับประเทศไทย หน่ึงใน 

วิธีการท่ีเราใช้ในการช่วยให้ผู้คนเหล่าน้ีรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ายของ

พวกเขา  คือการให้ความสำาคัญกับการโอนสัญชาติ (Naturalization) และ

กลายมาเป็นพลเมอืงของเยอรมนใีนท้ายทีส่ดุ  แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้อง

กับข้อเรียกร้องของสหประชาชาติในการรณรงค์ให้ดำาเนินการเร่ืองสัญชาติ 

กับบุคคลไร้รฐั ซึง่เป็นเรือ่งทีต้่องให้ความสำาคญัเป็นอนัดับต้นๆ  อย่างไรก็ตาม 

สถานการณ์ในเยอรมนีมีความซับซ้อน  เรามีระบบสถานะทางกฎหมายที่ซับ

ซ้อนและหลากหลายให้บุคคลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตน 

ผมจะใช้เวลาสั้นๆ  เพื่ออธิบายถึงระบบดังกล่าว

 โดยพื้นฐานแล้ว เราจะแยกบุคคลไร้รัฐออกเป็น ๒ ประเภท คือคน 

ที่ ได ้รับการยอมรับ (Recognized) และคนที่ ไม ่ได ้รับการยอมรับ 

(Unrecognized)  ว่าเป็นบุคคลไร้รัฐ  คนที่ไม่ได้รับการยอมรับคือคนที่ไม่มี

หนังสือเดินทางหรือไม่มีเอกสารยืนยันสถานะบุคคล  สำาหรับคนพวกน้ี 

สถานการณ์ของพวกเขาถือว่ายากลำาบากมาก  ซึ่งคนกลุ่มนี้มีอยู่ในเยอรมนี

ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน  อกีกลุม่หนึง่คอืคนทีไ่ด้รับการยอมรับว่าเป็นบคุคล

ไร้รัฐ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๒๒,๐๐๐ คนที่ได้ลงทะเบียนตามกฎหมายแล้ว

 สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือ  เยอรมนีมีระบบสถานะทางกฎหมายท่ี 

แตกต่างกันสำาหรับคนต่างด้าวถึง ๓ ข้ันตอน  แต่สำาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับ พวกเขาจะต้องถูกบังคับให้ออกจากประเทศ อย่างไรก็ตาม พวกเขา

ยังคงมสีทิธิทางกฎหมายในการขึน้ศาลและเรยีกร้องการเยียวยาทางกฎหมาย

จากศาลปกครองได้ พวกเขายังมีโอกาสจะได้รับอนุญาตให้ ‘ชะลอการ 

ส่งตัวกลับประเทศ’ (Suspension of Deportation) ซึ่งเป็นสถานะทาง

กฎหมายข้ันตอนแรกสำาหรับบุคคลไร้รัฐ การจะได้รับสิทธิดังกล่าวมีเหตุผล 

๒ ประการ หน่ึงคือพวกเขาไม่มีหนังสือเดินทางและไม่มีประเทศใดยินดีจะ

ออกหนังสือเดินทางให้แก่พวกเขา และสองคือเหตุผลทางมนุษยธรรม หาก

การเดนิทางกลบัประเทศส่งผลกระทบต่อสวัสดภิาพของพวกเขาอย่างรนุแรง 

ศาลสามารถอนุญาตให้ชะลอการส่งตัวพวกเขากลับได้ชั่วคราว สถานะทาง

กฎหมายของกลุ่มคนเหล่านี้จึงถือว่าเปราะบางมาก พวกเขาไม่สามารถ

ทำางานได้ แต่ก็ยังคงได้รับสิทธิทางกฎหมายเบื้องต้น

 ส่วนขั้นตอนที่ ๒ นั้นสะดวกสบายกว่ามาก สถานะทางกฎหมายขั้น

ที่ ๒ ของคนต่างด้าวในเยอรมนีคือการได้รับ ‘ใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราว’ 

(Temporary Residence Permit) ซึ่งมีหลายวิธีการและหลายเหตุผลในการ

ขอ เช่น การเป็นลูกจ้างของสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา การพา

ครอบครัวมาอยู่ด้วย หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นไปตามสิทธิในการลี้

ภัยของสนธิสัญญาด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ

 ขั้นตอนที่ ๓ ก่อนการได้รับสถานะพลเมืองเยอรมันคือการได้รับ ‘ใบ

อนุญาตอยู่อาศยัถาวร’ (Permanent Settlement Permit) ซึง่จะขอได้หลงัจาก

อยู่ในประเทศเยอรมนีอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา ๕ ปีขึ้นไป
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 โดยสรุปแล้วคือเรามีคนต่างด้าวในเยอรมนีอยู่ ๓ ระบบ กลุ่มแรก 

คือคนที่เพียงถูกชะลอการส่งตัวกลับประเทศซึ่งอาจจะสามารถอยู่ได้หลาย 

ปีข้ึนอยู่กับสถานการณ์ กลุ ่มท่ี ๒ คือคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน 

เยอรมนีชั่วคราว  กลุ่มน้ีสามารถอยู่นานเท่าไรก็ได้ตราบใดท่ีดำาเนินการ 

ต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้อง  สุดท้ายเรามีคนท่ีได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน

เยอรมนีได้อย่างถาวร  ซึ่งคนต่างด้าวทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนานกว่า ๕ 

ปีอย่างถูกกฎหมายสามารถขอได้   พวกเขาจะได้รบัสทิธิเกือบทกุประการของ

พลเมืองเยอรมนี นอกจากสิทธิทางการเมืองและสิทธิในการเลือกตั้ง

 แต่ในส่วนของบุคคลไร้รัฐ ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า พวกเขาจะได้

รบัสทิธิแตกต่างกนัขึน้อยู่กับว่าได้รบัการยอมรบัหรอืไม่ หากได้รบัการยอมรบั 

พวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรและเข้าสู่กระบวน 

การโอนสัญชาติมาเป็นคนเยอรมันในท้ายที่สุด  แต่สำาหรับคนที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับนั้นการได้รับใบอนุญาตอยู่อาศัยและการโอนสัญชาติจะยากมาก 

อย่างไรก็ตาม  คนกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ เช่น หากหลังการเข้ามาอยู่ใน 

เยอรมนี ๑๘ เดือนแล้วสถานการณ์ในประเทศของตนยังไม่ดีขึ้น เขาสามารถ

ขอใบอนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราวได้  และเริ่มเข้าสู่กระบวนการโอนสัญชาติได้

ตามปกติ

 ประเด็นที่ผมอยากจะชี้คือเรามีระบบสถานะที่หลากหลายและ 

แตกต่างกัน  และกระบวนการโอนสัญชาตินั้นอาจไม่ใช้เป้าหมายสำาหรับทุก

คน หลายคนพึงพอใจกับการได้อยู่อย่างถาวรโดยไม่ต้องการมีสัญชาติ

เยอรมัน

 ผมขอใช้เวลาช่วงสั้นๆ อธิบายถึงความเป็นไปได้ของการได้โอน

สัญชาติ บุคคลไร้รัฐท่ีอยู่ในเยอรมนีมาอย่างน้อย ๖ ปีสามารถทำาเรื่อง 

โอนสัญชาติได้ ผู้ท่ีต้องการโอนสัญชาติจะต้องแสดงออกถึงความยึดมั่นใน

รัฐธรรมนูญของเยอรมนี  สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้  ต้องไม่เคย

ก่ออาชญากรรม  หรือต้องโทษทางอาญามาก่อน  และต้องสามารถใช้ภาษา

เยอรมันได้อย่างชำานาญ

 เมือ่ไม่ก่ีปีมานี ้ เราเพ่ิงปฏริปูกฎหมายให้มคีวามเร่งครดัน้อยลงกว่า

ฉบับเดิมท่ีใช้ก่อนช่วงปี ๒๐๐๐ ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัย (Refugee)  ที่อาศัยอยู่ใน

เยอรมนีเป็นเวลา ๘ ปี  และบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่มานานกว่า ๖ ปี  สามารถ

ขอสัญชาติเยอรมันได้  ซึ่งตามกฎหมายฉบับก่อนระบุว่าต้องอาศัยอยู่ 

ถึง ๑๖ ปี

 การได้รบัสญัชาตถืิอเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของกระบวนการบรูณาการ 

(Integration Process)  ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจำาเป็นต้องทำา  ในความเป็น

จรงิ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้โอกาสนี ้ คนต่างด้าวก็ยังคงเป็นคนต่างด้าว  พวก

เขาแค่อยากได้รับสิทธิที่จะอยู่ในเยอรมนีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 สิ่งสำาคัญคือมันมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและผล

ประโยชน์ของปัจเจกบคุคลในกระบวนการดงักล่าว คนทีต้่องการเข้าสูก่ระบวน

การบูรณาการจำาเป็นต้องใช้ความพยายามสูงมาก  ซึ่งกระบวนการดังกล่าว 

สุดท้ายแล้วจะเป็นผลดีท้ังต่อรัฐและปัจเจกบุคคล  การที่บุคคลจะสามารถ

บูรณาการเข้ากับสังคมได้  พวกเขาจะต้องหยั่งรากในสังคมนั้นมากในระดับ

หน่ึง  หากพวกเขาได้ทำาทุกวิถีทางในการบูรณาการตัวเองเข้ากับสังคมได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ  พวกเขาก็จะได้สถานะทางกฎหมายเป็นสิ่งตอบแทน
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เวทีรับฟังปัญหาคนไร้รัฐ
จากภาคประชาชน

ดำาเนินรายการโดย		ชุติ	งามอุรุเลิศ
  อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
  และชนเผ่าพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยินดี	ห้วยหงษ์ทอง
อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

สันติพงษ์	มูลฟอง
ประธานมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ๓๒ องค์กร

อริยะ	เพ็ชร์สาคร
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

ไกรราศ	แก้วดี
อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.นฤมล	อรุโณทัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขรรค์ชัย	คงเสน่ห์
อนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยินดี หวยหงษทอง
อนุกรรมการดานสถานะบุคคล สิทธิกลุมชาติพันธุ และชนเผาพื้นเมือง

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, มูลนิธิสรางสรรคเด็ก

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายในการจัดการปัญหา
สถานะของผู้ประสบปัญหาสถานะทางกฎหมาย
โดย ยินดี ห้วยหงษ์ทอง
  สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะ ในลำาดับต้นต้องบอกว่า ดิฉัน

เองไม่ได้เป็นนักกฎหมายและไม่ใช่เจ้าของปัญหา แต่เป็นคนที่ทำางานกับ

เจ้าของปัญหา โดยดิฉันทำางานอยู่ในกลุ่มของเด็กเร่รอน กำาพร้า เด็กที่ถูก 

ทอดท้ิง ถูกทารณุกรรม และกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผู้ด้อยโอกาส เวลามกีฎหมาย 

มีระเบียบข้ึนมา เราก็พยายามฟังว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเราดูแลอยู่เข้าเง่ือนไข 

ข้อกฎหมายบ้างหรือไม่ แรกๆ ดีใจว่า  มีกฎหมายมีอะไรเยอะแยะ  แต่ใน

ความเป็นจริง กลุ่มเป้าหมายของเรายังไม่สามารถเข้าถึงข้อกฎหมายได้  

 จากเมื่อเช้าที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนำาเสนอ พยายามฟังอยู่

เหมือนกันว่า  กลุ ่มท่ีรัฐมีกฎหมายมีนโยบาย  เท่าท่ีดูก็ค่อนข้างเยอะ 

ทั้งพระราชบัญญัติสัญชาติที่มีการแก้ไข ๕ ฉบับ พระราชบัญญัติทะเบียน

ราษฎรที่แก้ไขอยู่ ๒ ฉบับ และยังมีนโยบายของรัฐเรื่องสถานะอยู่อีก ๔ ฉบับ 

ยังมีมติเร่ืองสิทธิอีก ซึ่งถ้าดูบริบทโดยรอบก็น่าจะครอบคลุมและกลุ ่ม 

เป้าหมายของเราน่าจะได้รับประโยชน์

 แต่พอไปดูในรายละเอียดแล้ว  ยังพบว่า  กรณีเมื่อเช้ายังเป็นกรณี

กลุ่มคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  แล้วก็มีลูกมีหลานเกิดขึ้น 

ในประเทศไทย  แต่กลุ่มท่ีดิฉันทำางานอยู่เป็นคนไทยที่เขาไม่โชคดีแบบเรา 

เขาเป็นอดีตเด็กเร่ร่อนที่อยู่กับครอบครัวไม่ได้  เพราะมีพ่อเลี้ยงที่ล่วงละเมิด

ตัวเขา  ก็เลยหนีออกมา  ไม่กล้ากลับไปอีกเลย  บางคนถูกแม่เล้ียงทำาร้าย 

หนีออกมาจากครอบครัว  แล้วก็กลับไปบ้านไม่ได้  บางรายพ่อแม่เสียชีวิต 

ตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่กับใคร  ต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยตนเอง  บางรายมีฐานะ

ยากจน ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอก แม้ว่ากฎมายและนโยบายท่ีมีอยู่พอ 

จะครอบคลมุ แต่สิง่ท่ีเราเห็นประการหนึง่คือไม่สามารถปฏิบตัติามกฎหมาย

และนโยบายท่ีมีอยู่ได้  ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้ประสานงานกับสำานัก 

ทะเบียนในหลายๆ จังหวัด  เราพบว่าจากกฎหมายที่มีอยู่เยอะแยะมากมาย

อาจทำาให้เจ้าหน้าที่และผู ้มีอำานาจลงนามยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจ 

ด้านกฎหมายมาก  ทำาให้เวลาเจ้าของปัญหาไปย่ืนคำาร้องมักถูกปฏิเสธ 

ฉะนั้น ถามว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร

 ประการท่ี ๒ เราไม่รู้ว่าเป็นแค่เร่ืองของความรู้อย่างเดียวหรือไม ่

หรือเป็นเรื่องของทัศนคติด้วย  เพราะจากประสบการณ์  เราเห็นว่าในบาง 

สำานักทะเบียน  เจ้าของปัญหาย่ืนเรื่องเป็นสิบๆ ปี บางราย ๓๐ ปี ก็ยังไม่

ดำาเนินการให้เขา  เคยเจออยู่รายหนึ่ง  เขาขาขาด  เนื่องจากเป็นเบาหวาน 

เขาไปย่ืนสำานักทะเบียนใช้เวลานาน ๓๐ ปี หลังจากน้ันก็มาหาเรา เราก็
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ยินดี หวยหงษทอง
อนุกรรมการดานสถานะบุคคล สิทธิกลุมชาติพันธุ และชนเผาพื้นเมือง
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พยายามสืบค้นข้อเท็จจริงและพบว่า  เขามีพ่อแม่เป็นคนสัญชาติไทย  ม ี

หลกัฐานชดัเจน   และมเีครอืญาติทีเ่ป็นคนสญัชาตไิทย   แต่ถูกสำานกัทะเบยีน

ปฏิเสธ เขาบอกว่า  ตอนน้ันเขาไปหาหมอเพราะถูกไม้เสยีบลกูชิน้จิม้ขา  แล้ว

เขาไม่มีเงิน หมอบอกว่า ถ้าไม่มีบัตรก็ไม่ทำาอะไรให้ ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็น 

เพราะความไม่รู้หรือเป็นความไม่เชื่อ  จึงปฏิเสธเขา  ทำาให้เขาขาดโอกาส 

รับการรักษา  จนต้องถูกตัดขา  แล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้

 อยากจะยกอกีตวัอย่างคอื  ในรายเดยีวกัน  เมือ่ไปย่ืนเรือ่งกับสำานกั

ทะเบียนต้องไปย่ืนแล้วย่ืนเล่า  แต่ไม่ดำาเนินการ  แต่ในบางสำานักทะเบียน 

เช่นที่อำาเภอแม่สอด  เรามีลุงรายหน่ึงท่ีอยู่ที่หนองบอน  เขาออกมาตั้งแต ่

อายุ ๑๕ ปี  พอกลับไปเราพบว่าเขามีญาติพี่น้อง  แล้วสำานักทะเบียนก็ลงไป

สอบปากคำาและเชือ่  มกีารอนุมตัคิำาร้องภายในเวลาไม่ถึง ๑ สปัดาห์  เพราะฉะนัน้

ตรงนี้จึงเป็นเรื่องความรู้  หรือเรื่องทัศนคติ  หรือเป็นเรื่องของหัวใจของคน

ทำางานทีอ่ยากจะช่วยคนท่ีอยู่ในความทกุข์ความยากลำาบาก  ดฉินักำาลังบอกว่า 

การช่วยเหลือคนท่ีประสบปัญหา  ความรู้และทัศนคติอย่างเดียวอาจไม่พอ 

ถ้าทกุคนมหัีวใจอยากทีจ่ะช่วยคน  ถ้าเราหรอืญาตขิองเราอยู่ในสภาพปัญหา

แบบนั้น  เราจะปล่อยให้คนเหล่าน้ันอยู่ในสภาพปัญหาน้ันไหม  ดิฉันเองก็

พยายามหาคำาตอบกับเพ่ือนๆ เหมือนกันว่า  เวลาถูกสำานักทะเบียนปฏิเสธ 

มันเกิดจากอะไร

 ประเด็นที่ ๓ ที่อยากฝาก หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ออกกฎหมาย ออก

หนังสือสั่งการเยอะแยะมากมาย ถามว่าเมื่อออกแล้ว เจ้าหน้าที่ในระดับ

ปฏิบัติได้นำามาอ่านไหม หรือพอรับหนังสือเสร็จก็วางไว้ ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้

หาความรู้ จนนำาไปสู่การละเมิดสิทธิผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

 อีกประเด็นหน่ึงคือ  เราอยากเห็นหน่วยนโยบายเมื่อออกหนังสือ 

เวียนแล้ว  เวลาชาวบ้านมีปัญหาอยากให้ลงไปช่วยทำาความเข้าใจกับสำานัก

ทะเบียนและช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย  จะได้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะหากไม่ทำาอย่างน้ันเราอาจรู้สึกว่า กว่า

กฎหมายจะออกมาได้ก็ใช้เวลายาวนาน   แต่พอออกมาแล้วกลบัปฏิบตัไิม่ได้ 

มันทำาให้กฎหมายไมม่ีความศกัดิ์สิทธิ ์ หรือถ้ามีปญัหาอะไรทีท่ำาให้กฎหมาย

ถูกนำาไปปฏบิตัไิม่ได้ก็ควรนำาไปเป็นข้อเสนอแนะในการพูดคยุเพ่ือแก้ปัญหา

ต่อไป

 ประเดน็สดุท้าย เวลาเขยีนกฎหมาย สงัเกตว่าบางส่วนเก่ียวข้องและ

เชือ่มโยงกับกระทรวงอืน่ๆ แต่บางทีเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงไม่รูว่้าต้องทำาอะไร

หรอืรูแ้ต่ไม่ทำา ตรงนีจ้ะทำาอย่างไรให้กลุม่เป้าหมายได้รบัการดแูล หรอืในบาง

กรณีเด็กท่ีเราทำางานอยู่ด้วย เป็นเด็กถูกทอดทิ้ง ได้รับการบันทึกเป็นเลข ๐ 

ตามพระราชบญัญัตทิะเบยีนราษฎร ตอนนีเ้ขาเรยีนจบแล้วกำาลังจะเรยีนต่อม

หาวิทยาลัย ทีนี้ เวลาออกนอกเขตเขาจะต้องทำาหนังสือเพราะไม่มีกฎหมาย

อะไรรองรับ จึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ ขอบคุณค่ะ

ปัญหาการขาดกฎหมายหรอืนโยบายในการจดัการปัญหาสถานะ
และสิทธิของผู้ประสบปัญหาสถานะทางกฎหมาย
โดย สันติพงษ์ มูลฟอง
 สวัสดีช่วงบ่ายผู้มีหัวใจเดียวกันทุกท่าน  ผม สันติพงษ์ มูลฟอง 

เป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ๓๒ องค์กร ขออธิบายก่อนว่า 

ทางมูลนิธิเรามีเครือข่ายอยู่ ๓๒ องค์กร  มีทั้งเครือข่ายทางภาคเหนือ  ภาค

ใต้บางส่วน   ภาคตะวันตกบางส่วน  ภารกิจของเราคือ  หนึ่ง  เราไปเตรียม

ผู้ทรงสิทธิให้เข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเขา เป็นเหมือนสะพานเชื่อมจาก 
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ตัวเขาให้เข้าถึงระบบ  สอง  เราเชื่อมโยงเครือข่าย  เพราะงานลักษณะนี้ทำา

คนเดียวไม่ได้  และสาม  พยายามทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะออกมา

เป็นลกัษณะของงานวจิยัหรอืข้อเสนอทีเ่ป็นเรือ่งราวเพ่ือนำาไปสูก่ารแก้ปัญหา

เชิงรูปธรรม

 ผมมองว่า  กฎหมายหรือนโยบายยังไม่มี  หรือหากมีก็ยังมีปัญหา

มากต่อผู้ปฏิบัติงาน  หรือไม่ชัดเจน  ยกตัวอย่างเช่นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มีเด็กท่ีถูกใส่ตัว G๑ เด็กที่สังกัดสำานักงานการศึกษาท้ังหมด ๙๐,๓๓๗ คน 

ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง  วันน้ีแนวทางก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไร 

อันนีค้อืกลุม่เดก็  นอกจากน้ี  ยังมกีลุม่คนท่ีเกิดนอกราชอาณาจกัรแล้วเข้ามา 

สันติพงษ มูลฟอง
ประธานมูลนิธิเครือขายสถานะบุคคล ๓๒ องคกร

๑
 หมายถึงเดก็นกัเรยีนทีไ่ม่ใช่บคุคลสญัชาตไิทย แต่เข้าเรยีนในระบบโรงเรยีนของไทย อาจเป็น

คนไร้สัญชาติตามผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างด้าว ฯลฯ

วันนี้  คนกลุ่มนี้ที่สามารถขอสิทธิการอยู่อาศัยได้ตามมาตรา ๑๗  หลายปีที่

ผ่านมาจนถึงวันนี้  ผมคิดว่าพอนับได้ว่าอนุมัติไปกี่ราย  แต่มีบางกลุ่มซึ่งเป็น 

กลุ่ม ๐ ๘ ๙ ยังไม่มีช่องไหนที่จะขอสิทธิได้

 ประการท่ี ๒  คือมีกฎหมายและนโยบาย  แต่มีแบบเปลี่ยนไป 

เปลี่ยนมา  เหมือนกับการว่ิงที่ไม่ได้วิ่งบนไฮเวย์  แต่เป็นการว่ิงแบบไปเช้า 

เย็นกลบั   บางเรือ่งเป็นอย่างน้ันจรงิๆ ผมยังดอูยู่ว่า   ถ้ายุทธศาสตร์การจดัการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๘ ว่ิงให้สุด 

ถึง ๖ กลุ่ม  ปัญหาแรงงานในวันนี้จะเบาบางลงทันที  วันนั้นเราวิ่งได้ ๔ กลุ่ม 

กลุม่นักเรยีน  กลุม่ไร้รากเหง้า  กลุม่เครอืญาต ิ กลุม่บคุคลท่ีทำาคณุประโยชน์ 

ส่วนกลุ่มที่ ๕ และ ๖ เราไปไม่ถึง  วันนี้เกิดปัญหา  ผมมองว่าบางอย่างวิ่งไป

ไม่สุด  แต่บางอย่างก็ดีขึ้น  อย่างการได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ

 ส่วนที่ ๓ ผมมองถึงการมีกฎหมายและนโยบาย แต่ว่ามีปัญหาการ

บังคับใช้  คือกฎหมายมีเยอะ  ระเบียบก็มีเยอะ  คำาสั่งก็มีเยอะ  แต่สังเกตว่า 

บางสำานักทะเบียน  บางคน  ไม่ใช่ทั้งหมด  ให้ความสำาคัญกับหนังสือสั่งการ

มากกว่ากฎหมาย  มีกฎหมาย  แต่รอแนวทางปฏิบัติหรือหนังสือสั่งการก่อน 

การนำากฎหมายไปปฏิบัติจึงยังเป็นปัญหาอยู่  ซึ่งผมคิดว่ามีอยู่ ๓ ส่วน 

ด้วยกันที่เป็นสาเหตุ  หนึ่ง  ความไม่รู้  ผมมองว่าความรู้คืออำานาจ  เริ่มจาก 

ผู้ทรงสิทธิต้องรู้เรื่องของเขา  เพราะบางคนไม่รู้  ลูกเต้าเหล่าใคร  เกิดที่ไหน 

วันเดอืนปีเกิดมหีลกัฐานอะไรบ้าง  มาให้ท่ีสำานกังานทะเบยีนซกัถามทัง้หมด 

สุดท้ายก็ไม่ได้คำาตอบ  ฉะนั้น  ผมคิดว่าต้องเริ่มตั้งแต่ตัวผู้ทรงสิทธิไปจนถึง

สำานักทะเบียนต้องรู้  วันนี้หลายเรื่องดูเหมือนจะรู้  แต่บางเรื่องไม่รู้  มันมี 

เรื่องอะไรที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควร  ผมคิดว่าความรู้เป็นเรื่องสำาคัญ 

ทั้งเจ้าของปัญหาเอง  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  รวมถึงนายอำาเภอ  ผู้ว่าราชการ
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จังหวัด  อาจจะรู้ไม่หมด  แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีปลัดฯ เก่งๆ ท่ีชงเร่ือง 

มาเพ่ือลดความเสีย่ง  ถ้าปลดัอำาเภอชงเรือ่งมานายอำาเภอซึง่เป็นนายทะเบยีน 

บางทีก็ยังไม่มั่นใจว่าเรื่องที่ตนจะอนุมัติมีความเสี่ยงแค่ไหน  เพราะบางท ี

ชงเรื่องเข้ามาไม่มีองค์ประกอบที่น่าเชื่อถือหรือยืนยันได้  ฉะนั้น  ผมคิดว่ามี

ความจำาเป็นที่ต้องให้ความรู้

 สาเหตุท่ี ๒ ผมมองเรื่องกระบวนการที่ยังมีความสลับซับซ้อน 

พอสมควร  เรื่องการกระจายอำานาจ  การตรวจสอบขั้นตอน  วันนี้เราไปติด 

เรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  เร่ืองลายนิ้วมือมีปัญหามายาว 

นานมาก  บางทีปีสองปีผลตรวจยังไม่ส่งกลับมาเลย  วันนี้กลุ่มเด็กที่ย่ืนขอ 

๗ ทวิ  ถ้าอายุยังไม่เกิน ๑๘ ก็โอเคจบที่นายอำาเภอ  แต่ถ้าอายุเกิน ๑๘ ปี 

จะไปติดอยู่ที่จังหวัดแน่นอน  การกำากับวันเวลาเป็นเรื่องที่ดี  แต่ที่เป็นความ

ท้าทายมากคือเจ้าหน้าท่ีทะเบียนจะสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นหรือไม่ อันนี ้

ผมว่าเรื่องกระบวนการต้องแก้ครับ

 ประการท่ี ๓ คือเรื่องความร่วมมือ ผมว่ามีความจำาเป็นท่ีจะต้อง

ประสานความร่วมมือ  งานนี้กรมการปกครองทำาเองไม่ได้  เพราะยังตั้งรับอยู่ 

มีปัญหาทั้งเรื่องบุคลากร  เรื่องเครื่องไม้เคร่ืองมือ  วันน้ีผมมองสถาบัน 

การศึกษาหลายท่ีท่ีออกมาทำาบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู  มีองค์กรภาค

ประชาสังคมหรือเอ็นจีโอเข้าไปช่วย  หรือบางที่ก็มีสถาบันอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียน  สาธารณสุข  พัฒนาชุมชน  สื่อมวลชน  ผมคิดว่าภาคีเหล่านี้ม ี

ความจำาเป็นต้องเข้ามา  อย่างน้อยท่ีสุดก็เข้ามาช่วยจัดการปัญหานี้  เด็ก 

คนเดยีวกัน  อยู่โรงเรยีนใส่ตัว G  ไปโรงพยาบาลใส่อกีตวัหน่ึง  เผลอๆ รายชือ่

ไม่ได้อยู่ที่กรมการปกครอง  เพราะฉะนั้นเรื่องน้ีคนคนเดียวทำาไม่ได้  ต้องมี 

การบูรณาการเพ่ือจัดการปัญหาถึงจะไปได้  แล้วถ้าสำานักทะเบียนไหนที่มี

ความจำาเป็นจริงๆ  อาจต้องให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ  เพราะบางแห่งมีคน 

ที่ประสบปัญหาหลายหมื่น  อาจมีบุคลากร  มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอ 

เอาไม่อยู่  ผมคิดว่าทางออกควรจะเป็นการหาความร่วมมือกัน  ส่วนจะออก

มาลักษณะไหนก็สุดแล้วแต่

 ทุกวันน้ีท่ีทำางานได้ก็อาศัยว่าท่านนายอำาเภอให้โอกาสเอ็นจีโอ 

เข้าไปทำางาน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำาคัญก็ได้เข้าไปทำางาน 

สุดท้ายเราต้องพยากรณ์ว่ารอบหน้าหลังกันยายนจะมีการโยกย้ายตำาแหน่ง

หรือไม่   ใครจะมาใครจะไป  แบบนี้เป็นการทำางานที่ยึดติดอยู่กับตัวบุคคล 

ไม่ยั่งยืน  การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง  หากคนใหม่ไม่ให้ความสำาคัญ  เราก ็

ต้องรออยู่อย่างน้ันอีก  เพราะฉะน้ันนอกจากการทำาเอ็มโอยูแล้ว  ผมคิดว่า 

ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน  มีกระบวนการทำางานในลักษณะภาคีที่มีการ

บูรณาการ  ก็อยากนำาเรียนเบื้องต้นเท่านี้  ขอบคุณครับ

ปัญหาการเข้าถึงความมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
ของกลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติ
โดย อริยะ เพ็ชร์สาคร
 กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในส่วนของวิทยากรทั้งสองท่าน

ก็ได้คยุในประเดน็กว้างๆ ไปแล้ว ในส่วนของผมวนัน้ีจะนำาเรยีนเฉพาะประเดน็

ผู้สูงอายุไร้สัญชาติและกำาลังรอแปลงสัญชาติ

 เราต้องเข้าใจนะครับว่าสังคมปัจจุบันของประเทศไทยมีกลุ่มบุคคล

ที่ตกขอบจากการมีสัญชาติไทย  ซึ่งผมเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุไร้สัญชาติ ไม่ใช ่

ผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่มาจากต่างประเทศอย่างญี่ปุ่น  อเมริกา  ฝรั่งเศส  หรือ

เยอรมนี  แต่เป็นผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
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และอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงเสียเป็นส่วนใหญ่

 ผู้สูงอายุกลุ่มน้ี  ถามว่ามีกฎหมายหรือนโยบายอะไรท่ีจะมาแก้ไข

ปัญหา  คำาตอบคือมี  โดยการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  แต่การขอสัญชาต ิ

เป็นไทยต้องเข้าใจว่า  หลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเหล่านี้  ทำาให้เป็นอุปสรรคไม่สามารถ 

เข้าถึงการมสีญัชาติไทยได้  ท่ีสำาคัญคือผูส้งูอายุเหล่าน้ีกว่าจะถึงฝ่ังฝันในการ

ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  บางท่านเสียชีวิตไปแล้ว  หรือบางท่านยื่นไปแล้ว 

อยู่ในกระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะระดับอำาเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับ

กรมก็ตาม แต่เสียชีวิตไปก่อน ไม่สามารถไปสู่ฝั่งฝันของการมีสัญชาติไทย

ก่อนท่ีจะหมดลมหายใจได้ น่ีเป็นสถานการณ์ ท่ีทำาลายศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

ของคนคนหนึ่ง

 สิง่ทีส่ำาคัญ ณ ตอนนี ้แม้ว่าผูส้งูอายุจะมหีลักเกณฑ์ในการย่ืนคำาร้อง

ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ โดยมีการพิจารณาข้ันเบาบาง ไม่หนักหนา 

เท่ากับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาท่ีมีที่อยู่อาศัยถาวรทั่วไป แต่ข้อเท็จจริง 

ที่ปรากฏคือ มีจำานวนผู้สูงอายุที่ได้รับสัญชาติไม่มากเท่าท่ีควร ปัญหาแรก 

ที่ผมเจอก็คือเรื่องอายุของผู้สูงอายุ ในหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้

ประกาศออกมากำาหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุต้องมีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป  ซึ่งหลักเกณฑ์

น้ีก็ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุ 

คือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

 ประเด็นที่ ๒ ที่ผมเจอคือเรื่องของคำาถามท่ีใช้ในการสอบพิจารณา

ความรู้ภาษาไทยของผู้สูงอายุ เป็นคำาถามท่ีทุกท่านในนี้อาจมองว่ามันง่าย 

ดูเป็นความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับประเทศไทย แต่คำาถามที่ผมอยากจะถามกลับ 

ก็คือผู ้สูงอายุที่เป็นพ่ีน้องชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยทางภาคเหนือและภาค 

อริยะ เพ็ชรสาคร
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน,

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

ตะวันตก  เขามีวิถีชีวิตที่วนเวียนอยู่ภายในชุมชน  ไม่ค่อยได้ออกมาสู่สังคม 

ข้างนอก  เช้ามาทำากับข้าว กินข้าว เข้าสวน กลับมาก็มืดคำ่า แล้วก็เข้านอน 

เมื่อชีวิตเขาวนเวียนอยู่แค่นั้น ทีวีก็ไม่ค่อยได้ดู เพ่ิงจะมีก็เมื่อไม่เกินสามสี่ป ี

ที่ผ่านมา เขาจะรู้จักประเทศไทยได้มากเท่ากับคนที่อยู่ในพื้นราบหรือเปล่า

 ยกตัวอย่างง่ายๆ  คำาถามท่ีผมได้รับมา  คำาถามแรกคือประเทศ

ปกครองด้วยระบอบอะไร  ผู้สูงอายุก็งงตอบไม่ได้  คนที่พาไปก็ต้องช่วย 

เช่นว่าอยู่แบบน้ีมีความสุขไหม มี แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าระบอบอะไร ผมม ี

ตัวเลือกให้ ๒ ตัวเลือกนะระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย ผู้สูงอายุ 

ก็บอก ไตยๆ น่ันแหละ คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ คอมมิวนิสต์น่ากลัว เขาพอจะรู้ 

แต่เขาไม่กล้าพูด  บางกรณีสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  ผู้สูงอายุบางท่านกล้าพูด 

ก็ดหีน่อย  บางท่านเจอตวัต่อตวัก็อายเจ้าหน้าท่ี  อายคนน่ังข้างๆ  หรอืถามว่า

ภาคไหนของประเทศไทยปลูกยางพารามากที่สุด  ภาคไหนของประเทศไทย
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เลี้ยงใบหม่อนไหมเยอะที่สุด  แค่เจอ ๓  คำาถามนี้เข้าไป  ผู้สูงอายุก็ตอบกัน 

แทบไม่ได้แล้ว  แม้ว่าเราจะได้คำาถามนี้มา  เราไปเตรียมชาวบ้าน  แต่พอ 

ชาวบ้านไปเจอสถานการณ์จริง  ชาวบ้านก็ไปไม่ได้เลย

 นีแ่ค่ในระดับอำาเภอ   ถ้าเป็นระดับจงัหวัดจะขนาดไหน   เพราะระดบั

อำาเภอเรายังขอเข้าไปช่วยกันได้อยู่  แต่ถ้าในระดับจังหวัด  เราคงไม่สามารถ

ขอเข้าไปช่วยได้  ซึง่แบบนีม้นัเป็นการตดัโอกาส  ผมรบัรองได้เลยว่าผูส้งูอายุ

น้อยมากท่ีจะเข้าไปถึงระดับกรมการปกครองได้  เราต้องมีคนช่วยเป็นล่าม 

บางทีก็ต้องแปลคำาถามเป็นภาษาที่ง่ายๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจ

 สุดท้าย  ประเด็นที่เราเจอตอนน้ีก็คือ  เรื่องการทดสอบการร้อง 

เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  ผู้สูงอายุขนาดตอบคำาถามยังตอบ

ยาก  พอเจอร้องเพลงชาติเข้าไป  บางคนเก่ง  ทำาได้  แต่ทำานองจะไม่เหมือน

คนไทยร้องเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารมี เขาจะร้องเพี้ยนๆ ไป 

แต่เราก็เข้าใจในเนื้อหาสำาคัญที่เขาพยายามจะร้อง  แต่ผู้สูงอายุหลายคน 

ไม่สามารถร้องได้ ถ้าไม่มคีนนำา  ผูส้งูอายุบางท่านขนาดมคีนนำาก็ยังออกเสียง

ไม่ค่อยได้   แต่เราก็ให้ผ่านในระดับอำาเภอ   เพราะถือว่าได้แสดงออกถึงความ

ตั้งใจที่จะทำา

 ในส่วนของคำาร้องยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของผู้สูงอายุ  ใน

อำาเภอแม่จนั  จงัหวดัเชยีงรายตอนนีม้ส่ีงไปทีจ่งัหวดัแล้ว ๒๓  คำาร้องในส่วน

ของพี่น้องไทยลื้อ พี่น้องอาข่ามี ๙ คำาร้อง แต่ผ่านแค่ ๔ คำาร้อง อีก ๕ คำาร้อง

ไม่ผ่าน  เพราะเขาพูดไม่ได้ อาย เขิน ตอบคำาถามไม่ได้  ร้องเพลงชาติไทย 

ไม่ได้ อันนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาสากรรจ์มาก 

 อีกเรือ่งหนึง่ทีอ่ยากฝากไว้คอื มกีลุม่ผูส้งูอายจุำานวนหนึง่ทีเ่พ่ิงได้รบั

ใบสำาคัญถ่ินท่ีอยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย แต่เขาอายุ ๗๐ ปีแล้ว จะต้อง 

รออกี ๕ ปีหรอืเปล่าก่อนจะย่ืนขอแปลงสญัชาตไิทยได้ หรอืจะมช่ีองทางอืน่ๆ 

เพื่อช่วยเขา เพราะบางคนตอนนี้ไม่ใช่แค่ ๗๐ แต่อายุ ๘๐ หรือ ๙๐ ก็มีแล้ว

 จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวทางการแปลง

สญัชาตเิป็นไทยของชนกลุม่น้อย/ชาตพัินธ์ุ ท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทยปัจจบุนั 

ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการมีจุดเกาะเกี่ยวอันเข้มข้นของบุคคลดังกล่าว 

ที่มีต่อประเทศไทย อันส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงการ 

มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติของผู้สูงอายุไร้สัญชาติ ดังต่อไปนี้

 ๑. ในหนังสอืสัง่การท่ี มท. ๐๓๐๙.๑/ว ๔๐๔๑ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงแนวทางการประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของ

ชนกลุ่มน้อยที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  ได้กำาหนดเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุ 

ไร้สัญชาติท่ีจะสามารถเข้าถึงสิทธิในการแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ที่อายุ 

๖๕ ปีข้ึนไป  ถือว่าเป็นอายุมากเกินไปและขัดต่อพระราชบัญญัติผู้สูงอาย ุ

พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒. หนังสือสั่งการฯ   ฉบับดังกล่าวยงัก่อให้เกดิปัญหาอย่างหนึ่งของ

ผูส้งูอายุไร้สญัชาติในการขอแปลงสญัชาตเิป็นไทย คอืความรูด้้านภาษาไทย 

การร้องเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี  และการตอบคำาถามที่ใช ้

ในการสอบเพ่ือให้คะแนนในการพิจารณาการแปลงสัญชาติ  ที่เป็นคำาถาม 

ที่ค่อนข้างยาก  และผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่สามารถตอบคำาถามได้ด้วยตนเอง

 ๓. กระบวนการขั้นตอนที่ใช้พิจารณาตรวจสอบ มีระยะเวลาที่

ยาวนานมาก  และขั้นตอนที่ ยุ ่งยากซับซ้อน  การตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมที่มีการตรวจสอบหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้การเข้าถึง

การพิจารณาอนุมัติให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของผู้สูงอายุไร้สัญชาติเป็นไป

ไม่ได้เลย
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ชาวบ้านไปเจอสถานการณ์จริง  ชาวบ้านก็ไปไม่ได้เลย

 นีแ่ค่ในระดบัอำาเภอ   ถ้าเป็นระดับจงัหวัดจะขนาดไหน   เพราะระดบั
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 ๔. การถือใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ที่ถูกกำาหนดไว้ว่าต้องถือมาแล้ว ๑๐ ปี 

อันเป็นระยะเวลานาน ของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพ่ิงได้รับอนุมัติให้มีใบสำาคัญถ่ิน 

ที่อยู่ จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ 

 ทางมลูนธิิพัฒนาชมุชนและเขตภูเขาจงึเสนอให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ

แนวทางกระบวนการเข้าถึงสิทธิในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของกลุ่ม 

ผู ้สูงอายุไร้สัญชาติ  เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้หมดไปจากราช-

อาณาจักรไทย  ก็ขอนำาเรียนไว้  เพราะสิ่งท่ีผมนำาเรียนไปเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน 

จริงในพื้นที่ ขอบพระคุณครับ

ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวลาวอพยพ
โดย ไกรราศ แก้วดี
 เรยีนผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทุกท่านครบั กรณีลาวอพยพมีบริบทท่ีใกล้เคยีง

กับประเทศไทยมาก  ปัญหาประการหน่ึงคือตัวเขาเองอาจไม่รู ้ว่ามีสิทธิ 

อะไร  ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควร  เพราะคนลาวภาคอีสาน

กับคนลาวที่มาจากเวียงจันทน์   จากจำาปาศักดิ์   พูดภาษาเดียวกันและอยู่

ด้วยกันได้ จริงๆ  เขามีสิทธิ มีสวัสดิการจำานวนมาก  แต่เขาไม่ทราบ  ผมจึง

เรียนว่ามันเป็น unseen ที่ควรหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้

 ลาวอพยพจรงิๆ แล้วมคีวามเป็นมาไม่น้อย ตัง้แต่สมยัทีป่ระเทศลาว

เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ๒๕๑๘ มีพ่ีน้องชาวลาวที่หนีภัยความตาย 

เข้ามาประเทศไทย  แล้วก็ต้ังศูนย์อพยพไว้ในท่ีต่างๆ  หลายศูนย์  โดย 

นโยบายสมยัน้ันพยายามผลกัดันให้กลบัประเทศเดมิและส่งไปประเทศท่ีสาม 

เพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องศูนย์อพยพชาวลาวจึงจะลดลงเรื่อยๆ  จนสุดท้าย

เหลือศูนย์เดียว แล้วก็ปิดไปในที่สุด

 ผมเรียนว่าพ่ีน้องชาวลาวอพยพอยู่ในศูนย์ก็รู้สึกอึดอัด เพราะว่า 

คับแคบมาก  สมัยนั้นมีจำานวนมากเป็นสองสามแสนคน  รายที่มีพี่น้องเป็น 

คนไทย  อยู่ในเมืองไทย  ก็หนีออกมา  ทำาให้ไม่มีทะเบียนจากศูนย์อพยพ 

ขณะที่ทะเบียนสำาหรับอยู่ข้างนอกศูนย์อพยพก็ไม่มีอีก เพราะส่วนมากเรา 

เน้นจดทะเบียนหนักทางภาคเหนือ  ตั้งแต่สมัยมีกรมประชาสงเคราะห์ปี 

๒๕๒๘ บัตรสีฟ้าปี ๒๕๓๔ และหลังสุดปี ๒๕๔๒ ท่ีท่านปลัดกระทรวง

มหาดไทยกล่าวไว้เมื่อเช้า  ซึ่งปัญหาก็ไม่ได้แตกต่างจากพ่ีน้องชาวเหนือ 

เพียงแต่มีบริบทที่แตกต่างกันจึงไม่ได้หยิบยกมาพูด

 ชาวลาวอพยพมี ๒ กลุ่ม  คือกลุ่มที่อพยพเข้ามาในปี ๒๕๑๘ เข้ามา

แล้วก็มีลูกมีหลาน  ท่านเชื่อไหมว่า  ในยุทธศาสตร์ปี ๒๕๔๘  ซึ่งเราสำารวจ

จนถึงปี  ๒๕๕๔  จากทะเบียนของสำานักบริหารงานทะเบียนมีคนในกลุ่มนี้ 

ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะอยู่ ๑๑ จังหวัดในภาคอีสานถึง ๓๖,๐๐๐ 

กว่าคน ผมขออนุญาตหยิบยกข้ึนมาให้ท่านเห็นเป็นบางจังหวัดท่ีมีจำานวน 

มากและเราไม่ค่อยรู้คือที่อุบลราชธานี ๗,๐๐๐ กว่าคน ที่หนองคาย ๓,๕๐๐ 

ไกรราศ แกวดี
อนุกรรมการดานสถานะบุคคล

สิทธิกลุมชาติพันธุ และชนเผาพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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สิทธิกลุมชาติพันธุ และชนเผาพื้นเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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กว่าคน  ที่เลย ๓,๐๐๐ กว่าคน  และที่นครราชสีมา ๒,๐๐๐ กว่าคน  เห็นไหม

ครบัว่าตวัเลขเหล่านีเ้ราไม่รู ้ เรารูแ้ต่ทางเหนอืกับทางตะวันตก  ทางตะวนัออก

บ้างนิดหน่อย  แต่พ่ีน้องเหล่าน้ีประสบปัญหาไม่แตกต่างกับพ่ีน้องทาง 

ภาคอื่นๆ

 ผมเรียนอย่างน้ีว่า เราพูดเรื่องการพัฒนาสถานะ ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่มีชื่อ

ในทะเบียน จะเห็นว่าผู้มีชื่อในทะเบียนจะได้รับสิทธิหลายๆ สิทธิ ลำาดับที่ ๒ 

ก็คือได้รับผ่อนผันให้อยู่ในเมืองไทยชั่วคราว พัฒนาไปสู่การมีสถานะที่อยู่ใน

เมืองไทย และพัฒนาไปสู่เป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย คนเหล่านี้มีกฎหมาย 

มีระเบียบ กำาหนดไว้ชัดเจน เพราะฉะนั้นผมขอตัดเข้าสู่ปัญหาต่างๆ เฉพาะ

ทางอีสาน

 โดยบรบิทปัญหาของพ่ีน้องชาวลาวอพยพ ซึง่ควรจะเสร็จสิน้ไปแล้ว

ตัง้แต่ปี ๒๕๑๘ คนใกล้ตัวแท้ๆ   คนพูดภาษาเดยีวกัน   มบีริบททางวัฒนธรรม

ประเพณีเดียวกันยังถูกหลงลืม  ตัวอย่างเช่นเร่ืองที่เข้ามาท่ีกรรมการสิทธิฯ 

เมื่อปี ๒๕๕๗ คำาร้องที่ ๓๓๗ แม้ว่าจะมียุทธศาสตร์ปี ๒๕๔๘ ให้จดทะเบียน 

แต่ก็มีชาวลาวที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน  หรือได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

เมื่อปี ๒๕๕๗ มีมาตรา ๒๓ ให้พัฒนาสถานะขึ้นเป็นบุคคลท่ีลงรายการ

สัญชาติไทยได้  แต่ก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร  บางทีเอกสารหายบ้าง 

บางทีติดต่อสองสามปีบ้าง  เรื่องเข้ามาท่ีกรรมการสิทธิฯ  โดยที่เรามีหน้าที ่

ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ  เราเห็นใจพ่ีน้องข้าราชการด้วยกัน  เรา 

จึงพยายามกระตุ้น  พยายามแจ้ง ก็ได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องข้าราชการ

ด้วยกัน  ขออนุญาตชมเชยนะครับ  อย่างเช่นที่อุบลราชธานีมี ๑๙ ราย  ที่ได้ 

รบัการพัฒนาลงรายการสญัชาตไิทยโดยนายทะเบยีนอำาเภอ  แล้วทีส่ระแก้ว

ก็ได้รับการดูแล

 ปัญหาชาวลาวอพยพส่วนมากเป็นปัญหาของคนทีค่ดิว่าตนเองไม่มี

ปัญหา  คือตัวชาวบ้านเองไม่มีปัญหา  อยู่ได้  อยู่กับลูก  เขาเข้ามาในเมือง

ไทยอาจมาเพราะต้องหนีภัยสงครามในระยะแรก  บางคนเข้ามาแต่งงาน  

บางคนก็เข้ามาแล้วไม่รู้จะทำาอะไร  หลบๆ ซ่อนๆ ไปก็ไม่ดี  ก็เข้าไปมีชื่อใน

ทะเบยีนแรงงาน   เช่นทีอ่บุลราชธานีมอียู่ ๗,๐๐๐ กว่าคน   หลงไปจดทะเบยีน

แรงงานอยู่ ๑,๐๐๐ คน  ก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกัน

 ข้อเสนอสุดท้ายที่ผมจะนำาเรียน  ในที่ประชุมของอนุกรรมการสิทธิฯ 

ของเราได้หยิบยกปัญหาน้ีขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี  แล้วได้ข้อสรุปว่าควรจะต้อง 

เข้าไปดำาเนินการช่วยเหลอืชาวลาวอพยพ   หน่ึง   จะต้องเข้าไปทำาความเข้าใจ

และสร้างความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่

ประสบปัญหา   ให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิสวัสดิการอย่างไร   และป้องกันไม่ให้

บุคคลอพยพเข้ามาใหม่  เพราะเมื่อตัวเขาเองได้รับการพัฒนาสถานะ  เขาก็

ต้องรกัษาสทิธิเหล่านัน้  มฉิะนัน้  คนทีเ่ข้ามาใหม่ก็จะมผีลต่อการพัฒนาสทิธิ

ของเขาด้วยเช่นเดียวกัน  อีกหนึ่งข้อเสนอของอนุกรรมการฯ  ร่วมกับ 

นักวิชาการที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันก็คือ  ควรตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษา

หารือกับพี่น้องชาวลาวอพยพเพื่อเข้าไปแก้ปัญหา

 ขณะเดียวกัน สิ่งที่เราจำาเป็นต้องสร้างต่อก็คือ  เรายังขาดเครือข่าย 

ทีเ่ข้มแขง็เหมอืนทางภาคเหนอื  แม้จะแสวงหากันเยอะและนานเกือบปี   ก็ยัง

ไม่มีองค์กรไหนเข้ามารับช่วง ยังไม่มีคนสานต่อ เมื่อเช้าผมได้นำาเรียนกับ 

ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีว่า ผมขออนุญาตกับทางอนุกรรมการสิทธิฯ เข้าไป

ดำาเนินการที่อุบลราชธานีก่อน  เพราะว่ามีจำานวนมากกว่าจังหวัดอื่น 

ขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ
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ปัญหาความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของชาวเลและมานิ
โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย
 สวัสดีค่ะ ดิฉันทำางานเก่ียวกับชาวเลมาตั้งก่อนสึนามิปี ๒๕๔๗ 

ภายหลังสึนามิก็มีโอกาสเก็บข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับประชากรโดยเฉพาะที่ 

หมูเ่กาะสรุนิทร์    แต่ว่าในทีน้ี่ยังมอีีกหลายท่านท่ีทำางานเก่ียวกับเรือ่งนีม้าอย่าง

ต่อเนื่องและทราบสถานการณ์ปัจจุบันดีกว่าดิฉัน  อาจจะช่วยกันเพิ่มเติม

 คงทราบกันดีว่าชาวเลมี ๓ กลุ่มคือมอแกน มอแกลน และอูรักลา

โว้ย เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่กลุ่มที่มีปัญหามากๆ ก็

คอืกลุม่มอแกน เรารูจ้กัเขา รูจ้กัตัวตนก็หลงัสนึาม ิวิถีชีวิตหรือการทำามาหากิน

ก็ถูกบีบค้ัน อันน้ีเป็นประเด็นท่ีจะทำาให้เราคิดต่อ เพราะกฎหมายท่ีเรามี

ปัจจุบันเป็นกฎหมายท่ียึดเอารัฐชาติเป็นหลัก  แต่เมื่อเช้าท่านกฤษฎาก็ 

กล่าวว่า โลกปัจจุบันเริ่มมีการรวมกลุ่มมากข้ึน เริ่มมีคนอพยพโยกย้าย 

ดร.นฤมล อรุโณทัย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มากขึ้น และจริงๆ แล้วมีกลุ่มที่เคยอพยพโยกย้ายก่อนมีเส้นเขตแดนรัฐชาติ

เสียอีก และ ๒ กลุ่มที่พูดกันในกรณีนี้ก็คือชาวมอแกนกับมานิ

 มอแกนมีถ่ินที่อยู่ตั้งแต่หมู่เกาะมะริดในพม่า ตอนน้ีพม่าเร่ิมเปิด

ประเทศ ๘๐๐ เกาะในหมู่เกาะมะริดกำาลังจะเป็นสวรรค์ของนักท่องเท่ียว 

ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นนรกของชาวมอแกนหรือเปล่า  เช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนใน

ภาคใต้ที่ชาวเลหลายๆ กลุ่มถูกเบียด

 ปัญหาที่ชาวเลต้องเผชิญคืองานที่เสี่ยงอันตราย  สกปรก  และงาน 

ที่  dehumanizing  หรือลดทอนความเป็นมนุษย์  ไม่ได้คิดถึงรากเหง้าหรือ 

ความเชีย่วชาญของเขา   โดยเฉพาะเวลาพูดถึงชาวมอแกน ก่อนหน้าน้ีไม่นาน

มีการนำาเสนอข่าวว่า  ชาวมอแกนซึ่งมีทักษะการดำานำ้าไปดำานำ้าจับปลิงท่ี 

ชุมพร   เป็นการนำาทักษะของพวกเขาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดจากคนที ่

มองเห็นประโยชน์  ขณะท่ีอีกมุมหนึ่งเราไม่เห็นว่าเขามีความสามารถ  เรา 

นำาเขามาเป็นแรงงานราคาถูก  เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นซำ้าแล้วซำ้าอีก  ในสมัยหนึ่ง 

มีชาวมอแกนถูกหลอกไปดำาปลิงที่พม่าและถูกจับ  โชคดีที่มีคนไปช่วยเหลือ 

แต่เราจะเหน็ว่าปัญหามมีาต่อเนือ่งทัง้ทีเ่ราเห็นว่ากฎระเบยีบต่างๆ ก็เอือ้มาก 

สิ่งนี้เป็นการมองเขา  แต่ไม่เห็นตัวตน  ไม่เห็นสิทธิทางวัฒนธรรมว่ามีคุณค่า

แค่ไหน  แต่เมื่อชาวต่างประเทศมาเห็นคนกลุ่มนี้กลับทึ่งเรือของชาวมอแกน 

ที่มีลักษณะโดดเด่นมาก  เป็นเรือที่ไม่มีวันจม  แต่ภูมิปัญญาการสร้างเรือ 

ก็ค่อยๆ หายไปแล้ว

 ประเด็นต่อมา  ถ้าเราตัดขาดระหว่างพม่ากับไทย  เราให้สัญชาต ิ

ชาวมอแกน  แล้วเขาจะเดินทางไปเย่ียมญาติพ่ีน้องที่พม่าได้สะดวกหรือไม ่

นี่อาจเป็นโจทย์ท่ีทำาให้เราต้องคิดถึงกฎหมายข้ามชาติ กฎหมายระหว่าง

ประเทศ   หรือทำาอย่างไรสำาหรับกลุ่มที่เขาเดินทางก่อนที่จะมีเส้นเขตแดน
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 ประเด็นการรักษาพยาบาล  เมื่อเช้ามีการพูดถึงว่าเพราะบารมีของ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จย่าฯ  แม้ไม่มีลายลักษณ์อักษร  กฎระเบียบ 

หรอืคำาสัง่จากกระทรวงใดๆ  แต่โรงพยาบาลคุระบรีุ  จงัหวัดพังงา  ก็ไม่เกบ็ค่า

รักษาพยาบาลจากคนท่ีมีนามสกุลกล้าทะเลซึ่งเป็นนามสกุลที่สมเด็จย่าฯ 

เป็นผู้พระราชทาน  นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีพูดกันต่อๆ  มาว่า  ใครไป 

โรงพยาบาลน้ีถ้านามสกุลกล้าทะเลจะได้รับการรักษาฟรี  อันน้ีเป็นบาง 

อย่างท่ีเรามองว่าเหมือนเป็นการอะลุ ่มอล่วยที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที ่

ไม่ต้องมีกฎหมายหรือคำาสั่งก็ได้

 หรอืตอนท่ีเราไปทำางานบรเิวณนัน้ก่อนจะเกิดสนึามก็ิมปัีญหาถูกจบั 

ถูกเข้าใจผดิ ว่ามอแกนเป็นพม่า ทางสถาบนัวิจยัสงัคมจงึขออนุญาตออกบตัร 

ไม่ได้ก้าวก่ายอำานาจกรมการปกครองนะคะ เป็นเพียงบัตรเล็กๆ ที่บอกว่า 

คนเหล่านีเ้ป็นชนพ้ืนเมอืง  และมทีมีวิจยัทีท่ำางานทีพ่อจะคุ้นเคยกับคนกลุ่มนี้ 

เราก็คุยกับตำารวจในท้องที่  เป็นการตกลงกันในท้องถิ่นว่า  เป็นไปได้ไหมถ้า 

มีบัตรเล็กๆ  น้ีจะไม่มีการจับหรือถ้ามีข้อสงสัยให้โทรมาถามได้  นอกจากน้ี 

ยังมีการต่อยอดขององค์กร  ActionAid  ที่ใช้บัตรคล้ายๆ  กันไปทำางานกับ 

โรงพยาบาลที่ระนอง  เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันในท้องถิ่นว่า  ถ้าถือบัตรเหล่านี ้

จะได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลระนอง

 เพราะฉะนั้น  โจทย์ที่สำาคัญของเราก็คือ  ปัจจุบันคนไม่อยู่ติดที่แล้ว 

มคีนข้ามชาติ  คนอพยพต่างๆ  นานา  แต่คนทีอ่พยพมานานแล้วจะทำาอย่างไร

ให้เขารักษาสิทธินี้ได้ต่อ  หรือแม้แต่เรือของเขาซึ่งเป็นหัวใจของวัฒนธรรม 

ที่ทำาให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้  เราจะส่งเสริมได้อย่างไร  จริงๆ  อันนี้อาจ 

อยู่นอกเหนือประเด็นสิทธิกับสถานะบุคคล  แต่มันเป็นเร่ืองของการท่ีไม่มี

โอกาสตัดไม้หรือเอาวัสดุในธรรมชาติมาทำาเรือ

 อีกกลุ่มหนึ่งคือ  มานิ  ซึ่งเป็นคนข้ามแดนเหมือนกัน  เราเคยเจอ 

มานมิาถึงนครศรธีรรมราช ภเูก็ต จรงิๆ ในเว็บไซต์ของภเูก็ตก็บอกว่าคนดัง้เดมิ

ของจังหวัดภูเก็ตคือซาไกกับชาวเล แต่ตอนน้ีกลับเป็นคนที่ไม่มีพ้ืนที่ 

แล้วมานิใช้พ้ืนที่ป่า  แต่พอป่าถูกตัดเป็นเส้ียวๆ  จากสัมปทานป่าไม้และ 

การปลูกยางพารา  มันจึงกระทบวิถีชีวิตของพวกเขา  ทำาให้ขาดสิทธิ 

ทางวัฒนธรรมเช่นกัน  การโยกย้ายหรือแม้แต่อาหารก็น้อยลง

 การที่พืชอาหารน้อยลงมาก ความอุดมสมบูรณ์ของป่าน้อยลง 

ทำาให้พวกเขาต้องมาค้าขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น  ทำาให้ถูกเอาเปรียบมากขึ้น

คล้ายๆ กับชาวมอแกน ถ้าไม่รูทั้นก็ถูกหลอก หรอืคนท่ีเจบ็ไข้ไม่สบายสือ่สาร

ก็ยาก  กลุ่มเหล่าน้ีเวลาเข้าโรงพยาบาล  พวกเขาก็ต้องการล่าม แล้วย่ิง 

เจ็บไข้ไม่สบายยิ่งต้องการความช่วยเหลือมาก

 นับได้ว่าชาวมานิเผชิญปัญหาและแรงกดดันมาก คณะกรรมการ 

สทิธิฯ  ก็เพ่ิงลงไป  พบว่าชาวมานิเองก็มคีวามหลากหลาย จรงิๆ  ชาวมอแกน

เองก็มีความหลากหลาย  มีบางกลุ่มที่อยู่ติดที่แล้ว  บางกลุ่มยังเคลื่อนย้าย 

จึงคิดว่าคล้ายกับหลายๆ กลุ่มก็คือ  ถ้าเราสามารถแยกแยะให้เห็นลักษณะ

หรือสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม  ซึ่งเราไม่จำาเป็นต้องมองเขาเป็นก้อนเดียว 

หรือมีแนวปฏิบัติเดียว  อย่างมานิมีกลุ่มดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในป่า  กลุ่มที่เริ่ม

เปลี่ยนแปลงแล้ว  และกลุ่มท่ีตั้งหลักแหล่งถาวร  แต่ละกลุ่มมีปัญหาและ 

ข้อจำากัดไม่เหมือนกัน  กลุ่มดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในทับ  อยู่ในป่าก็ยังมี  หรือ 

กลุ่มที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากทับเป็นกระท่อมก่ึงชั่วคราว แต่ก็ยังย้ายถ่ินอยู ่

บ้าง  ในกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งลูกหลานเข้าโรงเรียน  มีสูติบัตร 

ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือพยายามมีชีวิตที่คล้ายคนเมืองมากขึ้น ท่ามกลางความ

หลากหลายเหล่านี้  เราจะทำาอย่างไรให้สิทธิของพวกเขาได้รับการปกป้อง
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 จรงิๆ แล้วมคีวามพยายามจากหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหาเรือ่ง

สญัชาตขิองพ่ีน้องชาติพันธ์ุมอแกนและมานิ แต่เราก็มข้ีอห่วงกังวลทีม่มีานาน

แล้วว่า  การขึ้นทะเบียนให้สัญชาติอาจเป็นเครื่องมือของคนบางคนได ้

ทำาอย่างไรจงึจะคิดถงึผลกระทบอย่างรอบด้าน   อย่าคดิว่าคำาตอบสดุท้ายคอื

การให้สัญชาติและบัตรประชาชน  ยกตัวอย่างเช่นการมีบัตรประชาชนก็มา

พร้อมกับหน้าที่อย่างการเกณฑ์ทหาร  เป็นต้น  ซึ่งมันจะทำาให้เขาถูกใช้

ประโยชน์หรือไม่

แบ่งปันประสบการณ์ปัญหา การลงตรวจพื้นที่ตราด
โดย ขรรค์ชัย คงเสน่ห์
 การลงพ้ืนที่ของคณะอนุกรรมการเป็นการทำาหน้าที่อย่างหนึ่ง เพ่ือ 

ลงไปส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน  กรณีที่เราลงไปที่ตราดเป็น 

กรณีคนไทยพลัดถิ่น  แต่ก็ไปเจอเรื่องคนไร้รากเหง้าด้วย  เป็นพวกที่เคยอยู่

ทางภาคเหนือหรือภาคกลาง แล้วไปทำาพลอย แล้วก็อยู่ท่ีนั่นจนอายุ ๘๐ 

ก็ยังไม่มีบัตรประชาชน นั่นคือสภาพที่ไปเจอ

 การลงพ้ืนที่เรามีเป้าหมาย  ๒  ประการคือไปส่งเสริมให้พวกเขารู้

สิทธิกับอีกประการหนึ่งคือไปคุ้มครองสิทธิของพวกเขา  เวลาเราลงพ้ืนท่ีจะ 

เจอกับคน ๓ กลุ่ม  กลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กลุ่มที่ ๒  คือตัวประชาชน 

ที่เสียสิทธิท่ีเราจะไปคุ ้มครองสิทธิของพวกเขา  และกลุ่มที่ ๓ คือภาค 

ประชาชนหรอืเอน็จโีอท่ีไปช่วยทำางานประสานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ ๓ ส่วนนี้จะทำางานเก่ียวข้องกับเรื่องสถานะ  เรื่องสัญชาติ  เรื่อง 

ความเป็นพลเมืองของพวกเขา

 จากการลงพื้นที่แต่ละครั้ง  แต่ละที่  ประเด็นที่เราเห็นหลักๆ  ก็คือ 

ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ  เรื่ององค์ความรู้จะเป็นตัวสำาคัญท่ีจะทำาให้การทำางาน 

เกิดผลหรือไม่  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีองค์ความรู้แน่น  ชัดเจน  ก็จะคุยกันง่าย 

ทำางานต่อง่าย  แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ค่อยแน่ใจ  วิธีการคือวางไว้ก่อน 

เรื่องนี้ยังไม่ทำา   มีงานเยอะ  คนเหลือน้อยก็เลยไม่ทำาต่อ  นั่นคือประเด็นที ่

เกิดขึ้น

 ประเด็นที่  ๒  คือเจตคติของเจ้าหน้าที่รัฐ  วิธีคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 

คอืต้องทำางานตวัเองให้เสรจ็และทำาโดยตวัเอง  เพราะฉะนัน้พวกภาคประชา-

ชนหรือเอ็นจีโอ  ย่ิงถ้าเข้ามาแบบเป็นปฏิปักษ์ก็จะทำาให้การทำางานลำาบาก

ดังนั้น  ถ้าทำางานแบบประสานสัมพันธ์กันก็จะทำาให้การทำางานง่ายขึ้น

 ในส่วนท่ี  ๓  ก็คือเร่ืองการประสานงาน  เจ้าหน้าที่ของรัฐเวลา 

ประสานงานต้องมีหลักฐาน   ต้องมีเอกสารเป็นหลัก  ถ้าไม่มีเอกสาร  ไม่มี 

หลกัฐาน ผมไม่กล้าทำา อนาคตของผม อาชพีของผม เพราะฉะน้ันวางไว้ก่อน 
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แต่ถ้าเกิดมีการประสานงานกันดี  คุยกันได้  ก็จะแนะนำามาว่าต้องไป 

หาหลักฐานอะไร  เตรียมข้อมูลอะไรมาบ้าง เรื่องพวกน้ีเป็นข้อเท็จจริงที ่

เราเห็นในพื้นที่ในมิติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ทางฝั่งภาคประชาชน ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องครับ พวกเขาไม่มีทีวีดูหรือ

ดูทีวีก็ดูเฉพาะละคร ไม่ได้ดูข่าวสาร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเคย

ประกาศ กฎหมายเรือ่งน้ีออกแล้ว ระเบยีบตวัน้ีมแีล้ว ชาวบ้านไม่รู ้เขาไม่รู้ว่า

สิทธิของเขาคืออะไร บางคนขนาดมีพี่ชายมาช่วยให้ไปยื่นเรื่องที่อำาเภอ เมา

เหล้าไม่ไป ผมไปเจอบางคนยังพูดไม่รู้เรื่องเลย แต่ถึงเวลาเดือดร้อนเขาก็

อยากได้สิทธิ เพราะจริงๆ มันเป็นสิทธิของเขา เพราะฉะนั้นเราซึ่งมีโอกาส

มากกว่าก็ต้องแชร์ ต้องช่วยเขา ต้องให้เขา ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีใจที่จะช่วย การ

ทำางานก็จะง่ายขึ้น แต่ถ้าบอกว่าทำาตามหน้าที่อย่างเดียวก็เกิดปัญหา

 ภาคประชาชนจึงเป็นส่วนที่ต้องสื่อสารให้พวกเขารู้ถึงสิทธิ  อย่าคิด

แต่มิติของคนในเมืองว่าประกาศทางวิทยุ   ออกทางทีวีแล้ว  เขาจะรู้  บาง

เรื่องบอกว่าแจกเอกสารไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้ว   แต่เขาก็ไม่เคยไป   ทำาให ้

ไม่รู้ข่าวสาร  ภาคประชาชนเป็นส่วนท่ีจะต้องช่วยกันคิดว่าจะทำาอย่างไร 

เพ่ือสื่อสารให้เขารู้ว่าสิทธิของเขาคืออะไร  มีสิทธิอะไรบ้าง  แล้วถ้าเขาจะ 

ได้สิทธินั้น  เขาจะเริ่มต้นตรงไหน  ถ้าเป็นทางภาคเหนือ  ภาคตะวันตก  ซึ่ง 

มีภาคประชาชนคอยช่วยก็จะชี้ได้ว่า  เริ่มไปหาหลักฐานอะไร  เตรียม 

เอกสารอะไรบ้าง  อย่างเช่นบอกให้เตรียมผังเครือญาติ  ชาวบ้านไม่รู้ว่าผัง 

เครือญาติคืออะไร  แต่ถ้าภาคประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรู้ว่าผัง 

เครือญาติคืออะไร

 สุดท้าย ขอฝากทางภาคประชาชนไว้ว่า เวลาทำางานอย่าคิดว่าเรารู้

กฎหมาย เรารู้ระเบียบหมด เวลาไปติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐบอกเรา

ว่าไม่รู้ระเบียบ แล้วโมโหเขา กลายเป็นปฏิปักษ์กัน ไม่ได้ครับ ทำางานก็ต้อง

ประสานสมัพันธ์กัน ผมจงึขอฝากไว้กับทัง้ ๓ ฝ่ายว่าต้องทำางานแบบประสาน

สัมพันธ์กัน แล้วจะช่วยแก้ปัญหา ได้เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือเราจะช่วย

คุ้มครองสิทธิ ช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิของเขา ขอบคุณครับ
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกับสถานะของบุคคลในประเทศไทย
กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

   

ดำาเนินรายการโดย		เตือนใจ	ดีเทศน์
  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พันตำารวจเอก	เชิงรณ		ริมผดี
ผู้กำากับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

กาญจนา	ภัทรโชค
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ดรุณี	ไพศาลพาณิชย์กุล
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉัตรชัย	บางชวด
ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วีนัส	สีสุข
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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การแก้ปัญหาสถานะบุคคล
มุมมองจากส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดย พันต�ารวจเอก เชิงรณ  ริมผดี
 ดงัท่ีท่านวีนสักล่าวครอบคลมุไปหมดแล้ว รวมทัง้กฎหมายตรวจคน

เข้าเมืองด้วย ผมคงไม่ต้องพูดซำ้า เพราะมันมีอยู่แค่นี้เองที่เก่ียวข้องกับการ

ตรวจคนเข้าเมืองคือมาตรา ๔ เรื่องคนต่างด้าว และมาตรา ๑๗ เรื่องการ 

ผ่อนผันให้อยู่  รวมทั้งการมีถิ่นที่อยู่

 ในเรื่องสิทธิมนุษยชน   ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเล็กน้อย  ผมมี

ความคิดเข้มข้นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก  เพราะผมคิดว่าทุกคนท่ีเกิดมา

ล้วนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน  เพราะเราไม่สามารถเลือก 

เกิดได้  ถ้าให้เลือกเกิดได้  ผมขอเลือกเกิดเป็นคนไทย  ไม่แน่ชาติหน้าเรา 

อาจจะเกิดเป็นคนชายขอบ  คนที่เกิดมาในแผ่นดินก็ต้องมีแผ่นดินอยู่   ต้อง

มสีทิธิ   เพราะฉะนัน้  สิง่ท่ีผมจะเสนอวันน้ี   ผมขอเสนอเป็นแนวทางและสรปุ 

สิ่งต่างๆ  ดังที่เมื่อเช้าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สรุปจบแล้ว และเราก ็

พันตำรวจเอก เชิงรณ ริมผดี
ผูกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง

ได้ดำาเนินการในส่วนนั้น   เพียงแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลร้อยเปอร์เซ็นต์

 จริงๆ แล้วมีอยู่ ๕ ปัจจัยที่เราต้องดำาเนินการ ปัจจัยแรกคือการ 

ตรวจข้อมูล  ต้องให้ชัดเจน  ให้ได้ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์  แบ่งประเภทของ 

บุคคลที่เข้ามาให้ชัดเจนว่าเป็นพวกไหนและเราจะดำาเนินการกับพวกเขา

อย่างไร  ปัญหาของกองตรวจคนเข้าเมอืงตอนนีค้อืชาวโรฮนีจา   ชาวโรฮนีจา

ไม่ได้อยากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับ  เราเป็นแค่ทางผ่านให้พวกเขาไป

ประเทศที่สาม  แต่บังเอิญพวกเขาเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย  เราก็ต้องดำาเนิน

การตามกฎหมาย

 เมื่อเรามีข้อมูลที่สำาคัญครบถ้วนแล้ว  ประการที่ ๒  ท่ีผมอยาก 

เสนอแนะก็คือจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน  นโยบายต้องมาจากผู้บริหารสูงสุด

ของประเทศ  ต้องกำาหนดนโยบายให้ชัดเจน  เพราะเรื่องนี้ไม่สามารถทำา 

โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน

 พอมีนโยบายท่ีชัดเจนแล้ว  ประการที่ ๓ คือกฎหมาย  ถามว่า

กฎหมายเกิดจากอะไร  เกิดจากคนบัญญัติทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น  งานใดสิ่งใด

ที่เราทำา  แล้วกฎหมายมีข้อขัดข้อง  เราก็ต้องแก้กฎหมาย  ยิ่งสมัยนี้ผมว่าแก้

กฎหมายง่าย   กฎหมายใดท่ีไม่เอือ้และเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการดำาเนนิงาน

ก็แก้เสีย  เราจะเอากฎหมายมาเป็นอุปสรรคในการทำางานของเราไม่ได้ 

นโยบายด้านกฎหมายต้องให้โอกาสพวกเขา  จะเอาช่องว่างของโอกาสมา 

เป็นช่องทางทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้

 ประการที ่๔ คอืหลกัความมัน่คงและการส่งเสรมิการพัฒนา เราต้อง

พิจารณาด้วยความรัดกุม  ถ้าชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงก็ 

ทำาเลย  เสร็จแล้วคนพวกนี้แหละที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศเรา  และประการ

สุดท้ายคือ  ทำาไมเราไม่รวมศูนย์มาที่ที่เดียว  แล้วแก้ไขปัญหา
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เอกสารประกอบงาน
ข้อเสนอเพื่อผลักดันนโยบาย

ขอมีสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

โดย ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา

มูลนิธิแอ๊ดแวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA Thailand)

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการให้

สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้า

มาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคน 

เข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

 ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายยังไม่

ครอบคลุมถึงบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู ่

มานาน ดังต่อไปนี้

 ๑. ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีได้รับการสำารวจทะเบียน

ประวัติและมีเอกสารแสดงตนท่ีอพยพเข้ามาระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๓๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนประเภทท่ีอยู่อาศัยมานาน ซึ่งสำารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การ

จดัการปัญหาสถานะและสทิธิของบุคคลในระหว่างปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๕๒ 

และปี ๒๕๕๔

 ๒. เด็กและบุคคลทั้งที่กำาลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการ

ศกึษาแล้วซึง่ได้รบัการสำารวจภายใต้ยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะ

และสทิธิของบคุคล กลุม่นักเรยีนในสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการสำารวจระหว่าง

ปี ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๔๒ และปี ๒๕๕๔

 เนื่องจากภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ภายใต้การให้สถานะในเร่ืองน้ีแก่กลุ่มเด็กนักเรียนเป็นเง่ือนไขที่เป็นไป 

ไม่ได้  เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาท่ีจะขอสถานะต่างด้าวฯ ต้องจบ

ปริญญาตรีก่อนวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘  ซึ่งในวันท่ีดังกล่าวคนที่จบ

ปริญญาตรีไม่ได้อยู่ในสถานภาพเป็นนักศึกษา  จึงไม่มีคุณสมบัติเป็น

นักเรียนที่จะได้รับการสำารวจในกลุ่มนี้  ส่งผลให้ไม่มีนักเรียนนักศึกษา 

คนใดที่สามารถยื่นคำาขอสถานะต่างด้าวฯ ได้

 ๓. คนไร้รากเหง้าท่ีได้รับการสำารวจบุคคลไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนในระหว่างปี ๒๕๕๓ ถึงปี  ๒๕๕๔ ประมาณ ๕,๐๐๐ คน 

ไม่สามารถย่ืนขอสถานะต่างด้าวฯ เพราะไม่อยู่ในเง่ือนไขของมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓

 ทางโครงการร้รัฐไร้สัญชาติจึงเสนอให้มีการเพ่ิมเติมนโยบายให้

สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่กลุ่มบุคคลข้างต้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้หมดไปจากราชอาณาจักรไทย

การแก้ปัญหาสถานะบุคคล มุมมองจากกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โดย กาญจนา ภัทรโชค
 วันน้ีรูส้กึเป็นเกียรติอย่างมากทีไ่ด้มาร่วมเวทีเสวนาในครัง้น้ี กระทรวง

การต่างประเทศอาจดูเหมือนห่างไกลกับปัญหาคนไร้รัฐหรือคนชายขอบ 

แต่ก็มีส่วนที่เราเกี่ยวข้องอยู่ประมาณหนึ่ง

 ประการแรกสุด  อยากพูดถึงเร่ืองพันธกรณีที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ

บคุคลไร้รฐั  ซึง่มอีนุสญัญา  ๒  ฉบบัด้วยกัน  อนุสญัญาฉบบัแรกคอือนุสญัญา
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กาญจนา ภัทรโชค
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

เรื่องบุคคลไร้รัฐ  ปี ๑๙๖๐  (พ.ศ.๒๕๐๓)  อนุสัญญาฉบับนี้จะสังเกตได้ว่า 

มีประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีไม่มาก  ประมาณ ๘๙ ประเทศ  ประเทศไทยไม่ได้

เป็นภาค ี และแทบจะหาประเทศในเอเชยีทีเ่ป็นภาคีฉบบัน้ีไม่ได้เลย  ประเทศ

ในเอเชยีทีเ่ป็นภาคอีนสุญัญาฉบบัน้ีคอืฟิลปิปินส์  ซึง่ลงนามไปเมือ่ปี ๒๕๐๘ 

และให้สัตยาบันเป็นสมาชิกจริงๆ  ในปี ๒๕๕๔  อีกประเทศหนึ่งคือเกาหลีใต้ 

จะเห็นว่าอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่ประเทศในเอเชีย  แต่

อนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นอนุสัญญาที่ประเทศในยุโรปให้สัตยาบันกันมาก 

เพราะมีที่มาภายหลังจากสงครามครั้งที่ ๒ เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้ง

ที่  ๒  มีคนที่เคลื่อนย้ายเพราะเหตุจากสงครามจำานวนมาก  ทำาให้เกิดปัญหา

คนไร้รัฐที่ตกค้างอยู่

 อนุสัญญาอีกฉบับหน่ึงคือ  อนุสัญญาการลดการไร้รัฐ  บังคับใช้ 

เมื่อปี  ๒๕๑๘  ประเทศที่เป็นภาคีย่ิงน้อยลงไปอีกคือ  ๖๘ ประเทศ  ไม่มี 

ประเทศในเอเชียเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้เลย  สมาชิกเป็นประเทศในยุโรป

บ้าง  แอฟริกาบ้าง  และลาตินอเมริกาบ้าง  ประเทศไทยไม่เป็นภาคีฉบับนี้

แน่นอน

 ถามว่าในอนาคตประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ๒ 

ฉบับนี้หรือไม่  เรียนว่ายากมากในการเข้าเป็นภาคี  เพราะการพิจารณาเข้า

เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน  แต่ละฉบับต้อง

มีการพิจารณาว่าสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศหรือไม่  กฎหมายภายใน

เราพร้อมหรือไม่  และเมื่อเข้าเป็นภาคีแล้ว  นอกจากพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ

ตาม  ยังมีพันธกรณีที่ต้องจัดทำารายงานและการไปนำาเสนอรายงานด้วย  ซึ่ง

เรือ่งเหล่านีม้คีวามซบัซ้อน   ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำาคญั   แต่อาจไม่ใช่ความ

สำาคัญสูงสุด   นี่จึงทำาให้เรายังไม่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ

 แล้วมพัีนธกรณีอืน่ๆ  ทีส่อดคล้องหรอืไม่  ทีจ่ะก่อให้เกิดการคุม้ครอง

ดูแลไม่ให้เกิดการไร้รัฐ  ต้องตอบว่ามีอีกหลายฉบับที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัต ิ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ  รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  พวก

อนสุญัญาและปฏิญญาเหล่าน้ี  หลกัการสำาคญัพูดถึงเรือ่งสทิธิท่ีจะได้สญัชาติ  

รวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนเกิด  การจดทะเบียนเกิดจะช่วยเร่ืองการไร้รัฐ

ได้อย่างยิ่ง  เพราะอย่างน้อยจะได้ทราบว่าใครเป็นใคร  พ่อแม่เป็นใคร   

 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กในปี ๒๕๓๕ เราได้ทำา 

ข้อสงวนที่สำาคัญไว้ ๓ ประการ  ข้อสงวนประการหนึ่งที่สำาคัญมากคือข้อ 

สงวนที ่๗  เป็นเรือ่งของสถานะบคุคล  ซึง่เราเพ่ิงถอนข้อสงวนนีเ้มือ่ปี ๒๕๕๓ 

นี้เอง  ด้วยความท่ีเมื่อก่อนเรามีความเข้าใจว่าการจดทะเบียนเกิดจะนำามา 
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กาญจนา ภัทรโชค
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ

เรื่องบุคคลไร้รัฐ  ปี ๑๙๖๐  (พ.ศ.๒๕๐๓)  อนุสัญญาฉบับนี้จะสังเกตได้ว่า 

มีประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีไม่มาก  ประมาณ ๘๙ ประเทศ  ประเทศไทยไม่ได้

เป็นภาค ี และแทบจะหาประเทศในเอเชยีทีเ่ป็นภาคีฉบบัน้ีไม่ได้เลย  ประเทศ

ในเอเชยีทีเ่ป็นภาคอีนสุญัญาฉบบัน้ีคอืฟิลปิปินส์  ซึง่ลงนามไปเมือ่ปี ๒๕๐๘ 

และให้สัตยาบันเป็นสมาชิกจริงๆ  ในปี ๒๕๕๔  อีกประเทศหนึ่งคือเกาหลีใต้ 

จะเห็นว่าอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่ประเทศในเอเชีย  แต่

อนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นอนุสัญญาที่ประเทศในยุโรปให้สัตยาบันกันมาก 

เพราะมีที่มาภายหลังจากสงครามครั้งที่ ๒ เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้ง

ที่  ๒  มีคนที่เคลื่อนย้ายเพราะเหตุจากสงครามจำานวนมาก  ทำาให้เกิดปัญหา

คนไร้รัฐที่ตกค้างอยู่

 อนุสัญญาอีกฉบับหน่ึงคือ  อนุสัญญาการลดการไร้รัฐ  บังคับใช้ 

เมื่อปี  ๒๕๑๘  ประเทศที่เป็นภาคีย่ิงน้อยลงไปอีกคือ  ๖๘ ประเทศ  ไม่มี 

ประเทศในเอเชียเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้เลย  สมาชิกเป็นประเทศในยุโรป

บ้าง  แอฟริกาบ้าง  และลาตินอเมริกาบ้าง  ประเทศไทยไม่เป็นภาคีฉบับนี้

แน่นอน

 ถามว่าในอนาคตประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ๒ 

ฉบับนี้หรือไม่  เรียนว่ายากมากในการเข้าเป็นภาคี  เพราะการพิจารณาเข้า

เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน  แต่ละฉบับต้อง

มีการพิจารณาว่าสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศหรือไม่  กฎหมายภายใน

เราพร้อมหรือไม่  และเมื่อเข้าเป็นภาคีแล้ว  นอกจากพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ

ตาม  ยังมีพันธกรณีที่ต้องจัดทำารายงานและการไปนำาเสนอรายงานด้วย  ซึ่ง

เรือ่งเหล่านีม้คีวามซบัซ้อน   ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำาคญั   แต่อาจไม่ใช่ความ

สำาคัญสูงสุด   นี่จึงทำาให้เรายังไม่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ

 แล้วมพัีนธกรณีอืน่ๆ  ทีส่อดคล้องหรอืไม่  ทีจ่ะก่อให้เกิดการคุม้ครอง

ดูแลไม่ให้เกิดการไร้รัฐ  ต้องตอบว่ามีอีกหลายฉบับที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัต ิ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ  รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  พวก

อนสุญัญาและปฏิญญาเหล่าน้ี  หลกัการสำาคญัพูดถึงเรือ่งสทิธิท่ีจะได้สญัชาติ  

รวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนเกิด  การจดทะเบียนเกิดจะช่วยเร่ืองการไร้รัฐ

ได้อย่างยิ่ง  เพราะอย่างน้อยจะได้ทราบว่าใครเป็นใคร  พ่อแม่เป็นใคร   

 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กในปี ๒๕๓๕ เราได้ทำา 

ข้อสงวนที่สำาคัญไว้ ๓ ประการ  ข้อสงวนประการหนึ่งที่สำาคัญมากคือข้อ 

สงวนที ่๗  เป็นเรือ่งของสถานะบคุคล  ซึง่เราเพ่ิงถอนข้อสงวนนีเ้มือ่ปี ๒๕๕๓ 

นี้เอง  ด้วยความท่ีเมื่อก่อนเรามีความเข้าใจว่าการจดทะเบียนเกิดจะนำามา 
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ซึ่งสิทธิต่างๆ  นำามาซึ่งสิทธิเรื่องสัญชาติ  ซึ่งไม่ใช่เลย  การจดทะเบียนเกิด 

เป็นเพียงการจดเพ่ือให้มีหลักฐานว่ามีการเกิด  ไม่จำาเป็นว่าต้องได้สัญชาติ

ไทย  ซึ่งเราก็ได้ถอนข้อสงวนนี้ไปแล้วในสนธิสัญญาสิทธิเด็ก

 ข้อสงวนอีกประการหนึ่งที่ถอนไปก่อนหน้าน้ัน  คือข้อสงวนข้อท่ี 

๒๙   เก่ียวกับเรือ่งการศึกษา    ส่วนข้อสงวนท่ียังตดิอยู่ ยังไม่ได้ถอนในปัจจบุนั

คือข้อสงวนข้อที่  ๒๒  ที่เมื่อดูเนื้อความแล้วเป็นข้อที่เราน่าจะถอนได้ 

เพราะว่าเราทำาเรื่องน้ีมาก  คือเรื่องการให้การดูแลเด็กท่ีล้ีภัยให้ต้องได้รับ 

การดูแลด้านมนุษยธรรม  ซึ่งจริงๆ  เราทำางานมากอยู่แล้ว  ประเด็นน้ีกรม 

กิจการเด็กก็กำาลังพิจารณาอยู่  ในอนาคตหวังว่าจะได้ถอนข้อสงวนนี้ออกไป 

เหล่านี้เป็นเรื่องของพันธกรณีต่างๆ

 จะเห็นว่าแม้ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ไร้รัฐหรือการลดการไร้รัฐ 

แต่เราก็มพัีนธกรณีข้ออืน่ๆ   รวมท้ังอกีประเดน็หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าเมอืง

ของเรา  อย่างกรณีกลุ่มโรฮีนจาหรือกลุ่มอื่นๆ  ที่เข้ามาแสวงหาที่พักพิง 

พันธกรณีอีกข้อหนึ่งนี้คือเรื่องหลักการ  non-refoulement  คือการไม่ส่งกลับ 

หากคนเหล่านีจ้ะต้องกลบัไปเจอภาวะท่ีมกีารประหตัประหารหรอืการทรมาน 

ตรงนี้เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน  ซึ่งเราก็เป็นภาคี

 อยากสะท้อนเล็กน้อยว่า  ปัญหาข้อกังวลจากประชาคมโลกที่มอง

มายังประเทศไทย  ทั้งผู้ไร้รัฐ  เด็กชาวเชา  ชนกลุ่มน้อย  ชาวเลต่างๆ  ใน 

ประเด็นการจดทะเบียนเกิดน้ัน  ระยะหลังเราได้รับความชื่นชมมากจาก

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาตหิรอืยูเอน็เอชซอีาร์ (United 

Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)  และจากองค์การ

ทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ  หรอืยูนิเซฟ  (United Nations Children Fund: 

UNICEF)  ซึง่บอกว่าจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายทำาให้การจดทะเบยีนเกิด

ดีขึ้นมาก  ยูนิเซฟออกมาบอกเลยว่าประเทศไทยมีการจดทะเบียนเกิดถึง 

ร้อยละ  ๙๘-๙๙  และยูเอน็เอชซอีาร์ก็มกีารแถลงข่าวออกมาเป็นระยะๆ  เพ่ือ

ชมเชยประเทศไทยในเรื่องเหล่าน้ี  ขณะท่ีทางยูเอ็นเอชซีอาร์เองก็ทำางาน 

อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีมาก

 ในส่วนปัญหาอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  การเข้าถึงทีด่นิทำากิน เป็นปัญหา

ทีถู่กถามเวลาไปเวทรีะหว่างประเทศเพ่ือรายงานเรือ่งต่างๆ  อยู่เสมอ  รวมถึง

ประเด็นผู้หญิงก็เช่นกัน  เราได้รับคำาถามว่าเมื่อมีการพยายามทวงคืนผืนป่า 

คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตรงนั้นและได้รับผลกระทบจะทำาอย่างไร  กรณีสิทธิใน 

ท่ีดินทำากิน  สมมติผู้หญิงได้รับผลกระทบก็อาจทำาให้กลายเป็นเหย่ือของ 

การค้ามนุษย์หรือต้องมาค้าประเวณี  เป็นต้น  อีกเร่ืองคือการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ  โครงการใหญ่ๆ  ที่ลงไปในพื้นที่มีการร่วมตัดสินใจ  มีการ 

ซักถามชาวบ้าน  ถามชุมชนตรงนั้นหรือไม่ว่าเขาต้องการหรือเปล่า  มีผล 

กระทบอะไรกับชีวิตเขา

 เรื่องสิทธิในการศึกษา  ประเทศไทยอัตราการเข้าถึงการศึกษา 

ดีมาก  ท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย  แต่พอลงไปเป็นรายภาคหรือในพ้ืนที่ 

ห่างไกล   ก็จะพบว่ายังมีช่องว่างทางโอกาสอยู่

 เรื่องสิทธิในการเดินทาง  สิทธิในการเคลื่อนย้าย  ประเด็นน้ียัง 

เป็นปัญหาอยู่  โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังไม่มีสัญชาติไทย  โดยส่วนตัวเพิ่งพบ 

กรณีหน่ึงจากการไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 

ที่ผ่านมา  มีน้องชาวคะฉิ่นคนหน่ึงอยากเดินทางไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน 

ทำาให้ต้องทำาเอกสารสำาหรับการเดินทาง  จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดำาเนินการไม่

แล้วเสรจ็   วันน้ีเจอท่านอธิบดกีรมการปกครองก็ได้ฝากท่านในประเดน็น้ีด้วย 

เพราะเราจะเห็นว่าสิทธิในการเดินทางเคล่ือนย้าย  มันไม่ง่าย  การที่น้อง 
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ซึ่งสิทธิต่างๆ  นำามาซึ่งสิทธิเรื่องสัญชาติ  ซึ่งไม่ใช่เลย  การจดทะเบียนเกิด 

เป็นเพียงการจดเพ่ือให้มีหลักฐานว่ามีการเกิด  ไม่จำาเป็นว่าต้องได้สัญชาติ

ไทย  ซึ่งเราก็ได้ถอนข้อสงวนนี้ไปแล้วในสนธิสัญญาสิทธิเด็ก

 ข้อสงวนอีกประการหนึ่งที่ถอนไปก่อนหน้าน้ัน  คือข้อสงวนข้อท่ี 

๒๙   เก่ียวกับเรือ่งการศึกษา    ส่วนข้อสงวนท่ียังตดิอยู่ ยังไม่ได้ถอนในปัจจบุนั

คือข้อสงวนข้อที่  ๒๒  ที่เมื่อดูเนื้อความแล้วเป็นข้อที่เราน่าจะถอนได้ 

เพราะว่าเราทำาเรื่องน้ีมาก  คือเรื่องการให้การดูแลเด็กท่ีล้ีภัยให้ต้องได้รับ 

การดูแลด้านมนุษยธรรม  ซึ่งจริงๆ  เราทำางานมากอยู่แล้ว  ประเด็นน้ีกรม 

กิจการเด็กก็กำาลังพิจารณาอยู่  ในอนาคตหวังว่าจะได้ถอนข้อสงวนนี้ออกไป 

เหล่านี้เป็นเรื่องของพันธกรณีต่างๆ

 จะเห็นว่าแม้ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาผู้ไร้รัฐหรือการลดการไร้รัฐ 

แต่เราก็มพัีนธกรณีข้ออืน่ๆ   รวมท้ังอกีประเดน็หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าเมอืง

ของเรา  อย่างกรณีกลุ่มโรฮีนจาหรือกลุ่มอื่นๆ  ที่เข้ามาแสวงหาที่พักพิง 

พันธกรณีอีกข้อหนึ่งนี้คือเรื่องหลักการ  non-refoulement  คือการไม่ส่งกลับ 

หากคนเหล่านีจ้ะต้องกลบัไปเจอภาวะท่ีมกีารประหตัประหารหรอืการทรมาน 

ตรงนี้เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน  ซึ่งเราก็เป็นภาคี

 อยากสะท้อนเล็กน้อยว่า  ปัญหาข้อกังวลจากประชาคมโลกที่มอง

มายังประเทศไทย  ทั้งผู้ไร้รัฐ  เด็กชาวเชา  ชนกลุ่มน้อย  ชาวเลต่างๆ  ใน 

ประเด็นการจดทะเบียนเกิดน้ัน  ระยะหลังเราได้รับความชื่นชมมากจาก

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาตหิรอืยูเอน็เอชซอีาร์ (United 

Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)  และจากองค์การ

ทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาติ  หรอืยูนิเซฟ  (United Nations Children Fund: 

UNICEF)  ซึง่บอกว่าจากการเปลีย่นแปลงกฎหมายทำาให้การจดทะเบยีนเกิด

ดีขึ้นมาก  ยูนิเซฟออกมาบอกเลยว่าประเทศไทยมีการจดทะเบียนเกิดถึง 

ร้อยละ  ๙๘-๙๙  และยูเอน็เอชซอีาร์ก็มกีารแถลงข่าวออกมาเป็นระยะๆ  เพ่ือ

ชมเชยประเทศไทยในเรื่องเหล่าน้ี  ขณะท่ีทางยูเอ็นเอชซีอาร์เองก็ทำางาน 

อย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีมาก

 ในส่วนปัญหาอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  การเข้าถึงทีด่นิทำากิน เป็นปัญหา

ทีถู่กถามเวลาไปเวทรีะหว่างประเทศเพ่ือรายงานเรือ่งต่างๆ  อยู่เสมอ  รวมถึง

ประเด็นผู้หญิงก็เช่นกัน  เราได้รับคำาถามว่าเมื่อมีการพยายามทวงคืนผืนป่า 

คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีตรงนั้นและได้รับผลกระทบจะทำาอย่างไร  กรณีสิทธิใน 

ท่ีดินทำากิน  สมมติผู้หญิงได้รับผลกระทบก็อาจทำาให้กลายเป็นเหย่ือของ 

การค้ามนุษย์หรือต้องมาค้าประเวณี  เป็นต้น  อีกเร่ืองคือการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ  โครงการใหญ่ๆ  ที่ลงไปในพื้นที่มีการร่วมตัดสินใจ  มีการ 

ซักถามชาวบ้าน  ถามชุมชนตรงนั้นหรือไม่ว่าเขาต้องการหรือเปล่า  มีผล 

กระทบอะไรกับชีวิตเขา

 เรื่องสิทธิในการศึกษา  ประเทศไทยอัตราการเข้าถึงการศึกษา 

ดีมาก  ท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย  แต่พอลงไปเป็นรายภาคหรือในพ้ืนที่ 

ห่างไกล   ก็จะพบว่ายังมีช่องว่างทางโอกาสอยู่

 เรื่องสิทธิในการเดินทาง  สิทธิในการเคลื่อนย้าย  ประเด็นน้ียัง 

เป็นปัญหาอยู่  โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังไม่มีสัญชาติไทย  โดยส่วนตัวเพิ่งพบ 

กรณีหน่ึงจากการไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 

ที่ผ่านมา  มีน้องชาวคะฉิ่นคนหน่ึงอยากเดินทางไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน 

ทำาให้ต้องทำาเอกสารสำาหรับการเดินทาง  จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดำาเนินการไม่

แล้วเสรจ็   วันน้ีเจอท่านอธิบดกีรมการปกครองก็ได้ฝากท่านในประเดน็น้ีด้วย 

เพราะเราจะเห็นว่าสิทธิในการเดินทางเคล่ือนย้าย  มันไม่ง่าย  การที่น้อง 
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ชาวคะฉิ่นคนนี้ต้องการเดินทางออกจากอำาเภอจำาเป็นต้องขออนุญาต 

ทางอำาเภอก่อน  ถ้าจะไปต่างประเทศก็ต้องทำาเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยทำาเรื่องถึงกระทรวงการต่างประเทศ  ออกเอกสารการ 

เดินทาง  ออกเสร็จต้องไปทำาวีซ่าอีก  กระบวนการเหล่าน้ีไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆ 

ถ้าไม่รู้จักใครเลยคงใช้เวลานานทีเดียว  นี่ขนาดก็ช่วยอยู่  แต่ก็ยังไม่เสร็จ 

จะเห็นว่าสิทธิในการเดินทางเคลื่อนย้ายนั้นไม่ง่าย

 ประเด็นต่อไป  คือเรื่องอนาคตของผู้ที่จะเป็นบุคคลไร้รัฐ  ในที่นี้ยัง 

ไม่มใีครพูดถงึเท่าไร  อาจเพราะยงัไม่มกีารรบัรู้ รับทราบประเดน็น้ีกันมากนัก 

ปัจจบัุนมปัีญหาโรฮนีจา  แต่ก็ยังมกีลุม่อืน่ๆ ท่ีเข้ามา  ตามสถิตขิองสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยฯ  ทุกนาทีที่เราน่ังอยู่นี้  จะมีคนท่ีถูกบังคับให้ทิ้งบ้าน 

เรือนของตน ๒๐ คน  และสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมีผู้คน ๖๕ ล้านคนต้อง

เคลือ่นย้าย   จำานวนคนทีต้่องเคลือ่นย้ายนีม้ากกว่าภายหลงัสงครามโลกครัง้

ที ่๒ ด้วยซำา้   ลองคำานวณดูค่ะ ๒๐ คนต่อนาท ี  วันหน่ึงจะมคีนทีต้่องถูกบงัคบั

ให้ออกจากบ้าน  ต้องทิ้งคนที่เขารักจำานวนมากเท่าไร

 ในกรณีประเทศไทยปัจจุบันมีกรณีที่เรียกว่าผู้แสวงหาท่ีพักพิงใน

เมือง   ขอเรียนว่านี่คืออนาคตกลุ่มคนไร้รัฐในประเทศไทย  เพราะกลุ่มผู้หนี

ภัยต่อไปนีไ้ม่ได้หนีภัยไปตามชายแดนเท่าน้ัน   แต่จะหนีภยัมาทางเคร่ืองบนิ 

มาอย่างถูกกฎหมาย  มีวีซ่านักท่องเที่ยว  แล้วก็อยู่ยาว  พยายามหาสถานะ

ต่างๆ  แต่ไม่สามารถมีสถานะได้  สิ่งท่ีนักวิชาการชาวเยอรมันและชาว 

ฝรั่งเศสพูดเมื่อเช้าเข้ากับกรณีเช่นน้ีมากทีเดียว  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง 

และดูว่านโยบายของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร

 เมื่อเช้าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดเหมือนกันว่า ไม่อยากให้

นโยบายของเราเป็นนโยบายท่ีคอยตามแก้ไข เพราะโลกมกีารเคลือ่นไหวมาก 

นโยบายของเราต้องไปข้างหน้าก่อนจะเกิดปัญหาขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีมาก เรื่อง

นี้ก็ประสานอย่างใกล้ชิดกับท่านฉัตรชัยอยู่เหมือนกัน  อย่างเมื่อวันที ่

๑๐ มกราคมท่ีผ่านมา  คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

พิจารณาศึกษาการจัดทำาระบบคัดกรองผู้ลี้ภัย

 เรื่องข้อเสนอแนะ  อยากจะเรียนว่าเห็นด้วยกับท่านเชิงรณว่าเรื่อง

ข้อมูลสำาคัญมาก  เราต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นใคร  เมื่อรู้ปัญหา  รู้กลุ่มเป้าหมาย 

เราจงึจะชดัเจนขึน้ในการแก้ปัญหา  เพราะตอนนีเ้รามกีลุม่คนต่างๆ  จำานวนมาก  

มากกว่ากลุ่มชาวเขา เพียงแต่ในความรู้สึกของพวกเราอาจจะรู้สึกว่าชาวเขา

ก็อยู่กับเรามานาน  แทบจะเป็นคนไทยแล้ว  แต่อย่างท่ีหลายท่านกล่าวว่า

เราก็เกิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใด  เชื้อชาติใด ก็

เป็นเพ่ือนร่วมทกุข์ด้วยกนัทัง้สิน้ ดงันัน้ จะทำาอย่างไรให้พวกเขาอยู่ได้อย่างมี

ศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันก็ไม่ก่อปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศไทยด้วย

 อีกประการหนึ่งท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์คือ การสร้างจุดบริการ 

แบบ  One Stop Service  อย่างเวลานักลงทุนต่างประเทศมาประเทศไทย 

เรายังทำา One Stop Service ให้ได้ กฎระเบียบที่ยากเย็นเข็ญใจเหล่านี้ 

ไม่เฉพาะกับชาวบ้านในพ้ืนที่  เราเป็นข้าราชการระดับสูงก็ยังไม่ง่ายเลย 

เพราะมมีตคิณะรฐัมนตรมีากมาย   มปีระกาศเยอะแยะ   ถ้ามกีารบรกิารแบบ

จุดเดียว  มีคนช่วย  ก็จะดีมาก  งานเหล่านี้ถ้าทำาไปตามระบบกลไกราชการ

แบบน้ีไม่มีวันเสร็จ  ต้องมีการตั้งเป้าหมาย  ตั้งกรอบเวลาที่เราจะทำางาน 

เหล่านี้ให้เสร็จ

 ขอจบด้วยเรื่องเรื่องหนึ่ง ก่อนปี ๒๔๕๖ ที่มีพระราชบัญญัติสัญชาติ 

เมื่อปี  ๒๔๔๑  มีการตราพระราชบัญญัติแปลงสัญชาติเฉพาะบุคคล 

ขึ้นมา  บุคคลผู้นั้นเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเป็นปลัด 



104 105

ชาวคะฉิ่นคนนี้ต้องการเดินทางออกจากอำาเภอจำาเป็นต้องขออนุญาต 

ทางอำาเภอก่อน  ถ้าจะไปต่างประเทศก็ต้องทำาเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยทำาเรื่องถึงกระทรวงการต่างประเทศ  ออกเอกสารการ 

เดินทาง  ออกเสร็จต้องไปทำาวีซ่าอีก  กระบวนการเหล่าน้ีไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆ 

ถ้าไม่รู้จักใครเลยคงใช้เวลานานทีเดียว  นี่ขนาดก็ช่วยอยู่  แต่ก็ยังไม่เสร็จ 

จะเห็นว่าสิทธิในการเดินทางเคลื่อนย้ายนั้นไม่ง่าย

 ประเด็นต่อไป  คือเรื่องอนาคตของผู้ที่จะเป็นบุคคลไร้รัฐ  ในที่นี้ยัง 

ไม่มใีครพูดถงึเท่าไร  อาจเพราะยงัไม่มกีารรบัรู้ รับทราบประเดน็น้ีกันมากนัก 

ปัจจบุนัมปัีญหาโรฮนีจา  แต่ก็ยังมกีลุม่อืน่ๆ ท่ีเข้ามา  ตามสถิตขิองสำานักงาน
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ทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศคนแรก  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ถึง ๑๕ ป ี

ตั้งแต่ปี  ๒๔๔๑-๒๔๕๖  พระยาพิพัฒน์โกษา  ท่านเป็นหนึ่งในพระยาที่ทำา

ถนนสี่พระยาและซอยพิพัฒน์ที่ท่านรู้จักกัน  พระยาพิพัฒน์โกษามีเชื้อสาย

โปรตุเกสรุ่นท่ี  ๓  คุณพ่อท่านเข้ามาเรียกว่าเสมียนยูกิง  ติดตามกงสุล 

โปรตุเกสเข้ามา  เป็นกงสุลต่างประเทศคนแรกในประเทศไทย ต่อมาลูกของ

เสมียนยูกิงคือคุณภาษาปริวัตรก็ทำางานท่ีกรมท่าฯ แต่งงานกับผู้หญิงไทย 

มีบุตรคือพระยาพิพัฒน์โกษา  ก่อนที่ท่านจะขึ้นดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง

ต่างประเทศในปี  ๒๔๔๑  ท่านได้ทูลเกล้าขอรัชกาลที่  ๕  ขอแปลงสัญชาติ 

เป็นคนไทย  จะเห็นว่าคนเหล่าน้ีที่เป็นคนต่างชาติ  ถ้าให้โอกาสแล้ว  เขา

สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมากของประเทศไทย  ขอบพระคุณค่ะ

การแก้ปัญหาสถานะบุคคล มุมมองจากภาควิชาการ
โดย ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
 อยากขอเริ่มแบบนี้ค่ะ  เมื่อเช้านี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้

กรุณาให้ข้อมูลและภาพในเชิงแนวคิดต่อการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

และเมื่อสักครู่คุณวีนัสก็ได้เติมภาพได้สมบูรณ์แล้ว

 คราวน้ีจงึอยากตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกับสญัชาตแิละความเป็นพลเมอืง

ของรัฐไทย  ข้อสังเกตประการแรก  ดิฉันเริ่มทำางานด้านนี้จนถึงตอนนี้ก็เป็น 

เวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว  เห็นว่าการแก้ปัญหาสัญชาติค่อนข้างเป็นปลายทาง 

และมีหนทางอันยาวไกลมาก  ระหว่างทางการแก้ปัญหาสัญชาติจะเห็น 

ความพยายามต่างๆ  ในการแก้ปัญหา   เพราะการทำางานประเดน็นีใ้นช่วงแรก

จะได้ยินคำาว่า ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้สิทธิ แต่คำาว่า ไร้สิทธิ เริ่มหายไปแล้ว 

ระหว่างที่ทำาเรื่องนี้  ทำาไมในตอนแรกๆ  เรียนหนังสือก็มีปัญหา  ไปรักษา

ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
อาจารยคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พยาบาลก็มีปัญหา  จดทะเบียนสมรสก็มีปัญหา  ตอนน้ันเราอ่านหนังสือที่

เป็นประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า  ระหว่างทางการแก้ปัญหาเรื่อง

สัญชาติ  มันมีศัพท์อยู่คำาหนึ่งคือ  กึ่งพลเมือง  ตราบใดที่คุณยังไปไม่ถึงเรื่อง

สัญชาติ  รัฐน่าจะดูแลเรื่องอื่นๆ  ไปก่อน  ซึ่งเมื่อดูในบริบทของประเทศไทย 

จะพบว่า  คำาว่า  ไร้สทิธิ  เริม่หายไป   เราเริม่ไม่ได้ยินแล้ว   อย่างตอนปี ๒๕๔๘ 

สามารถเรียนได้ทุกคน  พอปี ๒๕๕๑  จดทะเบียนการเกิดได้ถ้วนหน้า ครบ 

ขั้นตอนถูกต้อง  ปี ๒๕๕๓  มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องประกันสุขภาพ  เราเห็น

พัฒนาการตรงนี้

 ในขณะเดียวกัน  การแก้ปัญหาสัญชาติก็มีอย่างท่ีคุณฉัตรชัย 

บอกว่า  ความไร้สัญชาติของเรา  เมื่อโฟกัสไปที่ชนกลุ่มน้อย ปี ๒๕๓๘ เรา

เริม่ให้แล้ว   หากคนทีเ่ข้ามาตัง้แต่รุน่พ่อแม่   เราให้สถานะคนต่างด้าวเพ่ือให้ 

มีสิทธิอยู่ถาวร ๕ ปีแปลงเป็นไทย  ลูกๆ ขอสัญชาติได้  แต่อยากบอกว่า  ที่ 
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กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับนโยบายและปฏิบัติการ  แต่จะ

ขอตั้งข้อสังเกตประการที่  ๒  ว่านโยบายเหล่าน้ีไม่ได้อยู่ๆ  ก็ได้มา  เท่าที่ 

ทำางานมา มันเกิดจากการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งฝ่ายวิชาการ พ่ีน้องเอ็นจีโอ 

ข้าราชการประจำา  ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาการไร ้

สิทธิ   ไร้รัฐ   ไร้สัญชาติมาโดยตลอด   ต้องกล่าวว่ามีพลังหลายส่วนที่เข้ามา

ร่วมแก้ปัญหา

 ในการแก้ปัญหาการไร้สัญชาติ  ขออนุญาตลดข้อกังวลของหน่วย

งานรัฐ  อย่างท่ีท่านเชิงรณกล่าวไว้ว่าเราต้องแยกข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่ม

ให้ชัดเจน  คือเราอย่าเพ่ิงเอาชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่มไป 

ปะปนกับคนที่เข้ามาใหม่  อย่างโรฮีนจาหรือกลุ่มที่เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 

เพราะต้องการการจดัการทีแ่ตกต่างกันในระยะยาว    แต่พ่ีน้องกลุม่ชาตพัินธ์ุ

หรือชนกลุ่มน้อย  ๑๙  กลุ่มอยู่ในเมืองไทยมานาน  ถ้านับตั้งแต่มีการใช ้

นโยบายแก้ปัญหาในปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ มันอาจเป็นข้อ 

ท้าทายทีส่ำาคญัว่าเราใช้เวลานานเกินไปหรอืเปล่าในการแก้ปัญหาคนกลุม่นี้ 

โดยส่วนตัวดิฉันมองว่านานเกินไป

 ขณะทีเ่ราทอดระยะเวลาออกไปโดยใช้เงือ่นไขของเวลาการเข้าเมอืง

มา  เพ่ือที่จะปรับสถานะเขาจากคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นผ่อนผันให้ 

อยู่ชั่วคราว   และนำาไปสู่การมีถิ่นที่อยู่ถาวร   โดยใช้เวลาตั้งแต่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๓๘   คนจำานวนนี้แทนที่จะได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง   ดูแลตนเองได ้

ดูแลประเทศชาติได้  การที่เขาถูกจำากัดอยู่ในกล่อง  มันยิ่งทำาให้ประเทศเรา 

ต้องคอยแก้ปัญหาของคนรุ่นที่ ๒ ซึ่งตอนนี้อาจเป็นคนรุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ แล้ว 

เพราะฉะนั้นถ้าจะปลดล็อกตรงน้ีต้องลืมเร่ืองระยะเวลาในการเข้าเมือง 

ไปก่อน  เพราะระยะเวลาที่เขาเข้ามาตั้งปี ๒๕๒๘  และ  ๒๕๓๘  จนถึงมีการ

สำารวจตอนปี ๒๕๔๒  หรือจนถึงล่าสุดยุทธศาสตร์ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  มัน

เป็นระยะเวลาท่ีพิสูจน์ได้แล้วว่าคนกลุ่มนี้กลมกลืนกับประเทศไทยแล้ว 

พวกเขา  contribute  กับสังคมไทยมายาวนานแล้ว

 เราจึงควรยอมรับพวกเขาให้เป็นพลเมืองของประเทศไทยได้แล้ว 

ซึ่งถ้าเราก้าวข้ามการใช้เวลาในการเข้าเมืองเป็นเกณฑ์  แต่ดูระยะเวลาที่ 

เขาอยู่ในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ที่อพยพเข้ามารุ ่นแรกหรือท่ีเรารู ้จักว่า 

คนที่เป็นเลข ๖  ซึ่งเป็นศัพท์ในเชิงเทคนิค  หมายถึงกลุ่มคนที่อพยพเข้ามา 

อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว  กรมการปกครองได้จัดกลุ่ม  กำาหนด 

นยิาม  จำาแนก  และได้รบัการยอมรบัจากรฐับาลไทยว่าเป็นชนกลุม่น้อย   กลุม่

ชาติพันธุ์  ๑๙ กลุ่ม  ซึ่งถ้าเราปลดล็อกตรงน้ีได้  ถ้าเรายอมรับเง่ือนไขว่า 

พวกเขากลมกลืนกับประเทศไทย  คนหมายเลข ๖ ที่มีปัญหาสถานะบุคคล 

จะหายไปจากสังคมไทยเลย  ตรงนี้ก็ขอฝากหน่วยงานด้านนโยบายให้ลอง

พิจารณาประเด็นน้ีว่า  เมื่อพวกเขากลมกลืนกับประเทศไทยแล้ว  เราควร 

เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าสู่การมีสถานะมีถ่ินที่อยู่ถาวร  ในอนาคตพวกเขา 

จะแปลงสัญชาติเป็นไทยได้  ซึ่งจะตัดโอกาสการเกิดปัญหาการไร้สัญชาต ิ

ของรุ่นลูกรุ่นหลานออกไป  ถ้าเราจัดการแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้เสียก่อน  เราจะ

ไม่มีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในปีหน้า ปีถัดไป หรืออีกห้าหกปีข้างหน้า

 ทีนี้ ขออนุญาตโฟกัสแค่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่มที่

อยู่ในประเทศไทยมานาน ถ้าดจูากระยะเวลาทีค่ณุฉัตรชยับอกว่าใช้ปี ๒๕๒๘ 

เป็นเกณฑ์และมีนโยบายในปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ คนกลุ่มนี้เรา

ต้องปลดล็อกให้พวกเขาสามารถมีสถานะที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้

แล้ว จงึบอกว่ามข้ีอท้าทายทีเ่ราอยากทบทวนว่า มนัเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน

เกินไปหรือไม่
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กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับนโยบายและปฏิบัติการ  แต่จะ

ขอตั้งข้อสังเกตประการที่  ๒  ว่านโยบายเหล่าน้ีไม่ได้อยู่ๆ  ก็ได้มา  เท่าที่ 

ทำางานมา มันเกิดจากการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งฝ่ายวิชาการ พ่ีน้องเอ็นจีโอ 

ข้าราชการประจำา  ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาการไร ้

สิทธิ   ไร้รัฐ   ไร้สัญชาติมาโดยตลอด   ต้องกล่าวว่ามีพลังหลายส่วนที่เข้ามา

ร่วมแก้ปัญหา

 ในการแก้ปัญหาการไร้สัญชาติ  ขออนุญาตลดข้อกังวลของหน่วย

งานรัฐ  อย่างท่ีท่านเชิงรณกล่าวไว้ว่าเราต้องแยกข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่ม

ให้ชัดเจน  คือเราอย่าเพ่ิงเอาชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่มไป 

ปะปนกับคนที่เข้ามาใหม่  อย่างโรฮีนจาหรือกลุ่มที่เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 

เพราะต้องการการจดัการทีแ่ตกต่างกันในระยะยาว    แต่พ่ีน้องกลุม่ชาตพัินธ์ุ

หรือชนกลุ่มน้อย  ๑๙  กลุ่มอยู่ในเมืองไทยมานาน  ถ้านับตั้งแต่มีการใช ้

นโยบายแก้ปัญหาในปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ มันอาจเป็นข้อ 

ท้าทายทีส่ำาคญัว่าเราใช้เวลานานเกินไปหรอืเปล่าในการแก้ปัญหาคนกลุม่นี้ 

โดยส่วนตัวดิฉันมองว่านานเกินไป

 ขณะทีเ่ราทอดระยะเวลาออกไปโดยใช้เงือ่นไขของเวลาการเข้าเมอืง

มา  เพ่ือที่จะปรับสถานะเขาจากคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นผ่อนผันให้ 

อยู่ชั่วคราว   และนำาไปสู่การมีถิ่นที่อยู่ถาวร   โดยใช้เวลาตั้งแต่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๓๘   คนจำานวนนี้แทนที่จะได้ไปพัฒนาศักยภาพตนเอง   ดูแลตนเองได ้

ดูแลประเทศชาติได้  การที่เขาถูกจำากัดอยู่ในกล่อง  มันยิ่งทำาให้ประเทศเรา 

ต้องคอยแก้ปัญหาของคนรุ่นที่ ๒ ซึ่งตอนนี้อาจเป็นคนรุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ แล้ว 

เพราะฉะนั้นถ้าจะปลดล็อกตรงน้ีต้องลืมเร่ืองระยะเวลาในการเข้าเมือง 

ไปก่อน  เพราะระยะเวลาที่เขาเข้ามาตั้งปี ๒๕๒๘  และ  ๒๕๓๘  จนถึงมีการ

สำารวจตอนปี ๒๕๔๒  หรือจนถึงล่าสุดยุทธศาสตร์ปี ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  มัน

เป็นระยะเวลาท่ีพิสูจน์ได้แล้วว่าคนกลุ่มนี้กลมกลืนกับประเทศไทยแล้ว 

พวกเขา  contribute  กับสังคมไทยมายาวนานแล้ว

 เราจึงควรยอมรับพวกเขาให้เป็นพลเมืองของประเทศไทยได้แล้ว 

ซึ่งถ้าเราก้าวข้ามการใช้เวลาในการเข้าเมืองเป็นเกณฑ์  แต่ดูระยะเวลาที่ 

เขาอยู่ในประเทศไทย คนกลุ่มนี้ที่อพยพเข้ามารุ ่นแรกหรือท่ีเรารู ้จักว่า 

คนที่เป็นเลข ๖  ซึ่งเป็นศัพท์ในเชิงเทคนิค  หมายถึงกลุ่มคนที่อพยพเข้ามา 

อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว  กรมการปกครองได้จัดกลุ่ม  กำาหนด 

นยิาม  จำาแนก  และได้รบัการยอมรบัจากรฐับาลไทยว่าเป็นชนกลุม่น้อย   กลุม่

ชาติพันธุ์  ๑๙ กลุ่ม  ซึ่งถ้าเราปลดล็อกตรงน้ีได้  ถ้าเรายอมรับเง่ือนไขว่า 

พวกเขากลมกลืนกับประเทศไทย  คนหมายเลข ๖ ที่มีปัญหาสถานะบุคคล 

จะหายไปจากสังคมไทยเลย  ตรงนี้ก็ขอฝากหน่วยงานด้านนโยบายให้ลอง

พิจารณาประเด็นน้ีว่า  เมื่อพวกเขากลมกลืนกับประเทศไทยแล้ว  เราควร 

เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าสู่การมีสถานะมีถ่ินที่อยู่ถาวร  ในอนาคตพวกเขา 

จะแปลงสัญชาติเป็นไทยได้  ซึ่งจะตัดโอกาสการเกิดปัญหาการไร้สัญชาต ิ

ของรุ่นลูกรุ่นหลานออกไป  ถ้าเราจัดการแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้เสียก่อน  เราจะ

ไม่มีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในปีหน้า ปีถัดไป หรืออีกห้าหกปีข้างหน้า

 ทีนี้ ขออนุญาตโฟกัสแค่ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่มที่

อยู่ในประเทศไทยมานาน ถ้าดจูากระยะเวลาทีค่ณุฉัตรชยับอกว่าใช้ปี ๒๕๒๘ 

เป็นเกณฑ์และมีนโยบายในปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ คนกลุ่มนี้เรา

ต้องปลดล็อกให้พวกเขาสามารถมีสถานะที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้

แล้ว จงึบอกว่ามข้ีอท้าทายทีเ่ราอยากทบทวนว่า มนัเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน

เกินไปหรือไม่
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 ส่วนในกลุ่มรุ่นลูกหรือคนรุ่นที่  ๒  ที่เกิดในประเทศไทย  คิดว่ากรม 

การปกครองมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มาก ตัวมติคณะรัฐมนตรี ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๓  และ ๒๕๕๙  จนถึงประกาศของกระทรวงมหาดไทยปีท่ีแล้ว  รู้สึก 

ว่าเรายอมรับความจริงแล้วว่าประเทศไทยต้องพ่ึงพาเด็กรุ่นใหม่ๆ  และ

ประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  เราต้องการทรัพยากรรุ่นใหม่มาเติมเต็ม  ซึ่ง

นโยบายเปิดกว้างแล้ว  ก็ขอชื่นชมจริงๆ

 ข้อสงัเกตเรือ่งสดุท้าย   เมือ่เช้าพูดกนัเยอะมาก   ท่านปลดักระทรวง

มหาดไทยก็พูด  ภาคประชาสังคมก็พูด  บนเวทีนี้ก็พูด  เรากำาลังมีปัญหาการ 

ใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน  เรามีตัวบทกฎหมายที่เขียนออกมา

ย่อหน้าละสองสามบรรทัด แต่นำาไปสู่หนังสือสั่งการจำานวนมาก ออกเรื่อง 

เดิม  ออกแล้วออกอีก  ถามว่าจำาเป็นหรือไม่  ส่วนตัวดิฉันคิดว่ายังจำาเป็น 

อยู่  เพราะความเข้าใจของเจ้าหน้าที่หรือคนทั่วไปในการตีความข้อกฎหมาย

ไม่เหมือนกันแน่นอน  หนังสือสั่งการจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างความ

เข้าใจ  แต่ปัญหาคือการยังไม่ทำาตามหรือทำาตามแบบไม่เข้าใจ

 เหตนุีจ้งึมข้ีอเสนอหนึง่ท่ีคยุกนัในกลุม่นกัวชิาการว่า   เป็นไปได้หรอื

ไม่ท่ีจะมีการประมวลเกณฑ์การพิสูจน์พยานหลักฐานท่ีเป็นข้อหนักใจของ 

เจ้าหน้าที่หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่กำาลังเผชิญนี้   ปัญหาอยู่ตรงไหน  เรา 

จะมีเกณฑ์กลางอะไรท่ีจะใช้ร่วมกัน  องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าใจ  เจ้าของ

ปัญหารูเ้รือ่ง   ซึง่ขอฝากไว้ว่า   ตอนน้ีดิฉนักำาลังทำาวิจยัว่าปัญหาในทางปฏิบตัิ

คือเรื่องใด  โดยมองจากฝั่งเจ้าหน้าท่ี  มองจากฝั่งเจ้าของปัญหา  องค์กร 

พัฒนาเอกชน  จะลองแจกแจงดูว่าปัญหาคอขวดนี่เป็นปัญหาอะไรบ้าง 

และจะนำาไปสู่การพัฒนาเกณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างไร  เพื่อว่าอนาคต  เราจะมีคู่มือ

หรือกติกาที่เข้าใจกันทุกฝ่ายและเดินไปด้วยกันในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาสถานะบุคคล มุมมองจากฝ่ายความมั่นคง
โดย ฉัตรชัย บางชวด
 เมื่อพูดถึงในเชิงนโยบาย  สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

จะร่วมกับหน่วยงานรัฐในการพิจารณาเสนอแนะนโยบายต่อกลุ่มเป้าหมาย

ทกุกลุ่มในช่วงท่ีผ่านมา    โดยเฉพาะกลุ่มพ่ีน้องชาตพัินธ์ุ    ผมเรียนว่าประเดน็

การเสนอแนะนโยบายกับประเด็นการปรับกฎหมายเป็นประเด็นที่ทำาควบคู่

กันไปต่อเนื่องตั้งแต่อดีต  ผมเข้ารับราชการตั้งแต่ปี  ๒๕๓๕  ปัจจุบันก็ครบ 

๒๕ ปี เข้ามาปุบ๊กท็ำาเรือ่งการพัฒนาชมุชน  สิง่แวดล้อม  และการควบคมุพืช

เสพติดบนพื้นที่สูง

 ในอดีต เท่าที่ตรวจสอบจากหลักฐานและเอกสารต่างๆ ภาครัฐม ี

นโยบายมานานมากต่อพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์  มีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า 

แม้กระทั่งการตรวจตัวบุคคล  ก็มีการตรวจชาวเขาเพ่ือแสดงตัวตนหรือ 

ตรวจสอบเชื่อมโยงกับภาครัฐว่าท่ีมาที่ไปเป็นอย่างไร  มีแม้กระทั่งชาวเขา

ดัง้เดมิทีต่กสำารวจ เป็นชาวเขาทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีห่่างไกล ทำาให้กระทรวงมหาดไทย

ฉัตรชัย บางชวด
ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรความมั่นคงภายในประเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
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 ส่วนในกลุ่มรุ่นลูกหรือคนรุ่นที่  ๒  ที่เกิดในประเทศไทย  คิดว่ากรม 
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โดย ฉัตรชัย บางชวด
 เมื่อพูดถึงในเชิงนโยบาย  สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
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เสพติดบนพื้นที่สูง
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ต้องออกระเบียบการลงรายการเป็นสัญชาติไทยในปี  ๒๕๑๗  มีการลง 

รายการสัญชาติไทยให้กับคนท่ีรายชื่อตกจากทะเบียนราษฎร  หลังจากนั้น 

ก็มีการสำารวจลงทะเบียนกลุ่มชนท่ีอพยพเข้ามาอีกหลายกลุ่ม  ทางรัฐบาล 

โดยฝ่ายนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มกีารสำารวจ ออกบตัรสทิธิต่างๆ 

ตั้งแต่กลุ่มท่ีเข้ามาต้ังแต่ปี ๒๕๑๙ ซึ่งสะท้อนว่าในเชิงนโยบายเราไม่ได้ 

ละเลยคนกลุ่มนี้

 หลังจากนั้น  เมื่อมีการสำารวจลงทะเบียนเพ่ือพัฒนาสถานะเป็น 

บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างถาวร  ไม่ว่าจะเป็นการให้สถานะบุคคล

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกลุ่มที่เกิดในไทยก็มีการให้

สัญชาติไทย  ผมจำาได้ว่ามีการสำารวจหลายครั้ง  รับบัตรสีฟ้าเมื่อปี ๒๕๓๓ 

แล้วพอปี  ๒๕๓๔  ก็มีการสำารวจ  พี่น้องชาวเขาก็มาสำารวจลงทะเบียนกัน 

เป็นบัตรบุคคลบนที่สูง  รัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกับชาวเขาในช่วงปี ๒๕๓๒ 

ปี ๒๕๓๕  มีแผนแม่บทเก่ียวกับพ้ืนท่ีสูง  แล้วยังมีนโยบายเร่ือยมาตาม 

ลำาดับอีกหลายส่วน   ครั้งแรกที่ดำาเนินการเป็นกลุ่มใหญ่มากคือในปี ๒๕๓๘ 

ซึ่งเป็นงานที่ทำาควบคู่กันทั้งในเชิงนโยบายและเชิงกฎหมาย  โดยมีมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘  พิจารณาให้สถานะต่างด้าวแก่ชาวเขา 

ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา ๑๐ ปี นับย้อนหลังจากปี ๒๕๓๘ 

ไปก็คือปี ๒๕๒๘ ดังนั้น ชาวเขารุ่นน้ัน ๙ เผ่าท่ีมีบัตรสีฟ้า มีทะเบียนของ 

ตัวเอง  จะสามารถยื่นขอสถานะได้ตามกฎหมาย   ลูกที่เกิดมาก็สามารถยื่น

ขอสัญชาติไทยได้  ชี้ให้เห็นว่ามีพัฒนาการเรื่อยมา  มีการปรับระเบียบต่างๆ 

มาโดยลำาดับ  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติในปี ๒๕๓๕ ท้ังยังมีการ

แก้ไขกรณีคนท่ีถูกถอนสัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติ  ตามที่ท่านปลัด

กระทรวงมหาดไทยกล่าวไปเมื่อเช้า จนล่าสุด ช่วงปี ๒๕๔๘ ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ภาครัฐให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาสถานะและ

สิทธิของกลุ่มคน คือมีการทำางานเป็นระบบมากข้ึน ในอดีตเราแยกเป็น 

กลุ่มๆ กลุ่มไหนเหมาะสมก็ให้ กลุ่มไหนที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสมก็ให้อยู่

ชั่วคราวไปก่อน จนปี ๒๕๔๘ เรามียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ 

บุคคลเป็นกรอบในการทำางาน  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  ทำาให้มีการแบ่งกลุ่ม

ชัดเจน เป็นกลุ่มที่อยู่มานาน กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มไร้รากเหง้า กลุ่มอพยพ 

กล่าวได้ว่าเป็นระบบมากขึ้น  พร้อมชี้ด้วยว่าคนกลุ่มน้ีจะได้สิทธิอะไรบ้าง 

ที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุข

 เร่ืองนี้ ยังมีพัฒนาการเรื่อยมาจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่ีกำาหนดรายละเอียดชัดมากข้ึนอีกว่า คนกลุ่มเหล่านี้ 

ที่มีการสำารวจลงทะเบียนไว้จะยื่นขอจดสถานะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 

แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอย่างที่หลายท่านกล่าวเมื่อสักครู่ว่า  หลัก- 

เกณฑ์ออกมาแล้ว  แต่ปฏิบัติไม่ได้  อาจจะด้วยข้อจำากัดหรือความไม่รู้ต่างๆ 

กลุ่มบางกลุ่มก็ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือวิถีชีวิต นี้ก็เป็นข้อจำากัด 

หน่ึงทีม่ปัีญหามาอย่างต่อเนือ่ง  แต่ภาครฐัเองและภาคประชาสงัคมก็ร่วมมอื

กันในช่วงนั้น  ผมจำาได้ว่าในช่วงปี  ๒๕๕๐  และ  ๒๕๕๑  ในยุค คมช. 

(คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ) กฎหมายหลายฉบับเก่ียวกับเรื่องสถานะ

บคุคลออกมาในยุคน้ัน มาตรา ๒๓ ออกในยุค คมช. ครบั ผมไปร่วมพิจารณา

ด้วย เป็นกฎหมายที่ในยุคปกติไม่ค่อยออกหรือออกยากมาก

 ล่าสุด มติคณะรัฐมนตรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก็เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีม ี

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการแก้ปัญหาสถานะบุคคล  สามารถชี้ขาดได้

ด้วยความรวดเร็ว และถือเป็นประโยชน์ต่อคนเล็กคนน้อย ทั้งหมดนี้ก็เป็น 

เรื่องของนโยบายที่มีพัฒนาการเรื่อยมา
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ต้องออกระเบียบการลงรายการเป็นสัญชาติไทยในปี  ๒๕๑๗  มีการลง 
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ตั้งแต่กลุ่มที่เข้ามาต้ังแต่ปี ๒๕๑๙ ซึ่งสะท้อนว่าในเชิงนโยบายเราไม่ได้ 

ละเลยคนกลุ่มนี้

 หลังจากนั้น  เมื่อมีการสำารวจลงทะเบียนเพ่ือพัฒนาสถานะเป็น 

บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างถาวร  ไม่ว่าจะเป็นการให้สถานะบุคคล

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกลุ่มที่เกิดในไทยก็มีการให้

สัญชาติไทย  ผมจำาได้ว่ามีการสำารวจหลายครั้ง  รับบัตรสีฟ้าเมื่อปี ๒๕๓๓ 
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สิทธิของกลุ่มคน คือมีการทำางานเป็นระบบมากข้ึน ในอดีตเราแยกเป็น 

กลุ่มๆ กลุ่มไหนเหมาะสมก็ให้ กลุ่มไหนที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสมก็ให้อยู่

ชั่วคราวไปก่อน จนปี ๒๕๔๘ เรามียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ 
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กลุ่มบางกลุ่มก็ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือวิถีชีวิต นี้ก็เป็นข้อจำากัด 
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ด้วย เป็นกฎหมายที่ในยุคปกติไม่ค่อยออกหรือออกยากมาก

 ล่าสุด มติคณะรัฐมนตรี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก็เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีม ี
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ด้วยความรวดเร็ว และถือเป็นประโยชน์ต่อคนเล็กคนน้อย ทั้งหมดนี้ก็เป็น 

เรื่องของนโยบายที่มีพัฒนาการเรื่อยมา
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 ผมจะขออนุญาตชี้ประเด็นนิดหน่ึงครับว่า  ปัญหาในเชิงนโยบาย 

และปัญหาในเชงิปฏิบติัเป็นอย่างไร  ในเชงินโยบาย   ผมเรยีนครบัว่า  ในอดตี

ดูเหมือนจะมีความยุ่งยากในการคัดกรองบุคคล  ประการที่ ๑  เพราะคน 

เหล่านี้มีจำานวนมากที่อพยพเข้ามา  ปนกันหลายกลุ่ม  ประการที่ ๒ กลุ่มคน 

ที่เข้ามาไม่ได้หนีภัยเพราะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว  บางส่วนหนีภัยการ 

สู้รบ  หนีภัยทางการเมืองเข้ามา  การขับเคลื่อนของภาครัฐก็ต้องเป็นไป 

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  เพ่ือไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คือ

หน่วยความมั่นคงท่ีรับผิดชอบอยู่ก็ต้องดูให้ครอบคลุม  เราไม่ได้ดูเฉพาะ 

กรณีใดกรณีหนึง่   ต้องดูภาพรวมท้ังหมด   เพราะฉะน้ัน   จงึต้องมกีระบวนการ

คัดกรอง มีหลักเกณฑ์ และค่อยๆ พัฒนาเรื่อยมา

 ขณะเดียวกัน ขออนุญาตเรียนเป็นข้อสังเกต เพื่อเติมเต็มเรื่องที่พูด

ไปแล้วถึงปัญหาที่พี่น้องได้พบเจอว่าติดตรงไหน อย่างไร

 ผมเห็นด้วยทุกประการครับว่าต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ภาครัฐ 

มีข้อจำากัดต่างๆ  แต่อีกมุมหน่ึงที่ผมมีประสบการณ์และได้รับฟังจากหน่วย

งานภาครัฐเองและผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  คือกลุ่มเป้าหมายเองบางส่วนก็มี

ประเด็น  ไม่ได้บอกว่าท้ังหมดนะครับ  ประการที่ ๑ คือให้ข้อมูลไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง  ประการที่ ๒ มีการทุจริตต่างๆ ก็คือสวมตัวเข้ามา  รุ่นพ่อแม ่

สวมตวัเข้ามา  ลกูได้สญัชาตไิทยแล้ว  จะไปเข้างานปรากฏว่าเรือ่งแดงขึน้มา

พอดี  กระทบกันไปหมด  ลูกแทนท่ีจะได้ทำางานกลับต้องได้รับผลกระทบ 

ตรงนี้จึงควรพยายามมองให้รอบด้าน  เพื่อจะแก้ปัญหาได้ตรงจุด  ต้องดูทั้ง 

สองส่วน  บางครั้งเรามองว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีปัญหา  แต่ก็ต้องมองกลุ่ม 

เป้าหมายด้วยเช่นกัน  ผมคิดว่าภาคประชาสังคม  ภาควิชาการสามารถชี้ 

แนะให้พี่น้องเหล่านี้เข้าใจ  อันนี้พูดถึงบางส่วนนะครับ  แต่ก็มีบางส่วนไม่รู้

จริงๆ  คือเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร  เวลามีการสำารวจ  ก็ไม่รู้ว่ามีการสำารวจ 

ทำาให้ตัวเองตกสำารวจ

 ทั้งหมดนี้คงต้องมาช่วยกันขับเคลื่อน  ทั้งภาครัฐเองที่ยังไม่เข้าใจ 

และในส่วนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีก็ต้องสร้างความเข้าใจ  เพ่ือป้องกันไม่ให้

กลุม่ทีไ่ม่พึงประสงค์เข้ามาฉวยผลประโยชน์   ท่ีผ่านมาเรามข้ีอมลูด้านความ

มั่นคงอยู่พอสมควร  คือกลุ่มท่ีเข้ามาอ้างว่ามีปัญหาสถานะ แต่จริงๆ แล้ว 

ไม่ได้มีปัญหาสถานะ  นี่จึงกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์ในการ 

ทำามาหากิน  บางส่วนก็ถือสองสญัชาตไิปเลย   อนัน้ีต้องดใูห้รอบคอบ   ดงัน้ัน 

กลุ ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ปัญหาสถานะที่เป็นปัญหาจริงๆ เรา 

ต้องเร่งให้ชัดเจน และต้องเป็นกลุ่มที่มีความบริสุทธ์ิจริงๆ ไม่ใช่เป็นพวก

แอบแฝงเข้ามา

 สิ่งเหล่านี้  ถ้าทำาให้คลี่คลายไปได้  หน่วยงานด้านความมั่นคง 

หรือหน่วยนโยบายก็ไม่มีข้อขัดข้อง ในการตอบความเห็นทุกคร้ังเวลาเสนอ

กรอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานความมั่นคงเราไม่เคยแสดง

การโต้แย้งเลย  เห็นด้วยกับหลักการท้ังหมดว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีจะช่วยคนเล็ก 

คนน้อย  และมองว่าการช่วยแก้ปัญหาสิทธิแก่พ่ีน้องเหล่าน้ีคือความมั่นคง 

ในระยะยาวของประเทศไทย  ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางสังคมหรือ

ความขัดแย้งเหมอืนในอดตี   อนัน้ีกเ็ป็นความพยายามของภาครัฐทีจ่ะเข้าไป

แก้ปัญหา   แต่ก็ติดข้อจำากัดมากมายอย่างที่ได้เรียนไป

 ส่วนประเด็นที่อาจารย์ดรุณีนำาเสนอเป็นประเด็นที่สำาคัญ โดย 

เฉพาะประเดน็แรกทีเ่ป็นประเดน็ท้าทายว่าใช้เวลานานเกนิไปหรือไม่   ก็อยาก

ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการสำารวจกลุ่มเป้าหมายและพิสูจน์ตัวตนมีการทำา 

มาอย่างต่อเนื่อง  ทำาแบบที่ไม่เป็นระบบมากนักในปี  ๒๕๒๘-๒๕๓๑ 
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สองส่วน  บางครั้งเรามองว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีปัญหา  แต่ก็ต้องมองกลุ่ม 

เป้าหมายด้วยเช่นกัน  ผมคิดว่าภาคประชาสังคม  ภาควิชาการสามารถชี้ 

แนะให้พี่น้องเหล่านี้เข้าใจ  อันนี้พูดถึงบางส่วนนะครับ  แต่ก็มีบางส่วนไม่รู้

จริงๆ  คือเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร  เวลามีการสำารวจ  ก็ไม่รู้ว่ามีการสำารวจ 

ทำาให้ตัวเองตกสำารวจ

 ทั้งหมดนี้คงต้องมาช่วยกันขับเคลื่อน  ทั้งภาครัฐเองที่ยังไม่เข้าใจ 

และในส่วนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีก็ต้องสร้างความเข้าใจ  เพ่ือป้องกันไม่ให้

กลุม่ทีไ่ม่พึงประสงค์เข้ามาฉวยผลประโยชน์   ท่ีผ่านมาเรามข้ีอมลูด้านความ

มั่นคงอยู่พอสมควร  คือกลุ่มท่ีเข้ามาอ้างว่ามีปัญหาสถานะ แต่จริงๆ แล้ว 

ไม่ได้มีปัญหาสถานะ  นี่จึงกลายเป็นช่องทางหนึ่งที่จะใช้ประโยชน์ในการ 

ทำามาหากิน  บางส่วนก็ถือสองสญัชาตไิปเลย   อนัน้ีต้องดใูห้รอบคอบ   ดงัน้ัน 

กลุ ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ปัญหาสถานะที่เป็นปัญหาจริงๆ เรา 

ต้องเร่งให้ชัดเจน และต้องเป็นกลุ่มที่มีความบริสุทธ์ิจริงๆ ไม่ใช่เป็นพวก

แอบแฝงเข้ามา

 สิ่งเหล่านี้  ถ้าทำาให้คลี่คลายไปได้  หน่วยงานด้านความมั่นคง 

หรือหน่วยนโยบายก็ไม่มีข้อขัดข้อง ในการตอบความเห็นทุกคร้ังเวลาเสนอ

กรอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานความมั่นคงเราไม่เคยแสดง

การโต้แย้งเลย  เห็นด้วยกับหลักการท้ังหมดว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีจะช่วยคนเล็ก 

คนน้อย  และมองว่าการช่วยแก้ปัญหาสิทธิแก่พ่ีน้องเหล่าน้ีคือความมั่นคง 

ในระยะยาวของประเทศไทย  ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างทางสังคมหรือ

ความขัดแย้งเหมอืนในอดตี   อนัน้ีกเ็ป็นความพยายามของภาครัฐทีจ่ะเข้าไป

แก้ปัญหา   แต่ก็ติดข้อจำากัดมากมายอย่างที่ได้เรียนไป

 ส่วนประเด็นที่อาจารย์ดรุณีนำาเสนอเป็นประเด็นที่สำาคัญ โดย 

เฉพาะประเดน็แรกทีเ่ป็นประเดน็ท้าทายว่าใช้เวลานานเกนิไปหรือไม่   ก็อยาก

ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าการสำารวจกลุ่มเป้าหมายและพิสูจน์ตัวตนมีการทำา 

มาอย่างต่อเนื่อง  ทำาแบบที่ไม่เป็นระบบมากนักในปี  ๒๕๒๘-๒๕๓๑ 
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ครั้งที่ ๒ ทำาเมื่อปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ โดยกรมปกครองสำารวจบัตรสีฟ้า ต่อมา 

ปี  ๒๕๔๒  ทำาอีก  เงินจากโครงการมิยาซาวา  มีการสำารวจอีกทีเพราะว่ายัง

ตกหล่นอยู่  เท่าน้ันยังไม่พอ  ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  หลังจากมียุทธศาสตร ์

การจัดการปัญหาสถานะสิทธิบุคคลเมื่อปี  ๒๕๔๘  ก็ยังมีคนตกหล่นอยู่ มัน

มีคนตกหล่นตลอดเวลา

 ประเดน็คอืมนัจงึงอกไปเรือ่ยๆ ท้ังหมดนีจ้งึเป็นอย่างทีอ่าจารย์ดรณีุ

ตั้งประเด็นว่ามันใช้เวลานาน  เนื่องจากมีการตกหล่นไม่มีที่ส้ินสุด  แต่ผม 

เรยีนทุกท่านว่า   ถึงตอนนีไ้ม่มกีารสำารวจแล้ว   แต่มกีฎหมายทะเบยีนราษฎร 

ซึ่งเปิดช่องให้กลุ่มเป้าหมายมาแสดงตัวตนได้เช่นเดียวกัน  ในมาตรา ๓๘ 

วรรค  ๒  ในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรก็ยังทำาได้อยู่   สำาหรับคนที่ 

ไม่มอีะไรเลยยงัสามารถขอทะเบยีนบตัรเลข  ๑๓  หลกัและสถานะเลข  ๐  ได้ 

แต่มีแล้วก็ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะ  ที่สะท้อนมาทั้งหมดว่าใช้เวลานาน

ก็ด้วยเงื่อนไขที่กล่าวไปเมื่อเช้า

 แต่อีกปัญหาหน่ึงคือมันไม่จบครับ   มันจะมีมาเรื่อยๆ  และมีมา

เรื่อยๆ  สำาหรับเกณฑ์เดิมที่ว่าใครเข้ามาก่อนปี  ๒๕๒๘  เราจะให้สถานะ 

ต่อมาขยับเป็นใครเข้ามาก่อนปี ๒๕๓๘ ต่อมาใครเข้ามาก่อน ๒๕๕๐ 

ก็จะขยับไปเรื่อยๆ  ทีนี้  เจตนาของการสำารวจที่วางไว้คืออยากให้มีความ

ชัดเจนและจบ  ถ้าจบได้จะดีมาก  ต่อไปนี้จะไม่มีคนเข้ามาอีกแล้ว  แก้ไข

ปัญหาคนไร้สถานะให้ได้สัญชาติหมดแล้ว  แต่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ 

ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผมเชื่อว่าในรุ่นบุตรหลานปัญหานี้น่าจะจบ  เพราะมตินี ้

จะกวาดหมดเลย  กวาดถึงชนกลุ่มน้อย  ๑๙  กลุ่มที่เกิดในประเทศไทย  และ

ยังเปิดช่องอีกว่าถ้ากลุ่มเหล่าน้ันไม่เข้าเกณฑ์  เป็นกลุ่มชนอ่ืนๆ  แล้วกำาลัง 

เรียนหนังสืออยู่  ทำาคุณประโยชน์ต่างๆ  ก็จะได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกัน 

อันนี้เป็นเรื่องดีมากครับ เพราะจะกวาดรุ่นบุตรที่เกิดในไทยจนหมด

 ประกอบกับมีมาตรา ๒๓ เมื่อปี ๒๕๕๑ ที่มีการเยียวยาประกาศ 

คณะปฎิวัติที่  ๓๓๗  ตรงนี้ก็ได้ไปเยอะ  พี่น้อง ๑๘-๑๙ กลุ่มที่ท่านกล่าวถึง 

ว่าใช้เวลา ไม่ได้ใช้ช่องทางนโยบายอย่างเดียวนะครับ มาตรา ๒๓ ก็เป็น 

ช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมาก  อีกทั้งมาตรา  ๒๓  ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ 

ชนกลุ่มน้อย แต่ครอบคลุมทุกประเทศท่ีเข้ามา ถ้าเข้ามาอยู่เมืองไทยก่อนปี 

๒๕๓๕  และมีลูกเกิดในประเทศไทยสามารถย่ืนขอสัญชาติไทยได้หมด 

ไม่ใช่แค่พ่ีน้องชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับการเยียวยาที่ถูกถอนเมื่อปี  ๒๕๑๕  แต ่

ยังรวมถึงต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามา  ตรงน้ีจึงเป็นประเด็นท่ีอยากฝากเป็นข้อ

สังเกตว่า   ถ้าเราจบตรงนี้ได้   ข้อมูลมีความชัดเจนอย่างที่หลายท่านพูดไว ้

มนักจ็ะคลี่คลายและแก้ปัญหาได้ทั้งหมด

 ประการที่  ๒  เรื่องการใช้ดุลยพินิจ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานาน

ตั้งแต่เข้ามาทำางาน  เรื่องนี้มี  ๒  มุมคือ  ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจแล้วไม่ให ้

อันน้ีดูไม่ค่อยดี  แต่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจแล้วให้  เจ้าหน้าท่ีคนนั้นมี 

ความชัดเจน  มีความมั่นใจ  ก็อนุมัติเลย  เป็นมุมดี  ได้รับความชื่นชม เรา 

ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขและทำาให้เกิดความมั่นใจ  เช่นกรณีท่ีผ่านมามีการ

ตรวจดีเอ็นเอ  เจ้าหน้าท่ีก็ชอบมาก  เพราะเป็นเรื่องท่ีไม่ต้องมาโต้แย้งกัน 

สามารถพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกได้ชัดเจน ผมคิดว่าในเรื่องของบุตรน่าจะ 

มีความคลี่คลายไปค่อนข้างมาก   เหลือแต่ตัวพ่อแม่ที่อพยพเข้ามา   คือพ่อ

แม่ที่เข้ามา  หลักเกณฑ์ปี ๒๕๕๓  ยังกำาหนดให้คนที่เข้ามาก่อนปี ๒๕๓๘ 

ที่จะมีสิทธิได้สถานะ  แต่หลังจากนั้นก็ยังมีประเด็นอยู่  ผมก็คิดในใจว่า  เอ๊ะ 

เมื่อให้ลูกไปขนาดนี้แล้ว  ในหลักการก็ต้องดูพ่อแม่ให้เชื่อมโยงกัน

 ความเห็นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่ได้
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 ประเดน็คอืมนัจงึงอกไปเรือ่ยๆ ท้ังหมดนีจ้งึเป็นอย่างทีอ่าจารย์ดรณีุ

ตั้งประเด็นว่ามันใช้เวลานาน  เนื่องจากมีการตกหล่นไม่มีที่ส้ินสุด  แต่ผม 

เรยีนทุกท่านว่า   ถึงตอนนีไ้ม่มกีารสำารวจแล้ว   แต่มกีฎหมายทะเบยีนราษฎร 

ซึ่งเปิดช่องให้กลุ่มเป้าหมายมาแสดงตัวตนได้เช่นเดียวกัน  ในมาตรา ๓๘ 

วรรค  ๒  ในพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรก็ยังทำาได้อยู่   สำาหรับคนที่ 

ไม่มอีะไรเลยยงัสามารถขอทะเบยีนบตัรเลข  ๑๓  หลกัและสถานะเลข  ๐  ได้ 

แต่มีแล้วก็ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะ  ที่สะท้อนมาทั้งหมดว่าใช้เวลานาน

ก็ด้วยเงื่อนไขที่กล่าวไปเมื่อเช้า

 แต่อีกปัญหาหน่ึงคือมันไม่จบครับ   มันจะมีมาเรื่อยๆ  และมีมา

เรื่อยๆ  สำาหรับเกณฑ์เดิมที่ว่าใครเข้ามาก่อนปี  ๒๕๒๘  เราจะให้สถานะ 

ต่อมาขยับเป็นใครเข้ามาก่อนปี ๒๕๓๘ ต่อมาใครเข้ามาก่อน ๒๕๕๐ 

ก็จะขยับไปเรื่อยๆ  ทีนี้  เจตนาของการสำารวจที่วางไว้คืออยากให้มีความ

ชัดเจนและจบ  ถ้าจบได้จะดีมาก  ต่อไปนี้จะไม่มีคนเข้ามาอีกแล้ว  แก้ไข

ปัญหาคนไร้สถานะให้ได้สัญชาติหมดแล้ว  แต่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ 

ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผมเชื่อว่าในรุ่นบุตรหลานปัญหานี้น่าจะจบ  เพราะมตินี ้

จะกวาดหมดเลย  กวาดถึงชนกลุ่มน้อย  ๑๙  กลุ่มที่เกิดในประเทศไทย  และ

ยังเปิดช่องอีกว่าถ้ากลุ่มเหล่าน้ันไม่เข้าเกณฑ์  เป็นกลุ่มชนอ่ืนๆ  แล้วกำาลัง 

เรียนหนังสืออยู่  ทำาคุณประโยชน์ต่างๆ  ก็จะได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกัน 

อันนี้เป็นเรื่องดีมากครับ เพราะจะกวาดรุ่นบุตรที่เกิดในไทยจนหมด

 ประกอบกับมีมาตรา ๒๓ เมื่อปี ๒๕๕๑ ที่มีการเยียวยาประกาศ 

คณะปฎิวัติที่  ๓๓๗  ตรงนี้ก็ได้ไปเยอะ  พี่น้อง ๑๘-๑๙ กลุ่มที่ท่านกล่าวถึง 

ว่าใช้เวลา ไม่ได้ใช้ช่องทางนโยบายอย่างเดียวนะครับ มาตรา ๒๓ ก็เป็น 

ช่องทางหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมาก  อีกทั้งมาตรา  ๒๓  ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ 

ชนกลุ่มน้อย แต่ครอบคลุมทุกประเทศท่ีเข้ามา ถ้าเข้ามาอยู่เมืองไทยก่อนปี 

๒๕๓๕  และมีลูกเกิดในประเทศไทยสามารถย่ืนขอสัญชาติไทยได้หมด 

ไม่ใช่แค่พ่ีน้องชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับการเยียวยาที่ถูกถอนเมื่อปี  ๒๕๑๕  แต ่

ยังรวมถึงต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามา  ตรงน้ีจึงเป็นประเด็นท่ีอยากฝากเป็นข้อ

สังเกตว่า   ถ้าเราจบตรงนี้ได้   ข้อมูลมีความชัดเจนอย่างที่หลายท่านพูดไว ้

มนักจ็ะคลี่คลายและแก้ปัญหาได้ทั้งหมด

 ประการที่  ๒  เรื่องการใช้ดุลยพินิจ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานาน

ตั้งแต่เข้ามาทำางาน  เรื่องนี้มี  ๒  มุมคือ  ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจแล้วไม่ให ้

อันน้ีดูไม่ค่อยดี  แต่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจแล้วให้  เจ้าหน้าท่ีคนนั้นมี 
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คัดค้านมติวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่เราห่วงประเด็นการไม่สอดคล้อง

ระหว่างวิถีชีวิตของบุตรที่ได้สัญชาติไทยกับพ่อแม่ที่ได้สถานะชั่วคราว 

หรือเป็นบุคคลต่างด้าว  เพราะพ่อแม่ยังอยู่ในกระบวนการท่ียังไม่เข้าหลัก

เกณฑ์ของภาครัฐ   อันนี้ไม่เป็นทางการนะครับ   ภาครัฐจึงต้องขยับอีกแล้ว

ใช่หรือไม่ครับ  เพื่อให้พ่อแม่ที่เข้ามาก่อนปี  ๒๕๓๘  แต่ไม่เข้าเงื่อนไข  รัฐก ็

ต้องขยบัออกไปอีก   ดังน้ัน   ตัวตัดตอนสดุท้ายต้องจบ   ทะเบยีนสำารวจชดัเจน

ก็จบ  ก็ฝากไว้ว่าอยากให้มองให้รอบด้านเพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกันระหว่าง

ฝ่ายเสนอและผู้ปฏิบัติ

 สดุท้ายครบั การออกนโยบายเน้นการมส่ีวนร่วมนะครับ อดตีเลยอาจ

จะไม่ค่อยมีส่วนร่วม แต่ตอนหลังก็เปิดให้มีส่วนร่วมอย่างมาก ถือว่าเป็น

ประโยชน์ครับ เพราะบางเรื่องภาครัฐไม่ทราบ เราก็ต้องการข้อมูลบางเรื่องที่

เราเห็นว่าขาดไป เพื่อนำามาเติมเต็มให้การทำางานราบรื่น

การแก้ปัญหาสถานะบุคคล มุมมองจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย
โดย วีนัส สีสุข
 ในส่วนของกรมการปกครอง  เราเป็นหน่วยปฏิบัติ  ถ้ารัฐมีนโยบาย

ออกมาอย่างไร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้นำานโยบาย 

ไปแปลงเป็นการปฏิบัติ  อันนี้เป็นบทบาทที่  ๑  ที่ต้องอธิบาย  บทบาทที่ ๒ 

คือเป็นผู้รักษาการณ์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการ

ทะเบยีนราษฎร  พระราชบัญญัติสญัชาติ  ซึง่มกีระทรวงมหาดไทยรักษาการณ์ 

มีหน้าที่เป็นผู้ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในส่วนของสถานะบคุคล กฎหมายท่ีจะเข้ามารองรบัการแก้ไขปัญหา 

วีนัส สีสุข
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบริหารงานทะเบียน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

เท่าท่ีได้คุยกับนักวิชาการด้านสถานะบุคคลในประเทศไทยก็มีกฎหมาย 

หลักๆ อยู่ ๓ ฉบับด้วยกันคือ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๑   พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑   และพระราช

บัญญัติคนเข้าเมือง   พ.ศ.๒๕๒๒   ทั้ง ๓ ฉบับจะแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่อง

แตกต่างกัน  อย่างท่ีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำาเรียนเมื่อช่วงเช้า 

เรื่องของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีปัญหาสถานะกลุ่มที่ ๑ ก็คือคนที่ไม่มีเอกสาร

แสดงตน ไม่ว่าจะเข้ามาอาศยัอยู่หรอืเกิดในประเทศไทยก็ตาม ถ้าไม่มเีอกสาร

แสดงตนก็ถือว่าเป็นคนไร้รัฐ  ไม่มีรัฐใดในโลกน้ีที่รับรองว่าเขาเป็นคน 

ของรฐันัน้    อนันีก้ารแก้ไขในประเทศไทยก็ชดัเจนว่าเราใช้กฎหมายทะเบยีน

ราษฎร   ซึง่กระบวนการในการแก้ไขเพ่ือให้คนพ้นจากการไร้รฐัก็มช่ีองทางการ

แจ้งเกิด  การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  การจัดทำาทะเบียนประวัติ  เรียกว่าม ี

๓ ช่องทางใหญ่ๆ  แต่ละช่องทางก็นำามาซึ่งการกำาหนดเลข ๑๓ หลัก เพราะ
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ปัจจบุันคนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย   ถ้าจะเข้าสูร่ะบบทะเบียนราษฎรจะได้

เลขบตัรประจำาตัวประชาชน    ซึง่เป็นการกำาหนดตามพระราชบญัญัตทิะเบยีน

ราษฎร   อันนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่แก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ

 กรณีที่  ๒  ท่ีกระทบต่อสถานะบุคคลก็คือสิทธิในการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย  คนไร้รัฐไร้สัญชาติหรือคนท่ีมีปัญหาที่ท่านปลัดกระทรวง

มหาดไทยบอกว่าเป็นคนต่างด้าว   ก็มทัีง้คนท่ีมสีทิธิอาศยัและไม่มสีทิธิอาศยั

ตามกฎหมาย  ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็จะไปดูที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  ซึ่ง

แบ่งสิทธิอยู่อาศัยไว้หลายกรณี  เช่น  เข้ามาโดยชอบ  ถือหนังสือเดินทาง 

มีวีซ่าเข้าเมืองมา  กลุ่มคนเหล่านี้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองก็ถือว่า 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เช่น นัก 

ท่องเท่ียวอยู่ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน พ้นไปแล้ว อยากอยู่ต่อก็ต้องต่อวีซ่าหรือ 

ไปต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักร  ถ้าไม่ดำาเนินการต่ออายุการอาศัยอยู่ 

ในราชอาณาจักรก็จะกลายเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบ  แต่อยู่อาศัยโดยมิชอบ 

ซึ่งสถานะก็คือคนที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  จะเห็นว่าสถานะของ 

คนกลุม่นีค้อืคนท่ีเข้าเมอืงโดยถูกต้องและรบัอนญุาตให้อยู่ได้เป็นการชัว่คราว 

 กลุม่ท่ี ๒ คอืการพัฒนาตัวเองขึน้ไป  สทิธิอาศยัดข้ึีนกว่าเดมิ  เพราะ

หลังจากเข้ามาอยู่แล้ว มีความประสงค์จะมีถ่ินท่ีอยู่ ไม่อยากเข้าๆ ออกๆ 

บ่อยครั้ง  เช่น  อาจจะเป็นนักธุรกิจ   มีครอบครัวเป็นคนไทย  อยากมีถิ่นที่อยู่

ถาวรในประเทศไทย  ตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  ที่ต้อง 

ขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่  ผู้ใดท่ีได้รับใบอนุญาตแล้วจะได้รับใบสำาคัญถ่ินที่อยู ่

ได้รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว  โดยทางคณะกรรมการพิจารณาคน 

เข้าเมืองต้องเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย    ซึง่รกัษาการณ์ตามพระราชบญัญัตคินเข้าเมอืง    เป็นด่านสดุท้าย

ที่จะอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  แล้วจึง

นำาไปสู่การขอใบถิ่นที่อยู่  นี่จะเป็นกรณีของคนกลุ่มที่  ๒  ที่มีสิทธิอาศัยถาวร

ในประเทศไทย

 กลุม่ท่ี ๓ เป็นพวกทีเ่ข้าเมอืงโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏ

ว่ารัฐไทยไม่สามารถจดัการกับคนเหล่านีไ้ด้ตามกระบวนการของคนเข้าเมอืง

ผิดกฎหมายทั่วไป  คือ  จับ  ดำาเนินคดี  ส่งกลับประเทศ  สาเหตุที่ไม่สามารถ 

ทำาได้ด้วยเหตุผลหลายประการตามที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำา 

เรียนในที่ประชุม  เช่น  หนีภัยความตายมา  หนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู ่

ในประเทศไทย  หนีร้อนมาพึ่งเย็น  และเข้ามาเป็นจำานวนมากๆ  อย่างกรณี

ของพวกเวียดนามอพยพ  จีนฮ่ออพยพ  รัฐบาลจึงต้องใช้กฎหมายคนเข้า 

เมืองผ่อนผันให้คนกลุ่มน้ีอยู่ได้  ด้วยการแปลงสถานะคนเข้าเมืองผิด 

กฎหมายกลายเป็นคนที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้  ตามที่เราใช้กันทั่วไป

คือให้อยู่ชั่วคราวเพ่ือรอส่งกลับ  ถ้าพูดตามกฎหมายคนเข้าเมืองก็บอกว่า 

ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้มาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติคน 

เข้าเมือง  จากคนที่เข้ามาไม่ชอบก็ผ่อนผันให้อยู่ได้  แต่ก็ต้องเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเข้ามาประกอบกับกฎหมาย

 สดุท้ายคอืคนทีไ่ม่สามารถอยู่ได้   เข้ามาอยู่ในประเทศไทย  มตีวัตน

อยู่  แต่โดยกฎหมายอยู่อาศัยไม่ได้  อย่างพวกหลบหนีเข้าเมืองท่ัวไป  เช่น 

กลุ่มโรฮีนจาก็เป็นความท้าทายของรัฐไทย  เพราะรัฐไทยยังไม่มีนโยบาย 

ดูแลชาวโรฮีนจา  ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  จะเห็น

ว่าในทางปฏิบตัมิคีนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยอยู่ในประเทศไทย ๔ กลุม่ใหญ่ๆ ด้วยกัน  

 แต่กลุม่ท่ีมปัีญหาสถานะท่ีเราเรยีกว่าคนไร้รฐัไร้สญัชาต ิ เราจะเน้น 

กันท่ีกลุม่ท่ี  ๓  เน่ืองจากกลุม่ที ่ ๑  เข้าเมอืงถูกต้องตามกฎหมาย   มรีฐัต้นทาง 
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ปัจจบุันคนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย   ถ้าจะเข้าสูร่ะบบทะเบียนราษฎรจะได้

เลขบตัรประจำาตวัประชาชน    ซึง่เป็นการกำาหนดตามพระราชบญัญัตทิะเบยีน

ราษฎร   อันนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่แก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ

 กรณีที่  ๒  ท่ีกระทบต่อสถานะบุคคลก็คือสิทธิในการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย  คนไร้รัฐไร้สัญชาติหรือคนท่ีมีปัญหาที่ท่านปลัดกระทรวง

มหาดไทยบอกว่าเป็นคนต่างด้าว   ก็มทัีง้คนท่ีมสีทิธิอาศยัและไม่มสีทิธิอาศยั

ตามกฎหมาย  ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็จะไปดูที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  ซึ่ง

แบ่งสิทธิอยู่อาศัยไว้หลายกรณี  เช่น  เข้ามาโดยชอบ  ถือหนังสือเดินทาง 

มีวีซ่าเข้าเมืองมา  กลุ่มคนเหล่านี้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองก็ถือว่า 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เช่น นัก 

ท่องเท่ียวอยู่ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน พ้นไปแล้ว อยากอยู่ต่อก็ต้องต่อวีซ่าหรือ 

ไปต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักร  ถ้าไม่ดำาเนินการต่ออายุการอาศัยอยู่ 

ในราชอาณาจักรก็จะกลายเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบ  แต่อยู่อาศัยโดยมิชอบ 

ซึ่งสถานะก็คือคนที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  จะเห็นว่าสถานะของ 

คนกลุม่นีค้อืคนท่ีเข้าเมอืงโดยถูกต้องและรบัอนญุาตให้อยู่ได้เป็นการชัว่คราว 

 กลุม่ท่ี ๒ คอืการพัฒนาตัวเองขึน้ไป  สทิธิอาศยัดข้ึีนกว่าเดมิ  เพราะ

หลังจากเข้ามาอยู่แล้ว มีความประสงค์จะมีถ่ินท่ีอยู่ ไม่อยากเข้าๆ ออกๆ 

บ่อยครั้ง  เช่น  อาจจะเป็นนักธุรกิจ   มีครอบครัวเป็นคนไทย  อยากมีถิ่นที่อยู่

ถาวรในประเทศไทย  ตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  ที่ต้อง 

ขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่  ผู้ใดท่ีได้รับใบอนุญาตแล้วจะได้รับใบสำาคัญถ่ินที่อยู ่

ได้รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว  โดยทางคณะกรรมการพิจารณาคน 

เข้าเมืองต้องเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย    ซึง่รกัษาการณ์ตามพระราชบญัญัตคินเข้าเมอืง    เป็นด่านสดุท้าย

ที่จะอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง  แล้วจึง

นำาไปสู่การขอใบถิ่นที่อยู่  นี่จะเป็นกรณีของคนกลุ่มที่  ๒  ที่มีสิทธิอาศัยถาวร

ในประเทศไทย

 กลุม่ท่ี ๓ เป็นพวกทีเ่ข้าเมอืงโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปรากฏ

ว่ารัฐไทยไม่สามารถจดัการกับคนเหล่านีไ้ด้ตามกระบวนการของคนเข้าเมอืง

ผิดกฎหมายทั่วไป  คือ  จับ  ดำาเนินคดี  ส่งกลับประเทศ  สาเหตุที่ไม่สามารถ 

ทำาได้ด้วยเหตุผลหลายประการตามที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำา 

เรียนในที่ประชุม  เช่น  หนีภัยความตายมา  หนีภัยการสู้รบเข้ามาอาศัยอยู ่

ในประเทศไทย  หนีร้อนมาพึ่งเย็น  และเข้ามาเป็นจำานวนมากๆ  อย่างกรณี

ของพวกเวียดนามอพยพ  จีนฮ่ออพยพ  รัฐบาลจึงต้องใช้กฎหมายคนเข้า 

เมืองผ่อนผันให้คนกลุ่มน้ีอยู่ได้  ด้วยการแปลงสถานะคนเข้าเมืองผิด 

กฎหมายกลายเป็นคนที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้  ตามที่เราใช้กันทั่วไป

คือให้อยู่ชั่วคราวเพ่ือรอส่งกลับ  ถ้าพูดตามกฎหมายคนเข้าเมืองก็บอกว่า 

ผ่อนผันให้อยู่ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้มาตรา ๑๗ ของพระราชบัญญัติคน 

เข้าเมือง  จากคนที่เข้ามาไม่ชอบก็ผ่อนผันให้อยู่ได้  แต่ก็ต้องเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเข้ามาประกอบกับกฎหมาย

 สดุท้ายคอืคนทีไ่ม่สามารถอยู่ได้   เข้ามาอยู่ในประเทศไทย  มตีวัตน

อยู่  แต่โดยกฎหมายอยู่อาศัยไม่ได้  อย่างพวกหลบหนีเข้าเมืองท่ัวไป  เช่น 

กลุ่มโรฮีนจาก็เป็นความท้าทายของรัฐไทย  เพราะรัฐไทยยังไม่มีนโยบาย 

ดูแลชาวโรฮีนจา  ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  จะเห็น

ว่าในทางปฏิบตัมิคีนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยอยู่ในประเทศไทย ๔ กลุม่ใหญ่ๆ ด้วยกัน  

 แต่กลุม่ท่ีมปัีญหาสถานะท่ีเราเรยีกว่าคนไร้รฐัไร้สญัชาต ิ เราจะเน้น 

กันท่ีกลุม่ท่ี  ๓  เน่ืองจากกลุม่ที ่ ๑  เข้าเมอืงถูกต้องตามกฎหมาย   มรีฐัต้นทาง 
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ถือหนงัสอืเดินทางเข้ามา กลุม่ที ่๒ รฐัไทยอนุญาตให้อยู ่มถ่ิีนท่ีอยู่ถาวร มท้ัีง 

ฝรัง่มงัค่า  คนต่างด้าวท่ัวไป  เข้ามาขอใบถ่ินท่ีอยู่  คนกลุ่มนีไ้ม่มปัีญหาสถานะ 

บคุคล  มรีฐัต้นทางเช่นเดยีวกัน  ส่วนกลุม่ที ่ ๓  เป็นปัญหา  ล้ีภัยเข้ามาเป็นเวลา 

นานและเราก็ดำาเนนิการตามกฎหมายคนเข้าเมอืงไม่ได้  ส่งกลบัประเทศต้นทาง 

ก็ไม่ได้  กลุ ่มนี้ถือเป็นกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไข 

ปัญหามาตลอด

 ส่วนกรณีกฎหมายฉบับสุดท้ายท่ีเก่ียวข้องกับสถานะบุคคลคือ 

พระราชบัญญัติสญัชาติ  ท่านคงได้ฟังจากท่านปลดักระทรวงมหาดไทยแล้ว 

ว่า  พัฒนาการของกฎหมายสัญชาติของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมา 

อย่างต่อเน่ือง  และการเปลี่ยนแปลงแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ข้ึนกับสถานการณ์ 

ภายใต้ความมัน่คงเป็นหลกั  แต่เดมิถ้าย้อนไปในอดตี  กฎหมายสัญชาตฉิบบั 

แรกที่ไม่ใช่พระราชบัญญัติแปลงชาติ  เช่น  พระราชบัญญัติสัญชาติเดิมท่ี 

เริม่ใช้ตัง้แต่ปี  ๒๔๕๖ ในสมยัรชักาลที ่๖ ใครก็ตามทีเ่กิดในราชอาณาจกัรไทย

ถือว่าเป็นคนไทย  ใช้คำาว่า  เป็นคนไทย  ยังไม่มคีำาว่าเป็นสญัชาตไิทยโดยการ 

เกิด  ต่อมา  ปี ๒๔๙๕  มกีารยกเลกิพระราชบญัญัตปีิ ๒๔๕๖ มกีารบญัญัต ิ

เรือ่งการให้สญัชาตโิดยหลกัดนิแดน  ใครเกิดในราชอาณาจกัรไทยก็ให้สญัชาติ

ไทย   อนันีไ้ม่ต้องมองว่าบดิามารดาจะเป็นต่างด้าวประเภทใด

 เมื่อเป็นหลักดินแดน  ขอให้เกิดในราชอาณาจักรไทยก็ให้สัญชาติ 

โดยหลักดินแดน  แต่เราก็มาเปลี่ยนแปลงหลักการน้ีตอนปี  ๒๕๑๕  ม ี

ประกาศคณะปฏิวัติ  ท่ีเห็นว่าสถานการณ์ด้านความม่ันคงในประเทศไทย 

เริ่มส่อเค้าว่าเสี่ยงที่จะเป็นโดมิโนตัวถัดไปท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบ 

การปกครอง  รัฐก็ไปเพ่งเล็งชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย  มีลูก 

มีหลานในประเทศไทย ได้สัญชาติไทย ตรงน้ีเป็นปัญหาว่าจะทำาให้ความ

มั่นคงของประเทศด้อยไป  จึงออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  ๓๓๗  ยกเลิก

หลักการเดิม  แต่ไม่ได้แก้กฎหมาย  เพียงแต่ออกประกาศคณะปฏิวัติว่า 

บรรดากฎหมายใดท่ีขัดกับประกาศคณะปฏิวัติให้ใช้ประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับนี้แทน   เพราะฉะนั้น   เด็กที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดา

เป็นคนต่างด้าวท่ีไม่มถ่ิีนท่ีอยู่ในไทยก็จะไม่ได้สญัชาตไิทย หรือท่ีท่านบอกว่า

เข้าเมืองชั่วคราวหรือหลบหนีชั่วคราว ซึ่งแต่เดิมเคยได้ เม่ือมาเจอประกาศ

คณะปฏิวัตินี้เข้าไปก็ไม่ได้สัญชาติไทย  คนท่ีได้มาก่อนก็ถูกถอนสัญชาติ 

เป็นต้น

 ปัจจุบัน  แนวคิดเรื่องการให้สัญชาติไทยก็ยังไม่เปล่ียนไป  ยังคง 

นำาเอาประกาศคณะปฏิวัติบัญญัติลงในพระราชบัญญัติท่ีใช้ในปัจจุบัน 

เริ่มตั้งแต่ปี   ๒๕๓๕   เกิดปรากฏของมาตรา  ๗  ทวิ  ขึ้นมา   ซึ่งระบุว่าผู้เกิด

ในราชอาณาจักรไทย  แต่จะไม่ได้สัญชาติไทยถ้าพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวที่ 

เข้าเมอืงชัว่คราวหรือเข้าเมอืงผดิกฎหมาย    มนัก็โยงใยมาถึงปัจจบุนั    ทำาให้

มีปัญหาเด็กที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไร้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย  ต้อง 

ไปใช้ช่องทางของกฎหมายสัญชาติที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง 

ที่ว่าให้อำานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถให้สัญชาติได้

สำาหรับคนที่เกิดและไม่ได้สัญชาติไทย แต่ทั้งน้ีท้ังนั้นรัฐมนตรีก็ไม่มีอำานาจ

สมบูรณ์นะครับ   เพราะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

 เพราะฉะน้ัน  ใครก็ตามที่เกิดในราชอาณาจักร  ถามว่าคนพวกนี ้

จะได้สัญชาติไทยหรือไม่   ถ้าพ่อแม่เป็นต่างด้าว  เราก็ตอบว่าคนเหล่านี้ไม่

ได้สญัชาตจิากการเกิดโดยอตัโนมตั ิ  แต่คำาถามทีถ่ามต่อว่า   แล้วจะมวิีธีการ

ใดที่ทำาให้คนเหล่าน้ีท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยได้รับสัญชาติไทย คำาตอบ 

ที่จะให้ท่านก็คือ  ท่านต้องไปดูว่าคนกลุ่มเหล่านั้นมีมติคณะรัฐมนตรีที ่
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ถือหนงัสอืเดินทางเข้ามา กลุม่ที ่๒ รฐัไทยอนุญาตให้อยู ่มถ่ิีนท่ีอยู่ถาวร มท้ัีง 
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นานและเราก็ดำาเนนิการตามกฎหมายคนเข้าเมอืงไม่ได้  ส่งกลบัประเทศต้นทาง 

ก็ไม่ได้  กลุ ่มนี้ถือเป็นกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติท่ีรัฐบาลมีนโยบายแก้ไข 
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ถือว่าเป็นคนไทย  ใช้คำาว่า  เป็นคนไทย  ยังไม่มคีำาว่าเป็นสญัชาตไิทยโดยการ 
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มั่นคงของประเทศด้อยไป  จึงออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  ๓๓๗  ยกเลิก
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คณะปฏิวัตินี้เข้าไปก็ไม่ได้สัญชาติไทย  คนท่ีได้มาก่อนก็ถูกถอนสัญชาติ 
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นำาเอาประกาศคณะปฏิวัติบัญญัติลงในพระราชบัญญัติท่ีใช้ในปัจจุบัน 
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กำาหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติแก่พวกเขาไว้หรือไม่

 ที่ผ่านมา  ผู้ที่เสนอหลักเกณฑ์การให้สัญชาติสำาหรับผู้ท่ีเกิดใน 

ราชอาณาจกัรไทย   โดยเฉพาะกลุม่ท่ีเป็นคนไร้รฐัไร้สญัชาตต่ิอคณะรัฐมนตรี

จะเสนอโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ซึ่งเป็นผู้ดูแลเร่ืองยุทธศาสตร์ความ

มั่นคง  เมื่อมติออกมาอย่างไร  กระทรวงมหาดไทยก็นำาไปปฏิบัติ  เพิ่งจะปี 

๒๕๕๙  ที่ปัญหาค่อนข้างหนักหนาพอสมควร  เราโดนสถานการณ์โลกบีบ

บงัคับ  ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง  Tier  หรอืการจดัอนัดบัการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ  กรณีเรือประมงของไอยูยู  ฟิชชิ่ง 

(Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing)  หรือกรณีการต่อ

ต้านการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุมของ

สหภาพยุโรป   ซึง่พัวพันมาถึงเรือ่งการค้ามนษุย์   ทำาให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

กล่าวว่า  ปัญหาการไร้สญัชาตเิป็นสาเหตหุน่ึงของการค้ามนุษย์ ถ้าจะเคลยีร์

เรื่องการค้ามนุษย์ได้ต้องจัดการเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยให้

สำาเร็จเสียก่อน  นี่จึงทำาให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อแก้ไข

ปัญหาเด็กท่ีเกิดในราชอาณาจักร  แต่ไม่ได้สัญชาติไทย  นำามาซึ่งมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙

 อย่างไรก็ดี  ก่อนเสนอมตินี้  ทางสำานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีได้ 

แจ้งให้สภาความมัน่คงแห่งชาติให้ความเห็น   เรากร่็วมพิจารณาด้วยกันและ

ประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบันน้ี  ซึ่งมติใหม่น้ีก็แก้ปัญหาคนที่เกิดในราช

อาณาจักรไทย  แต่ไม่ได้สัญชาติไทย  ทำาให้หลักเกณฑ์ทั้งหลายที่เป็น 

ปัญหาอุปสรรคคลายตัวไปมาก แต่ก็ยังไม่ทั้งหมด

 ผมขอเสริมในส่วนของอาจารย์ดรุณี  ถ้าพูดถึงเรื่องเลข  อย่างที ่

ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงในช่วงเช้า  ท่านจะตัดเรื่องเลขออก 

เพราะถ้าไม่ได้ดูแลเร่ืองนี้โดยตรงหรือศึกษาจะทำาให้สมาชิกในท่ีประชุม 

แห่งนี้สับสนได้  เพราะถ้าดูเลข  ๑๓  หลัก  คำาว่าเลข  ๖  ก็คือเลขหลักแรก 

เลขประจำาตัวประชาชน ๑๓ หลัก เลขหลักแรกเป็นการแสดงประเภทของ

บุคคล ซึ่งปัจจุบันเรามีถึง ๑๐ ประเภท ตั้งแต่ ๑-๘ และเราก็มีเลข ๐ ขึ้นมา

เมื่อปี  ๒๕๔๘  ตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะ ท่ีทางท่านฉัตรชัยได้นำา

เรียน  แล้วเราก็มีเลข ๐๐ อีกเมื่อปี ๒๕๔๗ ในกรณีของแรงงานต่างด้าว

 การกำาหนดประเภทของเลขเพ่ือการจำาแนกประเภทบุคคลที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทย  ถ้าคุณเป็นคนไทย  คุณก็จะมีเลข  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘  ตามที่

ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว  แต่ในบรรดาเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘  เฉพาะ

เลข ๑ กับเลข ๒  เท่านั้นที่เห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นคนไทยแน่นอน แต่พอเป็น

เลข  ๓ ๔ ๕  จะมทีัง้คนไทยและคนต่างด้าว เราจงึไม่อยากพูดเรือ่งเลขเพราะ

จะทำาให้ท่านสับสน  ซึ่งมันเป็นระบบการให้เลข  ๑๓  หลักตั้งแต่มีมติคณะ

รัฐมนตรี  พ.ศ.๒๕๒๕  คนที่มีชื่อติดทะเบียนบ้านก่อนที่จะมีการให้เลขก่อน 

ปี  ๒๕๒๖  เป็นทะเบยีนบ้านฉบบัเก่า ไม่มเีลข ซึง่มท้ัีงคนไทยและคนต่างด้าว

รวมกันอยู่ในฉบับเดียว  พอมติคณะรัฐมนตรีออกมา  เราก็ใช้เลข ๓ ซึ่งมีทั้ง 

คนไทยและคนที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในทะเบียนบ้านรุ่นเดิม  แล้วก็ถูกย้ายมา

ไว้ในทะเบียนบ้านที่มีการให้เลขเมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๖

 คำาว่าเลข  ๖  ในสมยันัน้หมายถึงชนกลุม่น้อยทีร่ฐับาลมนีโยบายแก้

ปัญหา โดยให้กระทรวงมหาดไทยทำาการสำารวจ จัดทำาทะเบียนประวัติชน 

กลุ่มน้อย  และเราให้เลข  ๑๓  หลักที่ข้ึนต้นด้วยเลข ๖ แล้วนำามาจำาแนก

ประเภทแต่ละกลุ่ม ท่ีบอกว่ามีชนกลุ่มน้อย ๑๙ กลุ่ม พอเราเห็นเลข ๑๓ 

หลัก  เราก็จะรู้ว่าเขาอยู่กลุ่มไหน  เพราะมีสูตรการกำาหนดเลขเพ่ือจำาแนก

ประเภทของคน
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 ณ เวลานี้  ถ้าดูจากเลข ๖  ที่เป็นชนกลุ่มน้อย  มีอยู่ประมาณ 

๒๐๐,๐๐๐  คนที่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน  มีการทำาบัตรประชาชน 

มีการติดต่อราชการ  คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒  เราขีดเส้นว่าถ้าคุณเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้

รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนในกลุ่มที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา คุณต้อง

มาอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ทำาไมต้องเป็นวันนั้น 

เพราะวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ เป็นวันที่รัฐบาลได้ทุนมิยาซาวาจากญี่ปุ่น

เป็นเงินทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำาการสำารวจชนกลุ่มน้อยรอบสุดท้าย 

ถ้าเลยวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๒  ไม่รบัแล้ว   ถือว่าปิดตามมตคิณะรฐัมนตรี

 แล้วคนท่ีได้รับการสำารวจต้ังแต่อดีตมาจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๔๒ ก็จะได้รับเลข ๑๓ หลักท่ีขึ้นต้นด้วยเลข ๖ ถ้าดูว่าเข้ามาตั้งแต่ปี 

๒๕๔๒ ถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ ก็ ๑๘ ปี ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ เราถือว่าถ้าเข้า

มาอยู่ในประเทศไทย ๑๐ ปีขึ้นไป เริ่มมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม เร่ิม

ยอมรับว่าพวกเขาเข้ามากลมกลืนกับสังคมไทย  ตามที่อาจารย์ดรุณีบอกว่า 

ถ้าเป็นเลข  ๖  ก็ควรจบแล้ว

 แต่ผมขออนุญาตขยายความเล็กน้อยครับ  มติคณะรัฐมนตรีปี 

๒๕๕๓  คนหมายเลข  ๖  ที่เป็นชนกลุ่มน้อย  เขาก็ให้เกือบหมดแล้ว  เพียง

แต่ไปขีดเส้นไว้ให้ยอมรับให้เข้ามาภายในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๓๘  มติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ บอกว่าถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยหลังจาก 

ที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหาสถานะให้  คุณต้องเข้ามาในประเทศไทย

ภายในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๓๘  ก็ให้สถานะเป็นต่างด้าวเข้าเมืองโดย

ชอบด้วยกฎหมายและขอถ่ินทีอ่ยู่เสยี ดังน้ัน ก็จะเหลือเฉพาะคนท่ีเข้ามาตัง้แต่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ก็ประมาณ ๔ ปี 

เป็น  ๔  ปีที่ยังตกค้างอยู่ซึ่งยังไม่มีมติ  ตรงนี้ก็ต้องฝากทางสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ  ถ้าจะเคลียร์ให้หมดในกลุ่มของชนกลุ่มน้อยก็ต้องขยายมติเรื่อง 

การให้สถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับชนกลุ่มน้อย 

ที่ได้รับการสำารวจจนวันสุดท้ายคือ  ๓๐  กันยายน ๒๕๔๒ เลข ๖ ก็จะหมด

ไป  เป็นการหมดโดยหลักการ  ส่วนวิธีการเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 หลายท่านถามว่าเมื่อใดจะให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยได้

สัญชาติไทยในลักษณะเดิม  คือย้อนไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมา  อย่าง 

พระราชบัญญัติปี  ๒๕๐๘  เมื่อเกิดในประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทยเลย  ถ้า 

ถามความเห็นของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ก็ยังเห็นว่า 

กฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันดีอยู่แล้ว  มีช่องทางท่ีจะทำาให้คนที่เกิดใน

ราชอาณาจักรสามารถมีสัญชาติไทยได้  และหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี

กำาหนดจะผ่อนปรนหรือเข้มงวดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง  ถ้าอยู่ 

ในภาวะสงบ  หลักสิทธิมนุษยชนก็จะขึ้นมาคู่ขนานกับหลักความมั่นคงแห่ง

ชาต ิ   เกณฑ์การให้สญัชาตก็ิเบาบางลง   แต่เราต้องเผือ่ใจนะครบั   ถ้าอนาคต

มีเร่ืองความรุนแรงด้านความมั่นคงของไทย ก็เป็นเรื่องของรัฏฐาธิปัตย ์

ที่ต้องมองว่าเราจะคุมเรื่องการให้สัญชาติของคนที่เกิดในประเทศไทยและ 

ไม่ได้สัญชาติไทยอย่างไร

 ทั้งหมดน้ีก็อยากจะฝากในท่ีประชุมเป็นเบื้องต้น  ในภาพรวมของ

กระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครองเอง  ซึ่งเป็นทั้งผู ้ที่รับนโยบายมา 

ปฏิบัติและเป็นผู ้ที่ต ้องดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพครับ
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โดยผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เรยีนเชญิท่านผูว่้าราชการแม่ฮ่องสอนใน

ฐานะผูป้ฏบิติังานช่วยแสดงความคิดเหน็สกัเลก็น้อย และท่านอืน่ๆ ทีต้่องการ

เสนอความเห็นและสะท้อนปัญหา วันน้ีอภิปรายได้เต็มท่ีค่ะ เราจะมีการจัด

เวทีอีกเพื่อจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้อย่างแท้จริง

 สบืศกัดิ ์เอีย่ววจิารณ์ : ผมเองเคยทำางานร่วมกับเอน็จโีอมาต้ังแต่

เป็นนายอำาเภอแม่สาย เดิมรบัราชการอยู่ภาคกลางมาโดยตลอด  ครัง้สดุท้าย

ไปเป็นนายอำาเภอดำาเนินสะดวก  แล้วจึงไปเป็นนายอำาเภอแม่สาย  ซ่ึงเป็น

ครัง้แรกท่ีได้เห็นว่าบตัรประชาชนคนไทยมสีขีาว สชีมพู อยู่ประเทศไทยมาตัง้

นานก็เพ่ิงจะรู้ หลังจากนั้นก็มีกรณีของคุณศรีนวลท่ีดังๆ ก็เกิดที่แม่สาย ผม

เรียนที่ประชุมว่า ผมได้รับความเมตตาจากท่านเตือนใจ  ดีเทศน์  ซึ่งตอนนั้น

รู้สึกจะมีการทำาบัตรหมายเลข ๐ ที่แม่สายที่เดียว องค์การบริหารส่วนตำาบล

เสนอมาที่อำาเภอ ซึ่งผู้มีอำานาจทำาคนเดียวคือนายอำาเภอ  แต่มีผู้ต้องการทำา

บัตรถึง  ๑๐,๐๐๐ คน ผมเองก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร  จึงต้องพึ่งองค์กรเอกชน  ซึ่ง

ก็คอืพ่ีเตอืนใจทีเ่ข้าไปช่วย ทำาให้ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ได้ภายใน ๑ เดอืน และ

ไม่มีการทุจริต 

 จากน้ันผมก็ได้ย้ายมาเป็นนายอำาเภอแม่สะเรียง  พ่ีเตือนใจก็ได้

แนะนำาองค์กรเอ็นจีโอ  คือ  คุณสันติพงศ์ มูลฟอง  และคุณเขมชาติ  เราร่วม

กันทำางาน  หลังจากนั้นผมย้ายไปเป็นปลัดจำาหวัดตาก ก็ชายขอบอีก ได้ไป

ร่วมงานกับโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ชายขอบ เช่น โรงพยาบาลแม่ระมาดที่มี

คุณหมอเก่งมาก  จนกระทั่งผมมาเป็นผู้ว่าฯ  ที่แม่ฮ่องสอน  เรียนที่ประชุม 

และพ่ีเตือนใจครับว่า ตั้งแต่น้ันผมไม่ได้ทำางานเร่ืองสัญชาติอีกเลย เพราะ 

ตอนนี้เอ็นจีโอทำาหมดแล้ว ผมมีหน้าที่ประชุมอย่างเดียว บ้านพักหรือจวน 

ผู้ว่าฯ ก็ให้เอ็นจีโออยู่กัน  ๕-๖ คน  มีทีมงานไปอยู่ในอำาเภอต่างๆ  ก็ช่วย

ราษฎรได้ ของผมตอนนีม้คีนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คนทีต้่องดำาเนนิการ  แต่ผม

ไปอยู่ประมาณ ๓-๔ เดือน  ก่อนถูกสั่งให้ไปช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย

เสียเดือนกว่า  แต่ก็สามารถช่วยไปได้เกือบ ๓,๐๐๐ คน

 ผมขอเรยีนทีป่ระชมุว่า  ส่ิงท่ีสำาคญัท่ีสุดคอืการทำางานร่วมกันระหว่าง

รัฐบาล เจ้าหน้าที ่และองค์กรเอกชน ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่าเอน็จโีอบ้านเราเป็น

บุคคลที่มีคุณภาพ  ทำางานได้ผล  เพราะราชการเราเองเนื่องจากงบประมาณ

มีจำากัด เจ้าหน้าที่มีน้อย ผมเรียนที่ประชุมว่ากรณีท่ีฝากผม ผมจะไม่ทำา 

แต่จะให้เอ็นจีโอทำาต่อไปครับ ขอบคุณครับ

สืบศักดิ์ เอี่ยววิจารณ
ผูวาราชการแมฮองสอน
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 ยินดี ห้วยหงษ์ทอง : อย่างที่พูดไปเมื่อเวทีก่อนหน้าน้ีว่า กลุ่มคน

ที่ทำางานด้วยเป็นเด็กกำาพร้า ถูกทอดท้ิง เร่ร่อน มีเด็กรายหนึ่งที่พ่อแม่นำามา

ฝากไว้กับหลวงพ่อทีวั่ดตัง้แต่เดก็ ณ ปัจจบุนั เดก็เรียนปี ๓ ท่ีมหาวทิยาลยัแม่

โจ้ ตอนได้รับการสำารวจกลุ่มเด็กนักเรียนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้รับการ

สำารวจ หลงัจากมมีติให้มกีารสำารวจเสรจ็สิน้ไปแล้ว ก็ได้ไปใช้พระราชบญัญัติ

ทะเบียนราษฎร เด็กได้รับการบันทึกทะเบียนประวัติตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนราษฎร

 ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยก็คือว่า หนึ่ง เด็กคนนี้ได้รับสิทธิอาศัยหรือไม่ 

สอง เด็กได้รับการบันทึกทะเบียนประวัติที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันไปเรียนที่

เชียงใหม่ เขาต้องขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่หรือไม่ สาม เมื่อเขาจบแล้ว 

เขาต้องไปทำางาน เขาต้องขออนุญาตทำางานเหมือนกับกลุ่มอื่นๆ หรือไม่ 

อย่างไร ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่กล่าวมา เราควรแก้ปัญหาอย่างไรกับเด็กกลุ่มนี้ 

เพราะเข้าใจว่าไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนอื่นๆ ท่ีมีปัญหาลักษณะ

เช่นนี้อีก

 วีนัส สีสุข : ถ้ามองในเชิงนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐ แม้กระทั่ง

ในทางกฎหมาย เราจะแบ่งคนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มคนท่ีเกิดในราช

อาณาจักรและกลุ่มคนที่เกิดนอกราชอาณาจักร วิธีการแก้ไขก็จะต่างกัน ถ้า

พิสจูน์ตนเองได้ว่าเกดิในราชอาณาจกัร ช่องทางการได้สญัชาตก็ิม ีเพราะมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปิดค่อนข้างมากอย่างที่คุณฉัตร

ชัยได้นำาเรียน แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดในราชอาณาจักร เขาก็เหลือช่อง

ทางการขอสทิธิอาศัย แต่ถ้ายืนยันว่าเกิดในราชอาณาจกัร แต่พยานหลกัฐาน

ไม่เพียงพอให้เชื่อได้ว่าเกิดในราชอาณาจักร ก็จะทำาให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถ

ไปไหนได้ เมื่อเชื่อไม่ได้ว่าเกิดในประเทศไทย คุณก็จะเป็นคนต่างด้าวตาม

กฎหมายเพราะไม่มีสัญชาติไทย

 ในส่วนกระบวนการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ มันโยงไปถึงการใช้

ดลุยพินจิของเจ้าหน้าที ่ซึง่การใช้ดลุยพินจิต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย อยาก

ยกตัวอย่างให้ฟังว่า แม้แต่ศาลเองก็ยังใช้ดุลยพินิจต่างกัน เช่น คดีอุ่มจันทร์ 

ฟ้องกัน ๘ คนแต่ถอนฟ้องไป ๖ คน เหลอืสองคนพ่ีน้องคนโตกับคนรอง เพราะ

เขามายื่นคำาร้องที่อำาเภอว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร เป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกิด แต่พยานหลกัฐานทีจ่ะบอกว่าสองคนพ่ีน้องเกิดในราชอาณาจกัร

ไม่ม ีไม่มใีครนำาสืบได้ว่าทัง้สองเกิดในราชอาณาจกัร มแีต่คนท่ีรู้เห็นว่าทัง้สอง

คนพี่น้องอยู่อาศัยในพื้นที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ๓๐-๔๐ ปี มีอาจารย์ผู้

ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนที่ทั้งสองเคยเรียนหนังสือมารับรอง เมื่อพยานหลัก

ฐานทีจ่ะชีช้ดัว่าเกิดในราชอาณาจกัรไม่ม ีนายทะเบยีนก็ต้องปฎเิสธ ซึง่ตรงน้ี

เป็นอำานาจของนายอำาเภอ นายอำาเภอก็ปฏิเสธที่จะเพ่ิมชื่อในฐานะคนไทย 

จึงนำาไปสู่การฟ้องศาลปกครอง

 ศาลปกครองกลางก็มีคำาพิพากษาไปในทิศทางเดียวกับนายอำาเภอ

ว่า สองคนนี้ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร แต่ภายหลังศาลปกครองกลาง

พพิากษามีคำาวินิจฉัย กระบวนการอุทธรณ์กเ็กิด เขาอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

สงูสดุ สดุท้าย ศาลปกครองสงูสดุวินจิฉยักลบัคำาพิพากษาศาลปกครองกลาง 

จะเห็นว่าการใช้ดลุยพินจิของศาลก็ยังต่างกัน ศาลปกครองสงูสดุดจูากพยาน

แวดล้อม แล้วเชื่อว่าสองคนพี่น้องเกิดในราชอาณาจักรไทย จึงมีคำาสั่งว่าทั้ง

สองคนพ่ีน้องเกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายอำาเภอ

ดำาเนินการเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร

 อยากจะเรยีนว่าหลกัเกณฑ์การใช้ดลุยพินจิมคีวามแตกต่าง แล้วเรา
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 ยินดี ห้วยหงษ์ทอง : อย่างที่พูดไปเมื่อเวทีก่อนหน้าน้ีว่า กลุ่มคน

ที่ทำางานด้วยเป็นเด็กกำาพร้า ถูกทอดท้ิง เร่ร่อน มีเด็กรายหนึ่งที่พ่อแม่นำามา

ฝากไว้กับหลวงพ่อทีวั่ดตัง้แต่เดก็ ณ ปัจจบุนั เดก็เรียนปี ๓ ท่ีมหาวทิยาลยัแม่

โจ้ ตอนได้รับการสำารวจกลุ่มเด็กนักเรียนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้รับการ

สำารวจ หลงัจากมมีติให้มกีารสำารวจเสรจ็สิน้ไปแล้ว ก็ได้ไปใช้พระราชบญัญัติ

ทะเบียนราษฎร เด็กได้รับการบันทึกทะเบียนประวัติตามพระราชบัญญัติ

ทะเบียนราษฎร

 ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยก็คือว่า หนึ่ง เด็กคนนี้ได้รับสิทธิอาศัยหรือไม่ 

สอง เด็กได้รับการบันทึกทะเบียนประวัติที่จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันไปเรียนที่

เชียงใหม่ เขาต้องขออนุญาตออกนอกเขตพ้ืนที่หรือไม่ สาม เมื่อเขาจบแล้ว 

เขาต้องไปทำางาน เขาต้องขออนุญาตทำางานเหมือนกับกลุ่มอื่นๆ หรือไม่ 

อย่างไร ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่กล่าวมา เราควรแก้ปัญหาอย่างไรกับเด็กกลุ่มนี้ 

เพราะเข้าใจว่าไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนอื่นๆ ท่ีมีปัญหาลักษณะ

เช่นนี้อีก

 วีนัส สีสุข : ถ้ามองในเชิงนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐ แม้กระทั่ง

ในทางกฎหมาย เราจะแบ่งคนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มคนท่ีเกิดในราช

อาณาจักรและกลุ่มคนที่เกิดนอกราชอาณาจักร วิธีการแก้ไขก็จะต่างกัน ถ้า

พิสจูน์ตนเองได้ว่าเกดิในราชอาณาจกัร ช่องทางการได้สญัชาตก็ิม ีเพราะมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปิดค่อนข้างมากอย่างที่คุณฉัตร

ชัยได้นำาเรียน แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดในราชอาณาจักร เขาก็เหลือช่อง

ทางการขอสทิธิอาศยั แต่ถ้ายืนยันว่าเกิดในราชอาณาจกัร แต่พยานหลกัฐาน

ไม่เพียงพอให้เชื่อได้ว่าเกิดในราชอาณาจักร ก็จะทำาให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถ

ไปไหนได้ เมื่อเชื่อไม่ได้ว่าเกิดในประเทศไทย คุณก็จะเป็นคนต่างด้าวตาม

กฎหมายเพราะไม่มีสัญชาติไทย

 ในส่วนกระบวนการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ มันโยงไปถึงการใช้

ดลุยพินจิของเจ้าหน้าที ่ซึง่การใช้ดลุยพินจิต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย อยาก

ยกตัวอย่างให้ฟังว่า แม้แต่ศาลเองก็ยังใช้ดุลยพินิจต่างกัน เช่น คดีอุ่มจันทร์ 

ฟ้องกัน ๘ คนแต่ถอนฟ้องไป ๖ คน เหลอืสองคนพ่ีน้องคนโตกับคนรอง เพราะ

เขามายื่นคำาร้องที่อำาเภอว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร เป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการเกิด แต่พยานหลกัฐานทีจ่ะบอกว่าสองคนพ่ีน้องเกิดในราชอาณาจกัร

ไม่ม ีไม่มใีครนำาสืบได้ว่าทัง้สองเกิดในราชอาณาจกัร มแีต่คนท่ีรู้เห็นว่าทัง้สอง

คนพี่น้องอยู่อาศัยในพื้นที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ๓๐-๔๐ ปี มีอาจารย์ผู้

ช่วยผู้อำานวยการโรงเรียนที่ทั้งสองเคยเรียนหนังสือมารับรอง เมื่อพยานหลัก

ฐานทีจ่ะชีช้ดัว่าเกิดในราชอาณาจกัรไม่ม ีนายทะเบยีนก็ต้องปฎเิสธ ซึง่ตรงน้ี

เป็นอำานาจของนายอำาเภอ นายอำาเภอก็ปฏิเสธที่จะเพ่ิมชื่อในฐานะคนไทย 

จึงนำาไปสู่การฟ้องศาลปกครอง

 ศาลปกครองกลางก็มีคำาพิพากษาไปในทิศทางเดียวกับนายอำาเภอ

ว่า สองคนนี้ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร แต่ภายหลังศาลปกครองกลาง

พพิากษามีคำาวินิจฉัย กระบวนการอุทธรณ์กเ็กิด เขาอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

สงูสดุ สดุท้าย ศาลปกครองสงูสดุวินจิฉยักลบัคำาพิพากษาศาลปกครองกลาง 

จะเห็นว่าการใช้ดลุยพินจิของศาลก็ยังต่างกัน ศาลปกครองสงูสดุดจูากพยาน

แวดล้อม แล้วเชื่อว่าสองคนพี่น้องเกิดในราชอาณาจักรไทย จึงมีคำาสั่งว่าทั้ง

สองคนพ่ีน้องเกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายอำาเภอ

ดำาเนินการเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร

 อยากจะเรยีนว่าหลกัเกณฑ์การใช้ดลุยพินจิมคีวามแตกต่าง แล้วเรา
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คงไปบงัคบัให้คนทีม่อีำานาจหน้าทีต่ามกฎหมายใช้ดลุยพินจิตามท่ีเรากำาหนด

ไม่ได้ เพียงแต่ว่ากระบวนการการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ประเทศเรามีมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ถ้าท่านไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม ถ้าเชือ่ว่าสิง่ท่ีเจ้าหน้าทีร่ฐัออกคำาส่ังทำาให้กระทบสิทธิของท่าน 

เป็นการกระทำาโดยมชิอบ ก็ใช้กระบวนการตามวธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง 

ท่านมสีทิธิอทุธรณ์คำาสัง่ได้ คนท่ีออกคำาสัง่ก็ต้องพิจารณาคำาอทุธรณ์ของท่าน 

แล้วถ้าผูท่ี้ออกคำาสัง่ยังเชือ่คำาสัง่เดิม เขาก็ต้องรายงานไปยังผูบ้งัคบับญัชาใน

ลำาดับถัดไป เช่น ถ้านายอำาเภอไม่เห็นด้วยก็ต้องนำาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า อุทธรณ์ของคู่กรณีของนายอำาเภอน้ันฟังข้ึนหรือ

ไม่ ถ้ามีคำาสั่งว่าฟังขึ้น นายอำาเภอก็ต้องกลับคำาวินิจฉัย เพราะคำาสั่งของผู้

บังคับบัญชาระบุแล้วว่า เชื่อในคำาอุทธรณ์ นายอำาเภอก็ต้องดำาเนินการตาม

การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาสูงสุด

 แต่ถ้าผูว่้าราชการจงัหวัดยืนตามคำาสัง่ของนายอำาเภอ น่ันก็ยังไม่ตดั

สิทธิท่ีคู่กรณีของเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อศาล สุดท้ายก็

มี ๒ ทาง คือถ้าศาลปกครองกลางกับศาลปกครองสูงสุดเห็นไปแนวทาง

เดียวกันตามความเห็นของนายอำาเภอก็ถอืว่าจบ แต่ถ้าศาลปกครองเห็นต่าง

กับนายอำาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีการเยียวยาและให้ผู้ร้องเข้าสู่

กระบวนการตามความประสงค์ของเขา เหล่านี้เป็นวิธีการในการแก้ปัญหา 

กรณีที่กล่าวถึงก็เช่นกัน ต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้

 ประเด็นที่ผมขอฝากเรียนต่อว่า กระบวนการที่จะทำาให้ลดการใช้

ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าทีร่ฐัมวิีธีการอย่างหนึง่คอื กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยู่ต้องมี

ความชัดเจน ทั้งตัวบทและการใช้บทสันนิษฐาน เพราะบางกรณีไม่อาจชี้ได ้

เช่น การเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ท่านไม่สามารถชี้ได้ แล้วการใช้

ดุลยพินิจก็มีความแตกต่าง ยกตัวอย่างเจอเด็กแรกเกิดถูกทอดท้ิงแถว

ปทุมธาน ีการใช้บทสนันษิฐานว่าเดก็คนน้ีมาจากลาวหรอืพม่าเป็นไปได้ไหม

ครับ กับถ้าเจอเด็กคนเดียวกันแถวแม่สาย หนองคาย สะพานมิตรภาพ การ

สันนิษฐานว่าเกิดในราชอาณาจักรเป็นไปได้ แต่การสันนิษฐานว่าเกิดนอก

ราชอาณาจกัรก็เป็นไปได้อกีเช่นกัน การสนันษิฐานจงึขึน้กับหลายปัจจยัมาก

 แต่ถ้ากฎหมายมีความชัดเจนว่ากรณีที่ไม่อาจพิจารณาได้ ให้มีบท

สันนิษฐานไว้ ตรงน้ีจะทำาให้การแก้ปัญหามีความถาวร ถามว่ากระทรวง

มหาดไทยที่ทำาเรื่องนี้ ทำาเรื่องทะเบียนราษฎร ทำาการบันทึกจัดเก็บรายการ

บุคคล พอเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มบุคคล

ไร้รากเหง้าท่ีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเมื่อเช้า กลุ่มคนไร้รากเหง้า

ในทางปฏิบัติมี ๒ กลุ่ม ถ้าคนไร้รากเหง้าเกิดนอกราชอาณาจักรให้เป็น

ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ ถ้าไร้รากเหง้าเกิดในราชอาณาจักรไทยให้ว่าตาม

มาตรา ๗ ทวิ เพราะไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใคร

 แต่กลุม่คนไร้รากเหง้าดงัท่ีผมยกตวัอย่าง ถ้าเราเจอเขาขณะท่ีมอีายุ

พอสมควรแล้ว แต่หาพ่อแม่ไม่ได้ ไม่ปรากฏบุพการี ท่านจะไปสืบหาสถานที่

เกิดอย่างไร จะตามพยานจากท่ีไหน บ้านเขาเองยังไม่รูเ้ลยว่ามาจากไหน แล้ว

จะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าจะให้เขาเกิดนอกราชอาณาจักร เขาไม่ยอมรับ เขา

ยอมรับว่าตัวเองเกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่มีพยานพิสูจน์ มันก็ต้องไปร้อง

ต่อศาล แต่ถ้ากฎหมายกำาหนดมาตรการชดัเจนให้ตำารวจสนันษิฐาน มนักจ็ะ

จบ ผมขอกล่าวว่าประเทศไทยยังไม่มเีรือ่งนี ้แต่ต่างประเทศม ีกฎหมายเก่ียว

กับการเป็นพลเมอืง การจดทะเบยีน ถ้าท่านไปถามศาสตราจารย์ทีม่าร่วมงาน

จากฝรั่งเศส เยอรมนี เขามีกฎหมายประเภทนี้ ข้างบ้านเราอย่างลาว ญี่ปุ่นก็

มีกฎหมายประเภทนี้
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คงไปบงัคบัให้คนทีม่อีำานาจหน้าทีต่ามกฎหมายใช้ดลุยพินจิตามท่ีเรากำาหนด
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 กฎหมายประเภทน้ีระบุว่า ถ้าเจอคนไร้รัฐหรือเด็กไร้สัญชาติใน

ประเทศของเขา เขาถือว่าเป็นพลเมืองของเขา สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น

พลเมืองของประเทศนั้น จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ คือให้ก่อน ถอนทีหลัง 

หลักการตัวนี้ กระทรวงมหาดไทยได้นำามาใช้เพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติ

ทะเบียนราษฎร ณ เวลานี้ ผมเรียนที่ประชุมว่า รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ท่านปัจจุบันเห็นชอบในหลักการแล้วให้แก้ไขพระราชบัญญัติ ซึ่งมีหลาย

ประเด็น แต่ประเด็นหน่ึงคือเรือ่งคนไร้รากเหง้าท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเกิดในหรือ

นอกราชอาณาจักร ถ้าอยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กระทรวง

มหาดไทยกำาหนด ตัวร่างกฎหมายนี้จะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเกิดในราช

อาณาจักรไทย ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายในหลายประเทศที่ยกตัวอย่าง 

ตรงนี้จะแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตนเองว่า

เกิดในหรือนอกราชอาณาจักร นายทะเบียนก็สามารถจดทะเบียนการเกิดได้ 

เข้าสูร่ะบบได้โดยชอบตามกฎหมาย นายทะเบยีนก็ปลอดภยัเพราะมกีฎหมาย

ให้อำานาจ ให้บทสันนิษฐาน การใช้ดุลยพินิจก็จะไม่ฟุ้งเฟ้อ นี่เป็นอีกบทบาท

หนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยในยุคนี้กำาลังดำาเนินการอยู่

 ยินดี ห้วยหงษ์ทอง : ที่คุณวีนัสตอบยังไม่ครบค่ะคือคนกลุ่มนี้ได้

รับบันทึกเป็นเลข ๐ ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรที่ (๑) เขาได้สิทธิอาศัย 

หรือไม่ สอง เขาไปเรียนท่ีเชียงใหม่ เขาสามารถขออนุญาตออกนอกเขต 

ได้หรือไม่

 วีนัส สีสุข : เรียนอย่างนี้ครับว่า กฎหมายทะเบียนราษฎรที่คุณ

ยินดีพูดถึงคือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

ตอนน้ันแก้ในสมยั คมช. (คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งชาต)ิ มาตราท่ีพูดถึงคือ

มาตรา ๓๘ วรรคสอง เหตุผลของการมีอยู่ของมาตรานี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาคน

ที่อยู่ในไทย แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรได้ ซึ่งก็คือคนต่างด้าว

ทั่วไปที่เข้ามาแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในประเทศไทยในฐานะอะไร หน้าตาเป็น

อย่างไร อัตลักษณ์เป็นอย่างไร ไม่มีการเก็บข้อมูล เนื่องจากกระบวนการจัด

ทำาทะเบียนในอดีตส่วนใหญ่เป็นไปตามนโยบายของรัฐ เร่ิมจากสำารวจ ทำา

ทะเบยีน แล้วยังให้อำานาจรฐัมนตรด้ีวยว่าจะทำาทะเบยีนราษฎรให้คนต่างด้าว

ประเภทใด กไ็ปออกเป็นกฎกระทรวง กฎกระทรวงที่มีอยูเ่ราเว้นไว้ให้คนกลุ่ม

หน่ึงคือคนที่เข้ามาในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราไม่ได้ทำาอะไรกับ

เขา แม้กระทั่งให้กำาเนิดบุตรในประเทศไทย เราก็ไม่รับแจ้งเกิด นี่คือในอดีต

 แต่ปี ๒๕๕๑ มีการแก้ไขพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างรปะเทศท่ีไทยเข้าเป็นภาค ีไม่ว่าจะเป็นอนสุญัญาสทิธิเดก็ กตกิาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทำาให้ตอนนี้เด็กที่เกิดในราชอาณาจักร ไม่ว่าพ่อ

แม่เป็นใครก็รบัแจ้งเกดิได้หมด แล้วเรายงัให้เลขไว้เพ่ือจำาแนกประเภทคน แม้

กระทั่งบุตรของผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพ เราก็รับแจ้งเกิด ตอนนี้มีการออกใบเกิด

ไปแล้วหมื่นกว่าคน ใน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด

 ส่วนกรณีมาตรา ๓๘ เป็นกรณขีองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในประเทศไทย 

แล้วอยู่ในสถานะคนไร้รัฐ คอืไม่มรัีฐใดยอมรับว่าเขาเป็นคนของประเทศน้ันๆ 

อย่างข้ามมาจากลาว แต่ไม่มเีอกสารของประเทศลาวแสดงตนว่าเป็นคนลาว 

เพราะการจะตัดสินว่าเขาเป็นคนของประเทศใด ตามหลักการสากลต้องให้

ประเทศน้ันรับรองว่าเขาเป็นคนของประเทศน้ัน ถ้าเขามาแบบไม่มีเอกสาร

เลย หรอืมกีารตอบโต้แล้ว แต่สถานทูตพิสจูน์แล้วว่าไม่ใช่คนของเขา ก็เท่ากบั

เขาเป็นคนไร้รฐัทีอ่ยู่ในประเทศไทย น่ีก็เป็นภาระทีป่ระเทศไทยต้องดำาเนินการ
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จดัทำาทะเบยีนให้ ออกบตัรให้ เพ่ือเก็บฐานข้อมลูของคนเหล่าน้ีไว้ให้ทราบว่า

หน้าตา ลายนิว้มอืเป็นอย่างไร อันน้ีก็เป็นประโยชน์สำาหรบัการใช้งานของภาค

รฐัเองท่ีจะดแูลคนทีอ่ยู่ในประเทศไทยท้ังหมด น่ีคอืทีม่าของมาตรา ๓๘ วรรค

สอง เป็นเรื่องของการบันทึก จัดทำาทะเบียนคน ไม่ใช่เรื่องการรับรองสถานะ 

เราไม่ได้รบัรองว่าเขามสีทิธิอาศัยในประเทศไทย การจะรับรองให้มสิีทธิอาศยั

ในประเทศไทยได้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ถ้าคุณเป็นคน

ต่างด้าว นีเ่ขาไม่ได้ผ่านกฎหมายคนเข้าเมอืง แต่เราบนัทึกรายการให้ปรากฏ

เพ่ือเป็นประโยชน์ของทางราชการจะได้รูว่้า มใีครบ้างอยู่ในราชอาณาจกัรไทย

 ถามว่าเขามีสิทธิอยู่อาศัยหรือไม่ ท่านก็ต้องไปดูว่ากฎหมายคนเข้า

เมืองให้เขาอาศัยได้หรือเปล่า ถ้าไม่อนุญาตให้อาศัยอยู่ ก็เท่ากับเขาเป็นผู้ที่

ต ้องถูกดำาเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมือง เมื่อได้รับอนุญาตให้อยู ่

ประเทศไทย เดินทางได้ไหม เดินทางได้ ไม่ต้องขออนุญาตใคร แต่ต้องดูแล

ตวัเอง ถ้ารอดก็รอด ไม่รอดก็ถูกจบัดำาเนินคด ีทำางานไม่ได้ เพราะพ้ืนฐานเป็น

คนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ท่านไปบอกท่าน ผอ.ฉัตรชัย ให้

ถอนนโยบายหน่อย เพราะอะไรครับ ท่านสังเกตเห็นไหมว่ามาตรา ๓๘ วรรค

สอง ก็เริ่มจากการทำาทะเบียนประวัติ แต่ไม่รับรองสิทธิที่อยู่อาศัย แต่ถ้าคุณ

จัดทำาทะเบียนประวัติตามนโยบายของรัฐ เริ่มสำารวจ จัดเก็บรายการของคน

ที่เป็นชนกลุ่มน้อย นโยบายนั้นชัดเจนว่าไม่ใช้กฎหมายฉบับเดียว นโยบายที่

ออกมาให้สำารวจ ให้สิทธิอาศัยเบื้องต้น และอนุญาต เพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิ

มนุษยชนต่างๆ ดังนั้น นโยบายจะครอบคลุมกับกฎหมายหลายฉบับมาก

 ปรีดา คงแป้น : ดิฉันทำาเรื่องชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น ที่ฟังมา

ทั้งหมด อยากจะชวนคิดปฏิรูปกระบวนการพัฒนาสถานะ เพราะกำาลัง

จนิตนาการว่าถ้าเราจะตอบว่าไทยแลนด์ ๔.๐ กับกระบวนการพัฒนาสถานะ

จะมีหน้าตาแบบไหน ดิฉันก็รู้สึกอึดอัดพอสมควรเวลาพูดเรื่องนี้

 ดฉินัคดิว่าการพัฒนาสถานะทีผู่แ้ทนสภาความมัน่คงแห่งชาตกิล่าว

ว่าทำามาอย่างต่อเนื่อง ดิฉันก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม มันไม่ทันกับพัฒนาการ

ของปัญหาที่เกิดข้ึน ดิฉันเห็นด้วยกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศว่า

เราต้องทำาแบบ One Stop Service อย่างงานเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นที่ดิฉัน

ทำา ๑๐ ปี ได้กฎหมาย ๕ ปีคืนสัญชาติได้ ๗,๐๐๐ คน เหลืออีก ๑๐,๐๐๐ คน

ที่ยังคืนไม่ได้ มันช้า

 ดฉินัจงึคดิว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นโจทย์ท้าทาย เป็นไปได้ไหมว่า

เราจะทำายุทธศาสตร์ร่วมระหว่างหน่วยงานในการแก้ปัญหา ๒๐๐,๐๐๐ คน 

๑๙ กลุม่ให้เสรจ็ไปก่อน ดฉินัถามว่าคนไทยพลดัถ่ินทีเ่ราทำางานอยู่ตอนนีเ้ป็น

ปรีดา คงแปน
มูลนิธิชุมชนไทย
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รุน่ไหน ตอนนีรุ้น่เหลนแล้วทีก่องรออยู่ สีช่ัว่คนแล้วยังคนืสญัชาตไิม่เสรจ็เลย 

เราจะทำาอย่างไรให้มกีระบวนการปฏิรปูเรือ่งนีแ้ละทำาอย่างจริงจงั One Stop 

Service ทำาได้ไหม

 จริงๆ ดิฉันเสนอเรื่องไทยพลัดถ่ินมาหลายรอบแล้ว เพราะพอ

กฎหมายออก มคีณะกรรมการ มกีฎกระทรวงแล้ว แต่ปัญหาคือการแปรไปสู่การ

ปฏิบัติ จะเคลียร์เรื่องนี้อย่างไร ทางมูลนิธิชุมชนไทยพยายามเชิญกรม 

การปกครองมาลงนามบันทึกความเข้าใจกันแล้ว ส่งมหาวิทยาลัยลงไป ส่ง 

นกัศกึษาลงไปช่วยสอบสวน ช่วยทำา ปค.๑๔ (แบบบันทึกปากคำา) แล้ว ก็ยัง

พบว่ามกีารไม่ยอมรบัอยู่ในบางพ้ืนที ่บางพ้ืนทีก็่น่ารักมาก แต่บางพ้ืนท่ีก็บอก

ว่าเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น อันท่ีจริงมหาวิทยาลัยลงไปช่วยได้เยอะ

มาก แต่ยังมคีวามไม่ยอมรบัอยู่ แล้วจะทำาอย่างไรให้เจ้าหน้าทีย่อมรบัเหมอืน

ที่ท่านผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนยอมรับว่าเอ็นจีโอลงไปช่วยนั้นดีกว่า

 หรอืเราจะใช้วิธีสอบสวนแบบสหวิชาชพีได้ไหม สอบสวนแบบไม่ต้อง

ร้องเพลงชาติ เพราะในกรณีมอแกนที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน ถ้า

เจ้าหน้าทีก่รมการปกครองไปสอบปากคำาแบบ ปค.๑๔ อยู่คนเดยีว ทำาไม่เสรจ็

หรอก เพราะเขาไม่เข้าใจภาษาไทยทัง้หมด แม้แต่คนไทยพลัดถ่ินทีพ่อรู้ภาษา

ไทยก็เหมอืนกัน แล้วจะทำาอย่างไรให้เรือ่งน้ีมากองรวมกัน รบัผดิชอบรวมกัน 

ไม่ให้ต้องเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง นายทะเบียนอำาเภอรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะลงนามร่วม สอบสวนร่วม พร้อมรับผิด

ชอบร่วม ดิฉันคิดว่ามันเป็นกระบวนการท่ีทำาให้โปร่งใสด้วยซำ้า แต่กรมการ

ปกครองต้องทำาให้เจ้าหน้าที่ นายทะเบียนอำาเภอในพื้นที่ยอมรับด้วย เพราะ

นายทะเบียนหลายอำาเภอก็บอกว่าน่ีเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเท่านั้นที่จะ

สอบสวน สอบ ๗ ชาติก็ไม่เสร็จ เพราะบางอำาเภอเขาบอกว่าสอบได้วันละ ๒ 

กรณี เพราะว่าไม่ว่าง ไม่มีงบประมาณ ทำาให้ล่าช้า

 เรื่องเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายก็เป็นเรื่องสำาคัญ เวลาเราแก้เป็น

รายกรณี รายคน ซึ่งก็จำาเป็น แต่เราต้องนำาไปสู่กระบวนการแก้เป็นกลุ่ม 

ประเด็นตอนนี้ ดิฉันมีชาวเลเกาะเหลาถูกจับ มีบัตรหมายเลข ๐ ต้องไปอยู่ที่

ชุมพร ถูกขังมา ๓ ผลัด ๔ ผลัดแล้ว ดิฉันสงสัยว่าถ้าเป็นบัตรหมายเลข ๐ 

สามารถใช้กองทุนยุติธรรมได้หรือไม่ เขาเป็นชาวมอแกนเกาะเหลาท่ีเดิน

ทางออกนอกพื้นที่ นายจ้างให้ไปดำานำ้าเก็บปลิง ความสามารถของเขาถูกนำา

ไปใช้ในทางทีผ่ดิกฎหมาย ก็เป็นประเดน็ว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไร แบบไหน

 ดฉินัคดิว่ากรมการปกครองอาจต้องสร้างแรงบนัดาลใจให้ข้าราชการ

ทีท่ำาเรื่องนีด้้วย ขา้ราชการบางคนกท็ุ่มเท บางคนกไ็มท่ำา แล้วยงัมีช่องว่างใน

การทจุริตอยู่ ทีร่ะนองก็ยงัม ีดฉินัคดิว่าเราต้องคดิแบบใหม่ คดิแบบเดมิๆ มนั

ก็จะวนๆ แต่ก็เห็นใจทกุฝ่าย เขาบอกว่าความล่าช้าคอืความอยุตธิรรม ถ้าเรา

ปล่อยให้เรือ่งนีล่้าช้าไป มนัเป็นช่องทางให้เกิดการค้ามนุษย์ ชาวมอแกนเกาะ

เหลาทีถ่กูจบัทีชุ่มพร ดฉินัคดิว่าเขากผ่็านขบวนการค้ามนษุย์ เพราะนายจา้ง

พาเขาไป ตอนนี้นายจ้างตายไปแล้ว เขาติดคุกอยู่ที่ชุมพร ดิฉันจึงอยากบอก

ว่า ถ้าเราทำาเรื่องนี้ช้า เราจะยืนอยู่จุดเดียวกับขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่า 

ดิฉันขอตั้งคำาถาม ขอบคุณค่ะ

 ศิริอร อารมย์ดี : สวัสดีค่ะ แม้ตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิฯ จะไม่ได้

ดูแลพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม แต่ท่ีผ่านมา เราเคยมีกรณีการให้การ

ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ราไวย์จากกองทุนยุติธรรม ในเรื่องเงินประกันตัว ถ้า

มีกรณี เดี๋ยวรับกรณีไปเลยก็ได้ค่ะ และทางเราจะไปยื่นให้กับทางกรมฯ
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รุน่ไหน ตอนนีรุ้น่เหลนแล้วทีก่องรออยู่ สีช่ัว่คนแล้วยังคนืสญัชาตไิม่เสรจ็เลย 

เราจะทำาอย่างไรให้มกีระบวนการปฏิรปูเรือ่งนีแ้ละทำาอย่างจริงจงั One Stop 

Service ทำาได้ไหม

 จริงๆ ดิฉันเสนอเรื่องไทยพลัดถ่ินมาหลายรอบแล้ว เพราะพอ

กฎหมายออก มคีณะกรรมการ มกีฎกระทรวงแล้ว แต่ปัญหาคือการแปรไปสู่การ

ปฏิบัติ จะเคลียร์เรื่องนี้อย่างไร ทางมูลนิธิชุมชนไทยพยายามเชิญกรม 

การปกครองมาลงนามบันทึกความเข้าใจกันแล้ว ส่งมหาวิทยาลัยลงไป ส่ง 

นกัศกึษาลงไปช่วยสอบสวน ช่วยทำา ปค.๑๔ (แบบบันทึกปากคำา) แล้ว ก็ยัง

พบว่ามกีารไม่ยอมรบัอยู่ในบางพ้ืนที ่บางพ้ืนทีก็่น่ารักมาก แต่บางพ้ืนท่ีก็บอก

ว่าเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น อันท่ีจริงมหาวิทยาลัยลงไปช่วยได้เยอะ

มาก แต่ยังมคีวามไม่ยอมรบัอยู่ แล้วจะทำาอย่างไรให้เจ้าหน้าทีย่อมรบัเหมอืน

ที่ท่านผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนยอมรับว่าเอ็นจีโอลงไปช่วยนั้นดีกว่า

 หรอืเราจะใช้วิธีสอบสวนแบบสหวิชาชพีได้ไหม สอบสวนแบบไม่ต้อง

ร้องเพลงชาติ เพราะในกรณีมอแกนที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน ถ้า

เจ้าหน้าทีก่รมการปกครองไปสอบปากคำาแบบ ปค.๑๔ อยู่คนเดยีว ทำาไม่เสรจ็

หรอก เพราะเขาไม่เข้าใจภาษาไทยทัง้หมด แม้แต่คนไทยพลัดถ่ินทีพ่อรู้ภาษา

ไทยก็เหมอืนกัน แล้วจะทำาอย่างไรให้เรือ่งน้ีมากองรวมกัน รบัผดิชอบรวมกัน 

ไม่ให้ต้องเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง นายทะเบียนอำาเภอรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะลงนามร่วม สอบสวนร่วม พร้อมรับผิด

ชอบร่วม ดิฉันคิดว่ามันเป็นกระบวนการท่ีทำาให้โปร่งใสด้วยซำ้า แต่กรมการ

ปกครองต้องทำาให้เจ้าหน้าที่ นายทะเบียนอำาเภอในพื้นที่ยอมรับด้วย เพราะ

นายทะเบียนหลายอำาเภอก็บอกว่าน่ีเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเท่านั้นที่จะ

สอบสวน สอบ ๗ ชาติก็ไม่เสร็จ เพราะบางอำาเภอเขาบอกว่าสอบได้วันละ ๒ 

กรณี เพราะว่าไม่ว่าง ไม่มีงบประมาณ ทำาให้ล่าช้า

 เรื่องเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายก็เป็นเรื่องสำาคัญ เวลาเราแก้เป็น

รายกรณี รายคน ซึ่งก็จำาเป็น แต่เราต้องนำาไปสู่กระบวนการแก้เป็นกลุ่ม 

ประเด็นตอนนี้ ดิฉันมีชาวเลเกาะเหลาถูกจับ มีบัตรหมายเลข ๐ ต้องไปอยู่ที่

ชุมพร ถูกขังมา ๓ ผลัด ๔ ผลัดแล้ว ดิฉันสงสัยว่าถ้าเป็นบัตรหมายเลข ๐ 

สามารถใช้กองทุนยุติธรรมได้หรือไม่ เขาเป็นชาวมอแกนเกาะเหลาท่ีเดิน

ทางออกนอกพื้นที่ นายจ้างให้ไปดำานำ้าเก็บปลิง ความสามารถของเขาถูกนำา

ไปใช้ในทางทีผ่ดิกฎหมาย ก็เป็นประเดน็ว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไร แบบไหน

 ดฉินัคดิว่ากรมการปกครองอาจต้องสร้างแรงบนัดาลใจให้ข้าราชการ

ทีท่ำาเรื่องนีด้้วย ขา้ราชการบางคนกท็ุ่มเท บางคนกไ็มท่ำา แล้วยงัมีช่องว่างใน

การทจุริตอยู่ ทีร่ะนองก็ยงัม ีดฉินัคดิว่าเราต้องคดิแบบใหม่ คดิแบบเดมิๆ มนั

ก็จะวนๆ แต่ก็เห็นใจทกุฝ่าย เขาบอกว่าความล่าช้าคอืความอยุตธิรรม ถ้าเรา

ปล่อยให้เรือ่งนีล่้าช้าไป มนัเป็นช่องทางให้เกิดการค้ามนุษย์ ชาวมอแกนเกาะ

เหลาทีถ่กูจบัทีชุ่มพร ดฉินัคดิว่าเขากผ่็านขบวนการค้ามนษุย์ เพราะนายจา้ง

พาเขาไป ตอนนี้นายจ้างตายไปแล้ว เขาติดคุกอยู่ที่ชุมพร ดิฉันจึงอยากบอก

ว่า ถ้าเราทำาเรื่องนี้ช้า เราจะยืนอยู่จุดเดียวกับขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่า 

ดิฉันขอตั้งคำาถาม ขอบคุณค่ะ

 ศิริอร อารมย์ดี : สวัสดีค่ะ แม้ตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิฯ จะไม่ได้

ดูแลพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม แต่ท่ีผ่านมา เราเคยมีกรณีการให้การ

ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ราไวย์จากกองทุนยุติธรรม ในเรื่องเงินประกันตัว ถ้า

มีกรณี เดี๋ยวรับกรณีไปเลยก็ได้ค่ะ และทางเราจะไปยื่นให้กับทางกรมฯ
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 ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา : สวัสดีครับ พอดีผมทำางานในที่พื้นที่

ตะเขบ็ชายแดนทีแ่ม่สาย เราเจอกรณีท่ีจำาเป็นต้องขอสญัชาตไิทยตามมาตรา 

๓๘ วรรคสอง มีเงื่อนไขหนึ่งระบุว่า ไม่ปรากฏหลักฐานการโยกย้ายสัญชาติ

อ่ืน ความซับซ้อนมีอยู่ว่า พ่อบางคนถือสัญชาติมาเลเซีย พ่อบางคนถือ

สัญชาติไต้หวัน แต่แม่ถือใบถ่ินท่ีอยู่ถาวรหรือเป็นบุคคลไม่มีสถานะทาง

ทะเบยีน คำาถามกคื็อว่า ถ้าเด็กจะย่ืนขอสญัชาตไิทยจะตดิเงือ่นไขว่าต้องไม่มี

และใช้สญัชาติอืน่ ใครจะเป็นผูน้ำาสบื สมมตว่ิาเดก็ไม่ได้ย่ืนเอกสารเลยว่าตวั

เองมีและใช้สัญชาติอื่น แต่ในเอกสารของพ่อที่ยื่นเข้าไปมีปรากฏอยู่ อย่างนี้

แล้วจะใช้เอกสารเป็นตัวบอกว่าเด็กคนนีไ้ม่มแีละใช้สญัชาตอิืน่แล้วเหรอครบั 

ใครจะเป็นผูจ้ดัการ กระทรวงการต่างประเทศ หรอืเดก็ไปทำาเอง หรอืกรมการ

ปกครอง หรอืว่าจะเอาอย่างไรครบั เพราะเจออยู่หลายกรณี ขอบพระคณุมากครบั

ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา
ผูจัดการโครงการไรรัฐไรสัญชาติ ADRA Thailand

 วีนัส สีสุข : มีคำาอยู่ ๒ คำา คือ มีและใช้ ถ้ามี แต่ไม่ใช้ ก็ไม่เข้าองค์

ประกอบ ก็ต้องไปดูว่าเขาได้ใช้สัญชาติที่เขามีอยู่หรือเปล่า ยกตัวอย่างเมื่อ

สักครู่ พ่อเป็นมาเลย์ แม่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็ติดกรณีเดียวคือเด็กคนนี้

มีสิทธิที่จะมีสัญชาติมาเลเซียหรือเปล่า กฎหมายมาเลเซียให้สัญชาติกับคน

ทีเ่กิดจากชายมาเลเซยี แต่เกิดนอกรฐัมาเลเซยีหรอืเปล่า ท่านต้องไปดใูนราย

ละเอยีดว่ากฎหมายสญัชาตขิองเขา เดก็มสีทิธิได้รบัสญัชาตติามบดิาหรอืไม่ 

เพราะบางประเทศอย่างจีนถ้าเกิดนอกราชอาณาจักร เขาไม่ใช่ว่าให้สัญชาติ

กับทกุคน แต่มเีงือ่นไข ถ้ากฎหมายสญัชาตมิาเลเซยี ถึงแม้ว่าพ่อเป็นมาเลเซยี 

แต่เด็กเกิดที่ไทย เด็กคนนี้ก็ไปตามมาตรา ๗ ทวิ ได้

 ทีนี้กระบวนการพิสูจน์และรับรองการไม่มีหรือไม่ใช้สัญชาติของ

ประเทศอืน่ ส่วนใหญ่แล้วในหนังสอืสัง่การจะใช้วิธีการสอบพยานบคุคล เป็น

เรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยที่กำาหนดหลักเกณฑ์ตอนท่ีเสนอคณะ

รฐัมนตรว่ีา กลุม่ทีจ่ะได้สญัชาตไิทยตามมาตรา ๗ ทว ิคณุสมบตัปิระการหนึง่

คือต้องไม่มีและใช้สัญชาติของประเทศอื่น เพราะเราแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้

สัญชาติ เราจึงต้องเขียนลักษณะนี้ไว้ ถามว่าแตกต่างกับกลุ่มอื่นที่มีนโยบาย

แก้ไขปัญหาหรอืไม่ ผมยกตวัอย่างกรณีไทยพลดัถ่ิน อนัน้ีเขยีนไว้ในกฎหมาย

เลยว่า ต้องไม่มแีละใช้สัญชาตปิระเทศอืน่ แม้คณุจะเคยอยู่ในดนิแดนอืน่ เช่น 

เมียนมา กัมพูชา แล้วอพยพเข้ามาก็ตาม โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

คนเหล่านีถื้อว่าเป็นพลเมอืงของเมยีนมา ของกัมพูชา แต่ถ้าคณุจะใช้สญัชาติ

ไทย คุณต้องไม่มีและใช้สัญชาติของประเทศอื่น

 กระบวนการดำาเนนิการของกระทรวงมหาดไทย เราจะส่งรายชือ่พวก

นี้ไปให้สถานทูต สถานกงสุลของประเทศของเขาในประเทศไทย เพื่อตรวจ

สอบว่าคนเหล่านี้ที่มาย่ืนคำาร้องขอเป็นไทยพลัดถ่ินน้ัน เขาถือสัญชาติ 
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เมียนมาอยู่หรือไม่ ถือสัญชาติกัมพูชาอยู่หรือไม่ แต่การส่งเรื่องไปตรวจสอบ 

เรามีเงื่อนไข เรากำาหนดระยะเวลาว่า ขอให้เขาตอบมาภายใน ๓๐ วัน ถ้าไม่

ตอบมา เรากเ็ชือ่ว่าเขาไม่ใช่คนของคณุ เราก็จะดำาเนินการตามกฎหมายของ

เราได้ นี่ก็เป็นวิธีการในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้

 แต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จะอยู่ในหนังสอืว่าให้ใช้วิธีการสอบพยานบคุคลรบัรอง ซึง่ก็ไม่ยากอะไร จรงิๆ 

แล้วการดูว่าเขามีหลักฐานของประเทศอื่นหรือเปล่า ก็สอบคนท่ีเขาอยู่ด้วย 

สอบพยานที่น่าเชื่อถือในพื้นที่ ถ้ามีความรู้ของกฎหมายประเทศน้ันๆ หน่อย

ก็ย่ิงชดัเจนว่า เขามสีทิธิจะถือสญัชาติของคนท่ีเป็นพ่อแม่หรอืไม่ ซึง่ถ้าอำาเภอ

มีปัญหาเรื่องนี้ก็ให้หารือเข้ามาเลย ท่านเจอปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องกังวล เห็น

ว่าหนังสอืไม่ชดั แนวทางปฏิบติัไม่ชดั ท่านบอกให้เขาหารือเข้ามาทีก่ระทรวง

มหาดไทย เดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้

 บัญชา จันทร์สมบูรณ์ : ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน เวลาเสนอข่าว

เรื่องสัญชาติ บุคคลไร้รัฐ บุคคลตกสำารวจ จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาว่า ถ้า

ให้สญัชาติมากๆ ก็กลวัว่าจะมแีรงงานข้ามชาตเิอาลกูหลานเข้ามาขอสญัชาติ 

แล้วมีปัญหา คุณวีนัสพูดถึงวิวัฒนาการของกฎหมายสัญชาติ มันก็น่าสนใจ

ว่าเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของประเทศ ผมไปงานๆ หนึ่งมาก่อนหน้านี้ 

มีนักวิชาการท่ีทำาวิจัยเรื่องโครงสร้างประชากรเสนอว่า เอาไหม ให้สัญชาติ

เด็กท่ีเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่เกิดในไทย แต่ไม่ได้ให้ทันทีนะ เพราะ

ทุกวันนี้้หลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๔๗ หรือ ๒๕๔๘ ที่ว่าให้เรียน

หนังสอื แล้วท่านกบ็อกว่าปี ๒๕๕๑ มกีารจดแจ้งเกิดได้อกี ถ้าเขาเรียนหนังสือ

จนถึงระดับหนึ่ง มีอายุระดับหนึ่ง มีความรู้ในระดับคนไทยทั่วๆ ไป เขาเสนอ

ว่า ให้สัญชาติไทยเลยไหม เพื่อนำามาทดแทนโครงสร้างประชากร เพราะคน

ไทยก็มีลูกน้อยลง มองประเด็นเรื่องนี้อย่างไร ขอบคุณครับ

 อดิศร เกิดมงคล : มีประเด็นสั้นๆ เรื่องของประเด็นที่ตั้งขึ้นว่า 

กระบวนการจะไม่จบหรือเปล่า เพราะคนเข้ามาเรื่อยๆ ผมคิดว่าประเทศไทย

จัดการคนกลุ่มนี้ ๒ แบบ แบบแรกทำางานกับประเทศต้นทางให้มีการพัฒนา

สญัชาตริะหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทางให้ชดัเจน อกีแบบหน่ึง ผมคดิ

อย่างท่ีตั้งประเด็นข้ึนมาว่า วันน้ีเรามีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๖๐ เรื่องการคัดกรองคน ผมคิดว่าประเด็นน้ีสำาคัญ เพราะที่ผ่านมา

ประเทศไทยรับคนมาก่อน แล้วมีกระบวนการจัดการทีหลัง พอปัจจุบัน มันมี

การเปลี่ยนแปลง ๒ อย่างของโลก คือภูมิทัศน์เปลี่ยน คนมันเปลี่ยน การ 

ย้ายถ่ินของคนเปลี่ยน  สองก็คือสภาพของพ้ืนท่ีชายแดนเปลี่ยน  พ้ืนที่ 

ชายแดนไม่ได้เป็นชายแดน  แต่มันกลายเป็นศูนย์กลางของการเคล่ือนของ

อดิศร เกิดมงคล
เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ
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อดิศร เกิดมงคล
เครือขายองคกรดานประชากรขามชาติ
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คนแล้ว ดงันัน้ การเคลือ่นตวัในอนาคตของคนจะมผีลต่อการจดัการพลเมอืง 

มากขึ้น  ผมจึงคิดว่าประเด็นมติคณะรัฐมนตรีวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

ที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จำาเป็นต้องคุยกันให้ชัดว่าจะมีกระบวนการคัดกรอง 

ทัง้คนทีเ่ข้ามาใหม่หรอืคนท่ีมกีารเคลือ่นย้ายไปมาในพ้ืนท่ีชายแดนตลอดเวลา

หรอืพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในประเทศไทยอย่างไรทีจ่ะทำาให้เราสามารถวางกรอบได้ ต้อง

ต่อยอดจากอาจารย์ดรุณีคือ นอกจากเรื่องปัญหาคอขวดแล้ว เรายังต้องดู

เรื่องคนเข้าคนออกให้เป็นระบบมากกว่านี้ ขอบคุณครับ

 ฉัตรชัย บางชวด : ในเรื่องบุตรและผู้ติดตาม ขอนำาเรียนว่า 

ปัจจุบันท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการจดัการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์ด้านแรงงานหรือ กนร. มมีตมิอบให้

สภานติิบญัญัติแห่งชาติพิจารณาแก้ปัญหาบตุรและผู้ตดิตามแรงงานต่างด้าว 

มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะ อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ มีการประชุมไป ๒-๓ ครั้งแล้ว

 แต่ประเด็นคือปัจจุบัน เรายังไม่ได้พูดถึงการให้สัญชาติกับแรงาน

ต่างด้าว อนันัน้เป็นเรือ่งเชงินโยบายต้องมกีารพิจาณณากัน แต่เราตัง้หลกัว่า

เมื่อบุตรมากับพ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นยัง

มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศต้นทางอย่างชัดเจน ยังมีการเดินทางกลับประเทศ

ต้นทาง มีสัญชาติ ทำางานอย่างถูกต้องผ่านระบบ จุดเกาะเกี่ยวเหล่านี้ทำาให้

ยังถือว่า โดยหลักการแล้ว เด็กเหล่านั้นมีสัญชาติของประเทศต้นทาง

 ผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็นภาครัฐ ประชาสังคม วชิาการ อย่าเพิง่ไป

คิดแทนเขาว่าจะต้องให้สัญชาติเขา ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต ถ้า

เขาทำาประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตก็มาดเูป็นกรณีไป คอืไม่อยากให้คดิไปถึงข้ัน

นั้น เมื่อยังมีระบบ มีจุดเกาะเกี่ยวอยู่ แล้วผมก็เชื่อจากประสบการณ์ว่า 

แรงงานต่างด้าวยงัมีจดุเกาะเกีย่วกบัประเทศต้นทางชัดเจน สงัเกตหรอืเปลา่

ครับ พอมีการประกาศกฎหมาย แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับกันเยอะแยะ 

เขายังกลับประเทศต้นทาง อย่าไปคิดว่าแรงงานต่างด้าวเป็นคนไร้รัฐไร้

สญัชาตทิีต้่องแก้ปัญหา ประเดน็คอืต้องมกีารผสานความร่วมมอืกับประเทศ

ต้นทาง เพ่ือจดัระบบคนเหล่านีใ้ห้ถูกต้อง รวมทัง้กลุม่ผูต้ดิตามให้มสีถานะถูก

ต้องตามกฎหมาย ส่วนจะได้สัญชาติหรือไม่ในอนาคตก็มีช่องอยู่ ท้ังในเชิง

กฎหมายและเชิงนโยบายในอนาคต ขอบคุณครับ

 มานะ งามเนตร์ :  สิ่งที่เราพบส่วนหนึ่งคือ การไม่มีการยอมรับว่า

เขาเป็นบคุคลทีอ่ยู่ในประเทศไทย หลายคนเรยีกว่าคนไร้รฐั ผมใช้คำาหน่ึงทีใ่ช้

มาตลอดคือเอ็กซเรย์ทุกชุมชน ให้ทุกคนมีเลข ๑๓ หลัก นั่นคือกระบวนการ 

แต่วันนี้ขอเปลี่ยนกลับมาใช้ว่า เอ็กซเรย์ทุกชุมชน ช่วยกันหาคนไม่มีเลข ๑๓ 

หลัก ตรงนี้เครือข่ายจะช่วยกันเพ่ือหาคนอย่างไร และกรมการปกครองจะมี

โอกาสสนับสนุนตรงนี้อย่างไร ขอบคุณครับ

 ดรณุ ีไพศาลพาณชิย์กุล : พอดคีณุปรดีา คงแป้นตัง้ประเดน็เรือ่ง

คนไทยพลัดถิ่นที่ทาง ผอ.บรรจบ ดูแล เลยอยากขอความรู้และอัปเดตเกี่ยว

กับเรื่องการแปลงสัญชาติ

 บรรจบ จันทรัตน์ : เรื่องการให้สัญชาติที่มีคณะกรรมการรับรอง

ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ท่านกล่าว สำาหรับการให้สัญชาติกับคนไทยพลัด
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ถ่ิน ในกรณีทีเ่ป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ให้ความร่วมมอื น่ันเป็นปัญหาเฉพาะ

บุคคลที่กรมการปกครองรับทราบและทำาหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว 

และทางกรมฯ จะจดัคณะเจ้าหน้าท่ีไปนเิทศงาน ทำาความเข้าใจ หรืออาจต้อง

มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่อาจมีทัศนคติที่ไม่เคยปฏิบัติงานทางด้านนี้

 ขอเรียนว่าในการปฏิบัติงานการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน

ทัว่ไป ไม่มปัีญหาในทางปฏบิตั ิยกเว้นว่าจะมผีูย่ื้นคำาขอกระจกุตัวอยู่ในพ้ืนท่ี

ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งอัตรากำาลังเราขาด ทางท่านอธิบดีก็ได้ทำาความตกลงกับทาง

คณะกรรมการสทิธิฯ และมหาวทิยาลยัท่ีจะลงไปรบัคำาร้อง ท่ีเราพบกม็คีำาขอ

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิชุมชนไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ทาง

คณะกรรมการสทิธิฯ ก็ได้รบัคำาร้องเป็นจำานวนมาก ซึง่ผมเข้าใจว่าคำาร้องเหล่า

นี้อยู่ในข้ันการพิจารณาของจังหวัด โดยในทางปฏิบัติไม่มีปัญหา แต่เนื่อง 

จากกรมฯ เรามีการขยายกลุ่มการให้สัญชาติไปยังกลุ่มนักเรียนจำานวนมาก 

ทางกรมฯ จึงกำาลังพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีการย่ืนคำาร้องผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยเชือ่มโยงทะเบยีนประวัติ บตัรประจำาตวั ซึง่เป็นหลักฐานทาง

ราชการท่ีอยู่ในระบบของเรา เรามีการเชื่อมโยงให้เหมือนกับการจัดทำาบัตร

ประจำาตัวประชาชน เมื่อใส่เลข ๑๓ หลักเข้าไปจะมีการดึงข้อมูลจากฐาน

ข้อมูลเข้ามาในการรับคำาร้อง จะทำาให้เร็วขึัน แต่ขอเรียนว่าในช่วงต้นอาจ

ขลกุขลกั เนือ่งจากโปรแกรมกำาลงัพัฒนาและเร่ิมใช้งาน ตอนน้ีกำาลงัมกีารไล่

นิเทศงานไปตามพื้นที่ต่างๆ และจะมีการจัดประชุมใหญ่

 ปัญหาอปุสรรคในช่วงแรกๆ เช่น ในระบบฐานข้อมลูไม่ได้บนัทึกเลข

ประจำาตวัพ่อแม่เข้ามา ระบบอาจมองไม่เหน็ก็จะไม่ให้ย่ืนคำาร้อง แต่ถ้าให้ทาง

อำาเภอตรวจสอบทะเบยีนประวัติและบนัทกึเพ่ิมเตมิเข้ามาก็สามารถรับคำาร้อง

ได้ และเมือ่ระบบโปรแกรมได้รบัการปรบัแก้ไขให้สมบรูณ์ เข้าใจว่าการรบัคำา

ขอจะเร็วขึ้น ผลดีอีกประการคือจะมีการควบคุมจากส่วนกลาง เราจะดูเงื่อน

เวลาที่ยื่นคำาขอ จำานวนรับคำาขออำาเภอไหนมากน้อยเพียงใด อำาเภอไหนที่มี

ปัญหาเยอะ มผีูย่ื้นคำาขอจำานวนมาก กรมฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปนิเทศงานหรอื

ให้ความช่วยเหลือได้ ถ้าระบบสมบรูณ์ โดยการทดลองในช่วงแรกๆ มกีารปรับ

แก้โปรแกรมไปหลายส่วนก็จะทำาให้รับคำาขอได้เร็วขึ้น

 ในส่วนของผู้มีบัตรกรมการปกครอง ขอเรียนว่าทางกรมฯ ได้เร่งรัด

ดำาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยถือเป็นนโยบายของท่านปลัดกระทรวงและ

ท่านอธิบดี ในการปฏิบัติในส่วนกลาง เราจะเร่งรัดดำาเนินการให้เร็วที่สุด 

สำาหรับคนไทยพลัดถิ่นที่เป็นปัญหาในบางพื้นที่็ เรารับทราบปัญหา กำาลังนำา

เรียนผู้บงัคบับญัชาว่าจะมกีารปรับแก้ในระบบไหน ก็ขออนุญาตกราบขอโทษ

ด้วยที่ลงพื้นที่แล้วเจอปัญหา แต่นั่นเป็นปัญหาบุคคล ไม่ใช่เชิงระบบครับ

 ในเรื่องการแปลงสัญชาติของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ขอเรียนว่าท่านวีนัส

ได้เสนอปรับแก้หลกัเกณฑ์เก่ียวกับผูเ้ฒ่าไร้สญัชาตใิห้แปลงสญัชาตเิป็นไทย

ได้ง่ายข้ึน โดยได้แก้ไขปัญหาบางประการ เช่น อาชีพในการแปลงสัญชาติ

ทั่วไป รายได้ของชนกลุ่มน้อยท่ีได้รับถ่ินท่ีอยู่แล้วท่ีจะรับพิจารณาการแปลง

สัญชาติจะลดหลักเกณฑ์ลงครึ่งหน่ึง แต่สำาหรับผู้เฒ่าไร้สัญชาติที่อายุเกิน 

๖๕ ปีขึ้นไป เรื่องเกณฑ์รายได้ก็ไม่ได้นำามาคำานวณว่ามีรายได้เท่าน้ันเท่าน้ี 

เพียงแต่ขอมีการรับรองว่าประกอบอาชีพสุจริตเท่านั้น

 สำาหรบัการร้องเพลงท่ีท่านบอก อาจเป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ในระดับอำาเภอเพ่ือการให้คะแนนเท่านั้น คะแนนเรื่องความรู้ทั่วไปอาจเป็น

หมวดหน่ึงเท่านั้น แต่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งคะแนนใน

หมวดอื่นเขาอาจได้สูง ความรู้ภาษาไทยก็ขอให้สามารถสื่อสารภาษาไทย

เข้าใจได้บ้าง การร้องเพลงไม่ถือเป็นสาระสำาคัญมากนัก
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 สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ : ผมขอโอกาสพูดใน ๓ ประเด็นนะ

ครบั ประเดน็ที ่๑ ข้อเสนอของท่านอธิบดีกาญจนา คอืโดยปกตหิน่วยงานดแูล

รบัผดิชอบหลกัเพ่ือทำาให้เกิดการประสานสอดคล้องกันในหน่วยงานต่างๆ โดย

เฉพาะกฎหมาย ๓ ฉบับคือทะเบียนราษฎร สัญชาติ และคนเข้าเมือง ควรจะ

มีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน

 ประเด็นที่ ๒ เรื่องแรงงานต่างด้าวจำาเป็นต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน ไม่

ใช่ปิดๆ เปิดๆ เมื่อมีนโยบายชัดเจนแล้ว เราก็ต้องทำางานร่วมกับประเทศ

เจ้าของสญัชาตอิย่างใกล้ชดิ การจดทะเบยีนต่างๆ ก็ต้องมกีารร่วมมอืกันผ่าน

อาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานท่ีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แล้วได้รับ

การผ่อนผัน ผ่อนปรนให้จดทะเบียน ให้เข้าสู่ระบบ ก็ต้องมีการคุยเรื่องระยะ

เวลา ถ้าครบระยะเวลาแล้วกลับประเทศต้นทางจะมีอะไรรองรับหรือไม่ แล้ว

ยังมหีลายเรือ่งท่ีจะตามมา อย่างการจดัการศึกษาให้แก่ลูกหลานของแรงงาน

เหล่าน้ีในประเทศไทย เราคงไม่ได้เอาหลักสูตรภาษาไทยหรือวิชาการของ

ประเทศไทยไปสอน แต่น่าจะเป็นของประเทศต้นทาง โดยร่วมมือกับสถาน

กงสุลของประเทศนั้นๆ อันนี้เป็นงานที่ต้องทำาร่วมกันในระยะถัดไป

 ประเด็นสุดท้าย ผมอยากจะพูดถึงคนไร้สัญชาติ ผมกำาลังพูดถึงคน

ที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนสัญชาติใด ตรงนี้เราไม่ควรจำากัดเขตให้เขาอยู่

ตรงนัน้ ออกมาเมือ่ไหร่จะถูกดำาเนนิคด ีผมยงัสงสยัว่าคณุเอางบประมาณไป

ทิง้ตรงนัน้ทำาไม เพราะในท้ายทีส่ดุคุณก็ไม่สามารถส่งคนเหล่านีไ้ปทีป่ระเทศ

ใดๆ ในโลก ทำาไมคุณไม่จัดระบบระเบียบให้เขาสามารถขอสัญชาติไทย ผม

ไม่ได้บอกว่าให้สัญชาตินะ แต่ใช้ตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติสัญชาติ ที่

สามารถขอสญัชาติได้เมือ่อยู่ครบก่ีปีๆ ก็ให้ไปตามน้ัน จะได้หมดปัญหา เพราะ

มันจะโยงไปถึงเรื่องประชากรไทยถดถอยดังที่ท่านผู้สื่อข่าวได้กล่าว

 ผมว่าเวลาที่มองนโยบายระดับชาติต้องมองรอบด้าน ถ้ามองรอบ

ด้านแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียเงิน อย่างเรื่องการจำากัดเขต ออกจากเขตนี้ไม่ได้นะ 

ถ้าออกจากเขตนี้เมื่อไหร่ ถูกจับ คุณก็ต้องจ้างตำารวจ จ้างคนคอยเฝ้า แล้วที่

สำาคญัคอืจ้างอยัการ จ้างผูพิ้พากษา จ้างเรอืนจำา วุ่นวายไปหมด เสยีเงนิเลีย้ง

อาหารเขาอีก คุณจะไปทำาทำาไม ทำาไมไม่ทำาให้มันถูกระบบเสีย เหมือนที่คุณ

มานะพูดว่าให้ไปเอ็กซเรย์เลย

 ทัง้หลายทัง้ปวงก็ต้องโยงไปถึงเร่ืองการเข้า-ออกเมอืง ปัจจบุนัน้ีไทย

ใช้ระบบของสำานักงานตรวจคนเข้าเมอืงเป็นระบบหลกัเพียงระบบเดยีว ซึง่ผม

คิดว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ตาม

หมู่บ้านชายแดน ทำาไมเราไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลว่า ถ้ามีใคร

เข้ามาในเขตเมือ่ไหร่ ให้ไปซกัถาม ควบคมุ ดูแลไว้ก่อน เพราะคนทีเ่ข้ามาตาม

นีไ้ม่มหีนงัสอืเดนิทางแน่นอน แล้วโยงกับตรวจคนเข้าเมอืง โยงกบัท่านผูว่้าฯ 

โยงกับผู้บังคับการตำารวจจังหวัดนั้น มันก็จะแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้ ไม่

เช่นนัน้เราก็กลวัปัญหาว่าพอให้สญัชาตแิล้ว เดีย๋วพวกนัน้ลกัลอบเข้ามาใหม่ 

เราจึงต้องคิดให้เป็นระบบ

 ผมคิดว่ามันเป็นเร่ืองท่ีเราต้องทำางานในระยะยาว ยกตัวอย่างท่ี

แม่สอด เดี๋ยวน้ีมีสถานรองรับเด็กประเทศอื่นในแม่สอดที่ดำาเนินการโดยคน

ประเทศอืน่ด้วย เราควรจะต้องเข้าไปจบัระบบ ระเบยีบ คณุจะมาตัง้ตรงนีก็้ได้ 

แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบ ตามกฎหมายไทย โดยท่ีประเทศท่ีคณุจากมาต้อง

มาร่วมรับผิดชอบด้วย เราไม่รังเกียจเพราะว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกัน แต่มัน

ต้องมคีวามรบัผดิชอบด้วย เรือ่งพวกน้ีผมว่าต้องเป็นมาสเตอร์แพลนท่ีจะต้อง

ทำากันต่อไปครับ ขอบคุณครับ
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 สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ : ผมขอโอกาสพูดใน ๓ ประเด็นนะ

ครบั ประเดน็ที ่๑ ข้อเสนอของท่านอธิบดีกาญจนา คอืโดยปกตหิน่วยงานดแูล

รบัผดิชอบหลกัเพ่ือทำาให้เกิดการประสานสอดคล้องกันในหน่วยงานต่างๆ โดย

เฉพาะกฎหมาย ๓ ฉบับคือทะเบียนราษฎร สัญชาติ และคนเข้าเมือง ควรจะ

มีความสัมพันธ์กลมกลืนกัน

 ประเด็นที่ ๒ เรื่องแรงงานต่างด้าวจำาเป็นต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน ไม่

ใช่ปิดๆ เปิดๆ เมื่อมีนโยบายชัดเจนแล้ว เราก็ต้องทำางานร่วมกับประเทศ

เจ้าของสญัชาตอิย่างใกล้ชดิ การจดทะเบยีนต่างๆ ก็ต้องมกีารร่วมมอืกันผ่าน

อาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานท่ีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย แล้วได้รับ

การผ่อนผัน ผ่อนปรนให้จดทะเบียน ให้เข้าสู่ระบบ ก็ต้องมีการคุยเรื่องระยะ

เวลา ถ้าครบระยะเวลาแล้วกลับประเทศต้นทางจะมีอะไรรองรับหรือไม่ แล้ว

ยังมหีลายเรือ่งท่ีจะตามมา อย่างการจดัการศึกษาให้แก่ลูกหลานของแรงงาน

เหล่าน้ีในประเทศไทย เราคงไม่ได้เอาหลักสูตรภาษาไทยหรือวิชาการของ

ประเทศไทยไปสอน แต่น่าจะเป็นของประเทศต้นทาง โดยร่วมมือกับสถาน

กงสุลของประเทศนั้นๆ อันนี้เป็นงานที่ต้องทำาร่วมกันในระยะถัดไป

 ประเด็นสุดท้าย ผมอยากจะพูดถึงคนไร้สัญชาติ ผมกำาลังพูดถึงคน

ที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนสัญชาติใด ตรงนี้เราไม่ควรจำากัดเขตให้เขาอยู่

ตรงนัน้ ออกมาเมือ่ไหร่จะถูกดำาเนนิคด ีผมยงัสงสยัว่าคณุเอางบประมาณไป

ทิง้ตรงนัน้ทำาไม เพราะในท้ายทีส่ดุคุณก็ไม่สามารถส่งคนเหล่านีไ้ปทีป่ระเทศ

ใดๆ ในโลก ทำาไมคุณไม่จัดระบบระเบียบให้เขาสามารถขอสัญชาติไทย ผม

ไม่ได้บอกว่าให้สัญชาตินะ แต่ใช้ตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติสัญชาติ ที่

สามารถขอสญัชาติได้เมือ่อยู่ครบก่ีปีๆ ก็ให้ไปตามน้ัน จะได้หมดปัญหา เพราะ

มันจะโยงไปถึงเรื่องประชากรไทยถดถอยดังที่ท่านผู้สื่อข่าวได้กล่าว

 ผมว่าเวลาที่มองนโยบายระดับชาติต้องมองรอบด้าน ถ้ามองรอบ

ด้านแล้ว เราก็ไม่ต้องเสียเงิน อย่างเรื่องการจำากัดเขต ออกจากเขตนี้ไม่ได้นะ 

ถ้าออกจากเขตนี้เมื่อไหร่ ถูกจับ คุณก็ต้องจ้างตำารวจ จ้างคนคอยเฝ้า แล้วที่

สำาคญัคอืจ้างอยัการ จ้างผูพิ้พากษา จ้างเรอืนจำา วุ่นวายไปหมด เสยีเงนิเลีย้ง

อาหารเขาอีก คุณจะไปทำาทำาไม ทำาไมไม่ทำาให้มันถูกระบบเสีย เหมือนที่คุณ

มานะพูดว่าให้ไปเอ็กซเรย์เลย

 ทัง้หลายทัง้ปวงก็ต้องโยงไปถึงเร่ืองการเข้า-ออกเมอืง ปัจจบุนัน้ีไทย

ใช้ระบบของสำานักงานตรวจคนเข้าเมอืงเป็นระบบหลกัเพียงระบบเดยีว ซึง่ผม

คิดว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ตาม

หมู่บ้านชายแดน ทำาไมเราไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลว่า ถ้ามีใคร

เข้ามาในเขตเมือ่ไหร่ ให้ไปซกัถาม ควบคมุ ดูแลไว้ก่อน เพราะคนทีเ่ข้ามาตาม

นีไ้ม่มหีนงัสอืเดนิทางแน่นอน แล้วโยงกับตรวจคนเข้าเมอืง โยงกบัท่านผูว่้าฯ 

โยงกับผู้บังคับการตำารวจจังหวัดนั้น มันก็จะแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้ ไม่

เช่นนัน้เราก็กลวัปัญหาว่าพอให้สญัชาตแิล้ว เดีย๋วพวกนัน้ลกัลอบเข้ามาใหม่ 

เราจึงต้องคิดให้เป็นระบบ

 ผมคิดว่ามันเป็นเร่ืองท่ีเราต้องทำางานในระยะยาว ยกตัวอย่างท่ี

แม่สอด เดี๋ยวน้ีมีสถานรองรับเด็กประเทศอื่นในแม่สอดที่ดำาเนินการโดยคน

ประเทศอืน่ด้วย เราควรจะต้องเข้าไปจบัระบบ ระเบยีบ คณุจะมาตัง้ตรงนีก็้ได้ 

แต่ต้องเป็นไปตามระเบยีบ ตามกฎหมายไทย โดยท่ีประเทศท่ีคณุจากมาต้อง

มาร่วมรับผิดชอบด้วย เราไม่รังเกียจเพราะว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกัน แต่มัน

ต้องมคีวามรบัผดิชอบด้วย เรือ่งพวกน้ีผมว่าต้องเป็นมาสเตอร์แพลนท่ีจะต้อง

ทำากันต่อไปครับ ขอบคุณครับ
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๑. การจัดการปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้รบัเรือ่งร้องเรยีนตามคำาร้อง

ที่ ๓๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องกับพวก

เป็นชาวบ้านตำาบลอนิทขิล อำาเภอแม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ ได้ถูกจำาหน่ายราย

ชื่อและรายการบุคคลด้วย ทร. ๙๗ เมื่อปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ จาก สำานักบริหาร

การทะเบียน กรมการปกครอง ทำาให้ผู้ร้องและพวกถูกระงับการดำาเนินการ

ทางทะเบียนราษฎร ไม่สามารถขอออกเอกสารรับรองสถานะบุคคลทำาให้ได้

รับความเดือดร้อน ซึ่งผู้ร้องเคยย่ืนคำาร้องขอคืน รายการสถานะบุคคลต่อ

อำาเภอแม่แตงให้ดำาเนินการแก้ไขปัญหา แต่อำาเภอแม่แตงปฏิเสธโดยให้

เหตผุลว่า บตัรประจำาตัวของผูร้้องและพวกถูกจำาหน่าย ไม่สามารถดำาเนนิการ

ได้ จากกรณีทีส่ำานักทะเบยีนอำาเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ จำาหน่ายชือ่และ

รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๔๘ จำานวน ๕,๐๐๘ ราย ซึ่งได้รับผลกระทบต่อสิทธิในสถานะบุคคลจาก

การถูกระงบัรายการบคุคลทางทะเบยีนราษฎร กล่าวคอื ได้รับความเดอืดร้อน

ในสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ อาทิ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเดิน

ทางออกนอกพ้ืนท่ี ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรที่รับรองหรือยืนยันตัว

บุคคลมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี จึงร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ

 ต่อมา คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้รับเร่ืองร้องเรียนตาม

คำาร้องที่ ๒๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องและ

ชาวบ้านจำานวนมากทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนทีอ่ำาเภอเวียงแหง จงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ อำาเภอเวียงแหงได้ทำาการจำาหน่ายรายการบุคคลทาง

ทะเบยีนราษฎรของผูร้้องและชาวบ้านนับพันรายออกจากทะเบยีนอำาเภอ โดย

ยกเลกิบตัรประจำาตัวบคุคลไม่มสีถานะ บคุคลทางทะเบยีนทีเ่คยสำารวจไว้ออก

จากทะเบียนราษฎรอำาเภอเวียงแหง และยกเลิกบัตรประจำาตัวบุคคล ไม่มี

สถานะบคุคลทางทะเบยีน ทำาให้เสยีสทิธิและสวัสดกิารขัน้พ้ืนฐานและได้รบั

ความเดือดร้อน จึงร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและขอความช่วยเหลือ

 คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า

พ้ืนเมือง ได้กำาหนดประเด็นการตรวจสอบกรณีตามคำาร้องท่ีมีการจำาหน่าย

รายการสถานะบคุคลออกจากทะเบยีนของอำาเภอแม่แตงและอำาเภอเวียงแหง 

จงัหวัดเชยีงใหม่ เป็นการกระทบต่อสทิธิต่างๆ ตามสทิธิของพลเมอืงไทย โดย

เมือ่วันท่ี ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ได้เดนิทางลงพ้ืนทีต่รวจสอบข้อเทจ็จรงิ ณ 

บ้านห้วยตาด หมู่ที่ ๑๖ ตำาบลอินทขิล อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 สภาพปัญหาท่ีพบ ชาวบ้านได้รบัผลกระทบโดยขาดสทิธิเสรภีาพใน

ด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านสถานะบุคคล ด้านการศึกษา และด้าน

สวัสดิการจากรัฐ จากการถูกเพิกถอนสัญชาติไทย จำาหน่ายรายการทาง

ทะเบียนและระงับการเคล่ือนไหวทางทะเบียนราษฎรโดยชาวบ้านไม่รู้ตัวมา

ก่อน มารู้ตัวภายหลัง (เมื่อตอนที่มีลูกเกิดแล้วแจ้งเข้าทะเบียนบ้านไม่ได้ (ส่ง

ผลทำาให้ลกูไม่ได้รบัสญัชาตไิทย)) หรอืมาทราบภายหลงั ท่ีไปทำานิตกิรรมใดๆ 

แล้ว แต่ตรวจสอบรายการทะเบียนราษฎรแล้วปรากฏว่าถูกระงับไม่ให้มีการ

เคลือ่นไหว และชาวบ้านยังอ้างว่าไม่มกีารแจ้งให้ทราบว่ามกีารเพิกถอนหรอื

ระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนตั้งแต่เมื่อใด

 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมร่วม

กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือขอทราบข้อเทจ็จรงิและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า การจำาหน่าย

รายการสถานะบุคคลตามคำาร้อง ปัญหาเกิดจากมีการร้องเรียนเก่ียวกับการ

ทุจริตเก่ียวกับทะเบียนราษฎรในอำาเภอแม่แตงและอำาเภอเวียงแหง ทำาให้มี
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๑. การจัดการปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้รบัเรือ่งร้องเรยีนตามคำาร้อง
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ยกเลกิบตัรประจำาตัวบคุคลไม่มสีถานะ บคุคลทางทะเบยีนทีเ่คยสำารวจไว้ออก
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การจำาหน่ายรายการบคุคลออกจากฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎรและหรอืระงับ

ความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร (โดยจำาหน่ายแบบเหมารวม) รวมถึงมี

การถอนสัญชาติไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ (อำาเภอแม่แตงและอำาเภอเวียง

แหง) ไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่กรม

สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้ามาตรวจสอบเหตุทุจริตนี้ด้วย

 จากการประชมุฯ ให้สำานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

(กสม.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง, จังหวัดเชียงใหม่, 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล 

(คสบ.) ร่วมกันจัดทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการแก้ไขปัญหาฯ

 ความสำาเร็จ	 /	 ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เมือ่วันที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๐ ได้มพิีธีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื เรือ่ง 

ความร่วมมอืเพ่ือการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลและสิทธิต่อกรณกีารจำาหน่าย

รายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและการระงับความ

เคลือ่นไหวทางทะเบยีนราษฎรในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่วันท่ี ๕ มถุินายน 

๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

๒. ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
ด้านสถานะบุคคล รวมทั้ง ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินให้แก่
ชนเผ่ามันนิในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล
 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตไิด้รบัเรือ่งร้องเรยีนตามคำาร้อง

ที ่๕๖๗/๒๕๕๙ เมือ่วันที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๙ กล่าวอ้างว่า ผูร้้องกับพวกเป็น

คนชนเผ่ามันนิ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอาศัยและ ทำากินในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

พัทลุง และสตูล บริเวณแนวเทือกเขาบรรทัด มีประชากรประมาณ ๓๒๘ คน 

ผู้ร้องอ้างว่าปัจจุบันชนเผ่ามันนิแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการย้ายสถานที่อาศัยและ

ทำากินตามสภาพ ความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิออกมาตดิต่อกับผูค้นภายนอก

เป็นครั้งคราว

 กลุ่มที่สอง กลุ่มที่อยู่อาศัยตามแนวป่าใกล้เคียงพืชเศรษฐกิจ

 กลุ่มที่สาม กลุ่มที่มีตั้งถิ่นฐานถาวร

 ซึง่ในรอบ ๒๐ ปีท่ีผ่านมา ชนเผ่ามนันปิระสบปัญหาการใช้ชวิีตและ

ความเป็นอยู่หลายด้าน เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม แหล่งอาหาร

น้อยลง ทำาให้ไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ และ เมื่อไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็ถูก

เอาเปรียบทางสังคมจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ผู้ร้องอ้างว่าชนเผ่ามันนิ 

ยังประสบปัญหาเป็นบคุคลท่ีไม่มสีถานะทางทะเบยีน ทำาให้ไม่ได้รบัสวสัดกิาร

จากภาครัฐ จากกรณีดังกล่าว จึงร้องเรียนมาเพ่ือขอให้คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ๑) ขอให้หน่วยงานรฐัจดัสรรและประกาศให้พ้ืนท่ีทีช่นเผ่ามนันอิาศัย

และทำากินเป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม

 ๒) ขอให้ตรวจสอบและมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายเพ่ือดแูลความเป็น

อยู่ของชนเผ่ามันนิ โดยให้หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องดูแลเรื่อง

ความมั่นคงด้านอาหารและสวัสดิการพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล 

เป็นต้น

 ๓) ขอความช่วยเหลอืเพ่ือให้ชนเผ่ามนันไิด้รบัสญัชาตไิทยและมบีตัร

ประจำาตัวประชาชน

 คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า
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เป็นต้น
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ประจำาตัวประชาชน

 คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า
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พ้ืนเมือง ได้พิจารณาตรวจสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล และ

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรฐั โดยกำาหนดประเดน็ว่า ชนเผ่ามนันเิป็น 

กลุ่มชาติพันธุ์ด้ังเดิมท่ีต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองจากรัฐ โดยประสบ

ปัญหาด้านสถานะบุคคล ประสบปัญหาการใช้ชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ 

(ท่ีอยู่อาศัยและที่ดินทำากินให้แก่ชนเผ่ามันนิ) จึงกำาหนดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบคุคลในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรงั พัทลงุ 

และสตูล

 เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ตำาบลทุ่งนารี อำาเภอป่าบอน จังหวัด

พัทลุง

 เมือ่วนัท่ี ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านคลองตง หมู ่๒ ตำาบลปะเหลียน 

อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ถำ้าภูผาเพชร หมู่ ๙ ตำาบลปาล์ม

พัฒนา อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล และพื้นที่วังสายทอง หมู่ ๑๐ ตำาบลนำ้าผุด 

อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

 ความสำาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ชนเผ่ามนันิอยู่จรงิในพ้ืนทีป่่าทัง้ ๓ จงัหวัด จงึอาจ

จะต้องศกึษาให้ละเอยีดและรอบคอบเพ่ือนำาไปสูก่าร จดัทำาข้อเสนอแนะ โดย

กำาหนดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย

เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า

พื้นเมือง (ชนเผ่ามันนิ) พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล และพัทลุง เพื่อนำาไปสู่การจัด

ทำาข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

 - การช่วยเหลอืเพ่ือให้ชนเผ่ามนันไิด้รบัสญัชาตไิทยและมบีตัรประจำา

ตวัประชาชน โดยให้มกีารพิสจูน์ตรวจสอบสถานะบคุคลชาวมนันิ (อตัลกัษณ์

ของบุคคล) และสำารวจจำานวนประชากรของ ชาวมันนิให้ชัดเจน หากกรณีที่

มีการเกิด/ตาย/ย้าย จึงต้องสำารวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ

 - ให้มีการส่งเสริมด้านความมั่นคงในชีวิต ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร 

สทิธิด้านสวัสดกิารอืน่ๆ ทีพึ่งได้รบัจากรฐั โดยไม่ขดัต่อวิถีชวิีตหรอืภูมปัิญญา

ของชนเผ่ามันนิ

 - ให้มีการศึกษาเพ่ือกำาหนดพ้ืนที่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมให้แก่

ชนเผ่ามนัน ิตามแนวทางมตคิณะรัฐมนตรี เรือ่ง การฟ้ืนฟูวิถีชวิีตชาวกะเหรีย่ง 

เมื่อเดือนมิถุนายนปี ๒๕๕๓ และเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อเดือน

สิงหาคมปี ๒๕๕๓ แล้ว เพ่ือจะได้เป็นการให้ความคุ้มครอง และส่งเสริม

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
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การพัฒนาสถานะบุคคล
และสิทธิของคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในประเทศไทย
และข้อท้าทายบางประการ
อนุกรรมการด้านสิทธิ
สถานะกลุ่มชาติพันธ์ และชนเผ่าพื้นเมือง๑

ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑
เตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการฯ
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 คนไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	 หรือผู้มีปัญหาสถานะบุคคล	 (๒๕๔๘)	

ในประเทศไทย สามารถจำาแนกได้เป็นคน ๖ กลุ่ม๒  ได้แก่

 กลุ่มที่หนึ่ง - คนไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล (คนไร้รัฐ)

 กลุ่มที่สอง - คนไทยแต่ยังคงตกหล่น ยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู ้

มีสัญชาติไทย

 กลุ่มที่สาม - คนอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานาน

แล้ว (คนต่างด้าวเกิดนอก)

 กลุม่ท่ีสี ่- คนอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในประเทศไทยรุน่ท่ี ๒ (คนต่างด้าว

เกิดไทย)

 กลุ่มที่ห้า - แรงงานข้ามชาติ และ

 กลุ่มที่หก - ผู้หนีภัยการสู้รบ ๒๓

 ในเบื้องต้นน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มท่ีหน่ึงถึงกลุ่มท่ีสี่ โดยข้อจำากัด

ในการดำาเนินชีวิตของคนกลุ่มดังกล่าวแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะปัญหาคือ   

 ประการแรก - การพัฒนาสถานะบคุคลตามกฎหมายเพ่ือให้คนไร้รัฐ

๒
พัฒนาแนวคิดโดย รศ.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

อ้างถึงใน ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, “ห้าคูณหก : สูตรคูณเพ่ือการพัฒนาสถานะบุคคลตาม

กฎหมายไทย”, ใน ๕ คูณ ๖ จากแม่อาย...สู่อันดามัน เส้นทางสู่การมีสถานะบุคคลบนผืนแผ่น

ดนิไทย, บรรณาธิการ : ป่ินแก้ว อุน่แก้ว, กรกฎาคม ๒๕๕๒, สนับสนุนการจดัทำาโดย มลูนธิิเอเชยี, 

หน้า ๔๙-๖๔

๓
จำาแนกได้อีกเป็นผู้หนีภัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว และผู้หนีภัยนอกพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว หรือ 

ผู้ลี้ภัยในเมือง (Urban refugee)

ถูกมองเห็นด้วยสายตาของกฎหมาย (กฎหมายการทะเบียนราษฎร) ก้าวให้

พ้นจากการอาศัยอยู่โดยผิดกฎหมาย การเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

(กฎหมายคนเข้าเมอืง) และอาจไปได้ไกลถึง “การขอมสีญัชาตไิทย” (กฎหมาย

สัญชาติ)

 ประการที่สอง - ในระหว่างกระบวนการพัฒนาสถานะบุคคลตาม

กฎหมายลักษณะต่างๆ นี้ คนกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถดำาเนินชีวิตได้

อย่างมคีณุภาพเพ่ือทีจ่ะสามารถดแูลตวัเองและครอบครวั รวมถึงเป็นสมาชกิ

ที่ดีของสังคมไทยได้อย่างไร

 นับจากอดีต ประเทศไทยมีนโยบาย กฎหมายที่มุ่งแก้ปัญหาความ

ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างต่อเน่ือง ทั้งในแง่การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุง 

กฎหมาย รวมถึงการมอีอกหนงัสอืสัง่การเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประเดน็การ

พัฒนาสิทธิในสถานะบุคคล และสิทธิด้านต่างๆ สำาหรับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีทะเบยีนราษฎรทัว่ประเทศนบัร้อยฉบบั ซึง่สามารถสรปุถึงแนวทาง

ที่ผ่านมา และข้อท้าทายในปัจจุบันดังต่อไปนี้

๑. การแก้ไขปัญหาความไร้รัฐและข้อท้าทาย
 ประเทศไทยมกีฎหมายทีก่ำาหนดให้ต้องรบัรองความเป็นบคุคลตาม

กฎหมายแก่บคุคลทุกคนท่ีมจีดุเกาะเก่ียว (connecting point) กับประเทศไทย 

กล่าวคือ หากบุคคลนั้นเกิดในประเทศไทย (ดำาเนินการจดทะเบียนการเกิด 

หรือ Birth Registration โดยกำาหนดให้มีสูติบัตรประเภทต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล) อาศัยอยู่ (จัดทะเบียนบ้าน หรือทะเบียน

ประวัต)ิ หรอืเสยีชวิีต (ออกใบมรณบตัร) โดยกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องคอื พระราช

บัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และมี
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หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องจำานวนหนึ่งที่ออกมาเพ่ือการสร้างความเข้าใจต่อ

แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า

 ๑.๑	 ในบางพื้นท่ียังคงมีการปฏิเสธท่ีจะจดทะเบียนการเกิด 

เน่ืองจากการจดทะเบียนการเกิดเป็นข้ันตอนแรกของการขจัดความไร้รัฐให้

แก่มนุษย์ทกุคนท่ีมจีดุเกาะเก่ียวกับรฐัไทย โดยการเกิด และเป็นอำานาจหน้าที่

ของรฐัไทยในการรบัรองความเป็นบคุคลตามกฎหมาย กลบัพบว่า ยงัคงมกีาร

ปฏิเสธการจดทะเบียนการเกิดในหลายพื้นที่

 ๑.๒	 ยังคงมีคนไร้รัฐซึ่งไม่มีใครทราบจำานวน ในกรณีท่ีบุคคล 

ไม่ได้เกิดในประเทศไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่มีเอกสารแสดง

ตนใดๆ เลย ที่ผ่านมาประเทศไทยดำาเนินการแก้ไขปัญหาคือ 

 แนวทางแรก - ภายใต้มติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

กำาหนดให้มกีารดำาเนนิการสำารวจเพ่ือการจดัทำาทะเบยีนประวัต ิ“ผูไ้ม่มสีถานะ

ทางทะเบียนราษฎร” (ทร.๓๘ ก.) และเลขประจำาตัว ๑๓ หลักขึ้นต้นด้วยเลข 

๐ (กลุ่ม ๘๙) โดยกำาหนดกรอบเวลาการสำารวจถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 แนวทางทีส่อง - คนไร้รฐั สามารถเข้าพบเจ้าหน้าท่ีทะเบยีนเพ่ือขอรับ

การจัดทำาทะเบียนประวัติ “ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” (ทร.๓๘ ก.) 

และเลขประจำาตัว ๑๓ หลักขึ้นต้นด้วยเลข ๐ (กลุ่ม ๐๐)  โดยอาศัยช่องทาง

ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

 อย่างไรกดี็ พบว่ายังมกีารปรากฏตัวของคนไร้รฐัอยู่ ด้วยเพราะบคุคล

กลุม่นีม้สีถานะตามกฎหมายเป็น “คนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย” แม้จะมช่ีองทาง

ให้คนไร้รฐัไปรบัการจดัทำาทะเบยีนประวตั ิแต่เขาหรอืเธอเหล่านีก็้มคีวามกลวั

ว่าอาจจะถูกจบักุมดำาเนินคดีในฐานคนต่างด้าวเข้าเมอืงผดิกฎหมาย  ในขณะ

ที่เจ้าหน้าที่ก็มีความไม่มั่นใจ  เพราะตนอาจ  “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อ

คนเข้าเมืองผิดกฎหมายมาปรากฏตัวตรงหน้า  ดังน้ันจึงเป็นสาเหตุให้คนไร้

เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลยังคงปรากฏตัวอยู่ในสังคมไทย  โดยที่ไม่

สามารถทราบได้ถึงจำานวนที่แน่นอน

	 ๑.๓	 แม้จะไม่ไร้รัฐแล้ว	 แต่ก็ไม่มีสิทธิอาศัย	 ขาดฐานแห่งการ

พฒันาศกัยภาพด้านต่างๆ		สบืเน่ืองจากกฎหมายการทะเบยีนราษฎรรบัรอง

เพียงการปรากฏตัวอยู่ของบุคคล โดยท่ีรัฐไทยยังคงไม่มีนโยบายท่ีชัดเจน 

ต่อคนกลุ่มนี้  ดังนั้น  แม้บุคคลจะได้รับการแก้ปัญหาความไร้รัฐ  แต่มิได้ส่ง

ผลให้บุคคลได้รับการผ่อนผันหรืออนุญาตให้อาศัยอยู่ (แม้เพียงชั่วคราว) ใน

รัฐไทยแต่อย่างใด  หรือกล่าวได้ว่ายังไม่มีนโยบายสำาหรับคนกลุ่มนี้

	 ๑.๔	 การระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร	 หรือการ

จำาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร  โดยไม่มีการ 

แจ้ง  หรือเปิดโอกาสให้บุคคลเป้าหมายได้ชี้แจง  โต้แย้ง  ซึ่งส่งผลอย่างมาก 

ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันนับตั้งแต่การแจ้งเกิดบุตร  การทำานิติกรรม 

ธุรกรรมต่างๆ  การขาดเอกสารที่จะใช้เพื่อสมัครงาน  ฯลฯ  ดังกรณีที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดเชียงราย พ้ืนท่ีอำาเภอแม่จัน (ประมาณหนึ่งหมื่นราย) จังหวัด

เชยีงใหม่  พ้ืนทีอ่ำาเภอแม่แตง  (ประมาณสองหมืน่ราย)  อำาเภอแม่รมิ (ประมาณ

พันรายเศษ)  ฯลฯ  ซึง่จนถึงปัจจบุนั บคุคลจำานวนดงักล่าวต้องตกอยู่ในสภาวะ

ไร้รัฐมาร่วม ๑๐ ปีแล้ว

 ๑.๕	กรณเีดก็ไร้รฐัในสถาบนัการศกึษา แม้จะมช่ีองทางการจดัทำา

ทะเบียนบุคคลตามข้อ ๑.๒) แต่สำาหรับเด็กในสถาบันการศึกษา การสำารวจ
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 ๑.๕	กรณเีดก็ไร้รฐัในสถาบนัการศกึษา แม้จะมช่ีองทางการจดัทำา
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โดยสถาบันการศึกษาน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า  โดยเฉพาะเด็กใน 

โรงเรียนพ้ืนท่ีห่างไกล  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ีจะไม่ตกเป็นคนไร้รัฐ 

และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเตม็ท่ี   อาจจำาเป็นต้องมีมาตรการ

ที่กำาหนดให้สถาบันการศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานสำานักทะเบียนราษฎร   

ดำาเนนิการสำารวจฯ ทกุปี (ครัง้สดุท้ายทีม่กีารสำารวจคนในสถาบนัการศึกษา

คือ ช่วงปี ๒๕๔๘ -๒๕๕๒)

๒. การแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติและข้อท้าทาย๔

 ในการแก้ไขปัญหาความไร้สญัชาตขิองรฐัไทย สามารถจำาแนกตาม

ลักษณะข้อเท็จจริงของแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

	 ๒.๑)	 กรณีบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานแล้ว	

(ชนกลุ่มน้อย	หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	๑๙	กลุ่ม

 ในอดีต ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมประเทศไทยได้ผ่อนผันให้ชน 

กลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่ง “เข้าเมืองผิดกฎหมาย” ให้สามารถ 

“อยู่อาศัยได้ชั่วคราว” (โดยอาศัยมาตรา ๑๗ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี) ต่อมาเมื่อพบว่าคนกลุ่มน้ีไม่สามารถกลับ

ประเทศต้นทางได้ และมคีวามกลมกลนืกับสงัคมไทยแล้ว ประเทศไทยก็เปิด

โอกาสให้บุคคลดังกล่าวพัฒนาสถานะบุคคล โดยสามารถขอมี “ถ่ินที่อยู่

ถาวร” (Permanent Residence)  ในประเทศไทยได้  (โดยอาศัยมาตรา ๑๗ 

๔
บางส่วนจากข้อเสนอจากโครงการพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือการขบัเคลือ่นนโยบายด้านสทิธิในสขุ

ภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล และคณะ, สนับสนุนงบประมาณ

จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ปี ๒๕๕๘

พ.ร.บ.คนเข้าเมอืง พ.ศ.๒๕๒๒  ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตร)ี  และเมือ่เวลา

ผ่านไปครบ ๕ ปี ก็สามารถย่ืนคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ (มาตรา ๙, 

มาตรา ๑๐ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.

๒๕๒๕ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕)

 ปัจจุบัน ภายใต้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย  วันท่ี ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๕  กำาหนด

ให้กลุม่บคุคลท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยกลุม่ต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี  สามารถเข้า

สู่กระบวนการขอสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  และมีถิ่นที่

อยู่ถาวร ได้แก่

 หน่ึง	 -	 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ฯ ท่ีเข้ามาในประเทศไทย

ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ และได้รับการสำารวจและจัดทำาทะเบียน

ประวตัภิายในปี ๒๕๔๒ (มจีำานวน ๔๘๘,๑๐๕ คน แบ่งเป็นคนอพยพทีเ่ข้ามา

เป็นเวลานานแล้ว จำานวน ๒๙๐,๒๖๙ คน และรุน่ลกูท่ีเกิดในไทย ๑๑๐,๔๖๒ คน)

 สอง	-	กลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘มกราคม 

๒๕๓๘ และได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน 

ช่วงปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ ปัจจุบันเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 

(จำานวน ๗๘,๖๗๖ คน)

 สาม-คนไร้รากเหง้า ท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 

๑๘  มกราคม  ๒๕๓๘  ต่อมาได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  และมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้

รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) (จำานวน ๘,๖๗๐ คน)

 สี่	-	คนทำาคุณประโยชน์ (จำานวน ๒๘ ราย)
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อยู่ถาวร ได้แก่

 หน่ึง	 -	 ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ฯ ท่ีเข้ามาในประเทศไทย

ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ และได้รับการสำารวจและจัดทำาทะเบียน

ประวตัภิายในปี ๒๕๔๒ (มจีำานวน ๔๘๘,๑๐๕ คน แบ่งเป็นคนอพยพทีเ่ข้ามา

เป็นเวลานานแล้ว จำานวน ๒๙๐,๒๖๙ คน และรุน่ลกูท่ีเกิดในไทย ๑๑๐,๔๖๒ คน)

 สอง	-	กลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ ๑๘มกราคม 

๒๕๓๘ และได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน 

ช่วงปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ ปัจจุบันเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ 

(จำานวน ๗๘,๖๗๖ คน)

 สาม-คนไร้รากเหง้า ท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยภายในวันที่ 

๑๘  มกราคม  ๒๕๓๘  ต่อมาได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  และมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้

รากเหง้าจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) (จำานวน ๘,๖๗๐ คน)

 สี่	-	คนทำาคุณประโยชน์ (จำานวน ๒๘ ราย)
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 ข้อท้าทายสำาคัญ

	 ๒.๑.๑)	ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธุ์ฯ	ที่ตกหล่นมติคณะรัฐมนตรี

การกำาหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นกรอบชี้วัดถึงการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลา  หรือกลมกลืนกับสังคมไทยแล้ว  ย่อมไม่สอดคล้อง 

กับสภาพความเป็นจริงท่ีว่า  แม้ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ฯ  ซึ่งอพยพ 

เข้ามาในประเทศไทยหลังวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ แต่ก็ได้รับการจัดทำา

ทะเบยีนประวัตกิลุม่เดยีวกัน  และนบัจนถึงปัจจบุนัก็เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว

 ดังนั้น จึงควรต้องกำาหนดนโยบาย “ขยายกลุ่มเป้าหมาย” โดย 

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่กรมการปกครองมีอยู่  อันจะส่งผลให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาในเชิงระบบ  และแก้ปัญหาความไร้สัญชาติของชนกลุ่มน้อย /

กลุ่มชาติพันธุ์  รุ่นที่ ๑  ได้อย่างสมบูรณ์

	 ๒.๑.๒)	ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

กรณีชนกลุม่น้อย/กลุม่ชาตพัินธ์ุ ทีอ่พยพเข้ามาอยู่เป็นเวลานานแล้ว มคีวาม

ผูกพันกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มานาน  มีลูกหลานเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย 

จนถึงปัจจบุนัสงูวัยแก่เฒ่า  แต่ยงัคงไม่มสีญัชาตไิทย  รฐัไทยยังไม่มนีโยบาย

แก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

	 ๒.๑.๓)	บณัฑิตและมหาบณัฑิตไร้สญัชาต	ิ(เกิดนอกประเทศไทย)

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ฯ  ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยทั้งก่อนและหลัง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ จำานวน ๗๘,๖๗๖ คน  หลายคนกำาลังศึกษาใน

ระดับปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  หลายคนจบการศกึษาเป็นบณัฑิต  มหาบณัฑิต 

ยกตัวอย่าง  ครูยอด  ปอง  ครุศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา  คน 

กลุ่มน้ีคือทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมไทย  การ 

แก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติของคนกลุ่มนี้  จึงต้องการแนวนโยบายที่ชัดเจน 

เพ่ือการเปิดรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตไร้สัญชาติเข้าสู ่การมีสถานะเป็น

พลเมืองของรัฐไทย

	 ๒.๑.๔)	คนทำาคุณประโยชน์	สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธุ์  ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานาน 

แม้จะมสีถานะเป็นคนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย  เป็นคนไร้สญัชาต ิ แต่ด้วยความ

ตั้งใจรับผิดชอบต่ออาชีพการงานของตน นอกจากจะสามารถดูแลตนเอง 

และครอบครัวได้แล้ว   ยังมส่ีวนอย่างสำาคญัในการสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม

ไทย  อาทิ  กรณีอาจารย์อายุ  นามเทพ  ครูดนตรีที่สร้างลูกศิษย์คณะนักร้อง

ประสานเสียง นักดนตรีท่ีมีชื่อเสียง เคยพาทีมนักศึกษาไปร่วมแสดงดนตรี 

แข่งขนัดนตรจีนได้รบัรางวลัระดบัโลกหลายรางวัล แต่ปัจจบุนัยังคงไร้สญัชาติ 

ด้วยเพราะกระบวนการขอแปลงสญัชาตท่ีิไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จรงิใน

สงัคม   การทบทวนปรบัปรงุเกณฑ์หรอืแนวทางในการพิจารณาแปลงสญัชาติ

กรณีชนกลุ่มน้อยฯ  จึงมีความจำาเป็น

 ๒.๒)	กรณเีดก็ถกูทอดท้ิง	เดก็เร่ร่อน	และเดก็ท่ีไม่ปรากฏบพุการี

ที่เกิดในประเทศไทย

 ที่ผ่านมา  กระทรวงมหาดไทยได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ

ให้กับเด็กกลุ่มนี้แล้ว  แต่ปัญหาความไร้สัญชาติยังคงอยู่ ดังนั้น ภายใต้หลัก

การเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็  (the Best Interests of the Child Principle) 

ประกอบกับการพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวที่ใกล้ชิดที่สุด  รวมถึงการพิจารณาว่า

เดก็เหล่านีจ้ะเป็นทรพัยากรบคุคลให้กับรฐัไทยในภายภาคหน้า  ปัญหาความ

ไร้สัญชาติของเด็กกลุ่มดังกล่าวนี้ จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการยอมรับข้อ

สันนิษฐานที่เป็นคุณแก่เด็ก ได้แก่ ข้อสันนิษฐานที่ว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นผู้ที่

เกิดในราชอาณาจักรและให้มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
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 ข้อท้าทายสำาคัญ

	 ๒.๑.๑)	ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธุ์ฯ	ที่ตกหล่นมติคณะรัฐมนตรี

การกำาหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นกรอบชี้วัดถึงการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลา  หรือกลมกลืนกับสังคมไทยแล้ว  ย่อมไม่สอดคล้อง 

กับสภาพความเป็นจริงท่ีว่า  แม้ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ฯ  ซึ่งอพยพ 

เข้ามาในประเทศไทยหลังวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ แต่ก็ได้รับการจัดทำา

ทะเบยีนประวัตกิลุม่เดยีวกัน  และนบัจนถึงปัจจบุนัก็เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว

 ดังนั้น จึงควรต้องกำาหนดนโยบาย “ขยายกลุ่มเป้าหมาย” โดย 

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่กรมการปกครองมีอยู่  อันจะส่งผลให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาในเชิงระบบ  และแก้ปัญหาความไร้สัญชาติของชนกลุ่มน้อย /

กลุ่มชาติพันธุ์  รุ่นที่ ๑  ได้อย่างสมบูรณ์

	 ๒.๑.๒)	ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

กรณชีนกลุม่น้อย/กลุม่ชาตพัินธ์ุ ทีอ่พยพเข้ามาอยู่เป็นเวลานานแล้ว มคีวาม

ผูกพันกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มานาน  มีลูกหลานเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย 

จนถึงปัจจบุนัสงูวัยแก่เฒ่า  แต่ยงัคงไม่มสีญัชาตไิทย  รฐัไทยยังไม่มนีโยบาย

แก้ปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ

	 ๒.๑.๓)	บณัฑิตและมหาบณัฑิตไร้สญัชาต	ิ(เกิดนอกประเทศไทย)

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ฯ  ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยทั้งก่อนและหลัง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘ จำานวน ๗๘,๖๗๖ คน  หลายคนกำาลังศึกษาใน

ระดับปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  หลายคนจบการศกึษาเป็นบณัฑิต  มหาบณัฑิต 

ยกตัวอย่าง  ครูยอด  ปอง  ครุศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา  คน 

กลุ่มน้ีคือทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อมจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมไทย  การ 

แก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติของคนกลุ่มนี้  จึงต้องการแนวนโยบายที่ชัดเจน 

เพ่ือการเปิดรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตไร้สัญชาติเข้าสู ่การมีสถานะเป็น

พลเมืองของรัฐไทย

	 ๒.๑.๔)	คนทำาคุณประโยชน์	สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธุ์  ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานาน 

แม้จะมสีถานะเป็นคนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย  เป็นคนไร้สญัชาต ิ แต่ด้วยความ

ตั้งใจรับผิดชอบต่ออาชีพการงานของตน นอกจากจะสามารถดูแลตนเอง 

และครอบครัวได้แล้ว   ยังมส่ีวนอย่างสำาคญัในการสร้างประโยชน์ให้กับสงัคม

ไทย  อาทิ  กรณีอาจารย์อายุ  นามเทพ  ครูดนตรีที่สร้างลูกศิษย์คณะนักร้อง

ประสานเสียง นักดนตรีท่ีมีชื่อเสียง เคยพาทีมนักศึกษาไปร่วมแสดงดนตรี 

แข่งขนัดนตรจีนได้รบัรางวลัระดบัโลกหลายรางวัล แต่ปัจจบุนัยังคงไร้สญัชาติ 

ด้วยเพราะกระบวนการขอแปลงสญัชาตท่ีิไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จรงิใน

สงัคม   การทบทวนปรบัปรงุเกณฑ์หรอืแนวทางในการพิจารณาแปลงสญัชาติ

กรณีชนกลุ่มน้อยฯ  จึงมีความจำาเป็น

 ๒.๒)	กรณเีดก็ถกูทอดท้ิง	เดก็เร่ร่อน	และเดก็ท่ีไม่ปรากฏบพุการี

ที่เกิดในประเทศไทย

 ที่ผ่านมา  กระทรวงมหาดไทยได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาความไร้รัฐ

ให้กับเด็กกลุ่มนี้แล้ว  แต่ปัญหาความไร้สัญชาติยังคงอยู่ ดังนั้น ภายใต้หลัก

การเพ่ือประโยชน์สงูสดุของเดก็  (the Best Interests of the Child Principle) 

ประกอบกับการพิจารณาจุดเกาะเกี่ยวที่ใกล้ชิดที่สุด  รวมถึงการพิจารณาว่า

เดก็เหล่านีจ้ะเป็นทรพัยากรบคุคลให้กับรฐัไทยในภายภาคหน้า  ปัญหาความ

ไร้สัญชาติของเด็กกลุ่มดังกล่าวนี้ จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการยอมรับข้อ

สันนิษฐานที่เป็นคุณแก่เด็ก ได้แก่ ข้อสันนิษฐานที่ว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นผู้ที่

เกิดในราชอาณาจักรและให้มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
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๓. ข้อท้าทายในประเด็นสิทธิด้านต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมไทย
 ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาความไร้สญัชาต ิ บคุคลไร้สญัชาติ

ยังคงต้องดำาเนินชีวิตในแต่ละวันในฐานะมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับพลเมือง

สัญชาติไทย  หรือคนสัญชาติใดๆ ในโลก สิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะสิทธิของ

มนุษย์ทุกคนหลายประการ ได้รับการรับรองตามกฎหมายประเทศไทยหลาย

ฉบับ ได้แก่

 • การเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุ  ประเทศไทยในฐานะรฐัเจ้าของดนิแดน

ได้รับรองสิทธิของบุคคล ทุกคน ในการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 

ประสบอบุตัเิหตุ (พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕)

 • การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

 • แม้จะไม่มีสัญชาติใดของรัฐใดในโลกนี้ (ไร้สัญชาติ) หรือไม่มี

เอกสารแสดงตนใดๆ (ไร้รัฐ) ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ (มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 

หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)

 • การรับรองสิทธิในการทำางาน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 • การก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน  โดยไม่

เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านสัญชาติ  (พระราชบัญญัติ 

จดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ.๒๔๗๘  พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒)  ฯลฯ  อย่างไรก็ดี พบว่า ในทางปฏิบัติยังพบว่ายังมี

ข้อจำากัดอยู่เช่นกัน  อาทิ  การกำาหนดเง่ือนไขหรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติม 

อนัเป็นการสร้างอปุสรรค ขัน้ตอนในการจดทะเบยีนสมรสระหว่างคนสญัชาติ

กับคนต่างด้าว  หรือคนไร้สัญชาติ  หรือระหว่างคนต่างด้าว  คนไร้สัญชาต ิ

ด้วยกันเอง

 • กรณีของบุคคลที่ได้รับการขจัดความไร้รัฐโดยการบันทึกชื่อ 

และรายการบุคคล  ผ่านช่องทางมาตรา  ๓๘ วรรคสองแห่ง  พ.ร.บ.การ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังมีข้อ 

จำากัดในการเข้าถึงสิทธิการทำางาน
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๓. ข้อท้าทายในประเด็นสิทธิด้านต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมไทย
 ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาความไร้สญัชาต ิ บคุคลไร้สญัชาติ

ยังคงต้องดำาเนินชีวิตในแต่ละวันในฐานะมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับพลเมือง

สัญชาติไทย  หรือคนสัญชาติใดๆ ในโลก สิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะสิทธิของ

มนุษย์ทุกคนหลายประการ ได้รับการรับรองตามกฎหมายประเทศไทยหลาย

ฉบับ ได้แก่

 • การเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุ  ประเทศไทยในฐานะรฐัเจ้าของดนิแดน

ได้รับรองสิทธิของบุคคล ทุกคน ในการเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 

ประสบอบุตัเิหต ุ(พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕)

 • การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

 • แม้จะไม่มีสัญชาติใดของรัฐใดในโลกนี้ (ไร้สัญชาติ) หรือไม่มี

เอกสารแสดงตนใดๆ (ไร้รัฐ) ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ (มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 

หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)

 • การรับรองสิทธิในการทำางาน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 • การก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน  โดยไม่

เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านสัญชาติ  (พระราชบัญญัติ 

จดทะเบียนครอบครัว  พ.ศ.๒๔๗๘  พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒)  ฯลฯ  อย่างไรก็ดี พบว่า ในทางปฏิบัติยังพบว่ายังมี

ข้อจำากัดอยู่เช่นกัน  อาทิ  การกำาหนดเง่ือนไขหรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติม 

อนัเป็นการสร้างอปุสรรค ขัน้ตอนในการจดทะเบยีนสมรสระหว่างคนสญัชาติ

กับคนต่างด้าว  หรือคนไร้สัญชาติ  หรือระหว่างคนต่างด้าว  คนไร้สัญชาต ิ

ด้วยกันเอง

 • กรณีของบุคคลที่ได้รับการขจัดความไร้รัฐโดยการบันทึกชื่อ 

และรายการบุคคล  ผ่านช่องทางมาตรา  ๓๘ วรรคสองแห่ง  พ.ร.บ.การ

ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังมีข้อ 

จำากัดในการเข้าถึงสิทธิการทำางาน
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คำาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	๑๒	/	๒๕๖๐

เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ

เรื่อง	ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็น

พลเมืองของรัฐไทย

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร ่วมกับกระทรวง

มหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และมูลนิธิไทย

เพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลจะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสญัชาติและสทิธิในความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย

เพ่ือให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

สามารถได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนำาไปผลักดันให้

บังเกิดผลได้อย่างแท้จริง อาศัยอำานาจตามความในพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๙) ประกอบกับ

มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุมด้านบริหาร คร้ังท่ี 

๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดงาน

สัมมนาวิขาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความ

เป็นพลเมืองของรัฐไทย โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์      

๑.๒  นางอังคณา นีละไพจิตร      

๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการท่ี ๑       

รองประธานอนุกรรมการที่ ๒

    ๑.๔ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ   รองประธานอนุกรรมการที ่๓

    ๑.๕ เลขาธิการคณะกรรมการ     อนุกรรมการ

           สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน  

    ๑.๖ อธิบดีกรมการปกครอง     อนุกรรมการ

    ๑.๗ นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล    อนุกรรมการ 

    ๑.๘ นายวีนัส สีสุข     อนุกรรมการ

    ๑.๙ นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท ์     อนุกรรมการ

    ๑.๑๐ นายอดิศร เกิดมงคล    อนุกรรมการ 

    ๑.๑๑ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส    อนุกรรมการ

          ประจำาประเทศไทย 

    ๑.๑๒ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายและคดี    อนุกรรมการ 

    ๑.๑๓ นางสาวเกศริน เตียวสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๑๔ นางสาวเกษรินทร์ เพิ่มพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑.๑๕ นางสาวรัชตา เนติชัยธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๑.๑๖ นางสาวอิษิรา ธนรัช    ผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑.๑๗ นายปรัชญา ศรีจันทร์     ผู้ช่วยเลขานุการ
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คำาสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	๑๒	/	๒๕๖๐

เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานสัมมนาวิชาการ

เรื่อง	ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็น

พลเมืองของรัฐไทย

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร ่วมกับกระทรวง

มหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำาประเทศไทย และมูลนิธิไทย

เพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลจะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสญัชาติและสทิธิในความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย

เพ่ือให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

สามารถได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนำาไปผลักดันให้

บังเกิดผลได้อย่างแท้จริง อาศัยอำานาจตามความในพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๙) ประกอบกับ

มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในคราวประชุมด้านบริหาร คร้ังท่ี 

๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดงาน

สัมมนาวิขาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความ

เป็นพลเมืองของรัฐไทย โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์      

๑.๒  นางอังคณา นีละไพจิตร      

๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการท่ี ๑       

รองประธานอนุกรรมการที่ ๒

    ๑.๔ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ   รองประธานอนุกรรมการที ่๓

    ๑.๕ เลขาธิการคณะกรรมการ     อนุกรรมการ

           สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน  

    ๑.๖ อธิบดีกรมการปกครอง     อนุกรรมการ

    ๑.๗ นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล    อนุกรรมการ 

    ๑.๘ นายวีนัส สีสุข     อนุกรรมการ

    ๑.๙ นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท ์     อนุกรรมการ

    ๑.๑๐ นายอดิศร เกิดมงคล    อนุกรรมการ 

    ๑.๑๑ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส    อนุกรรมการ

          ประจำาประเทศไทย 

    ๑.๑๒ ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายและคดี    อนุกรรมการ 

    ๑.๑๓ นางสาวเกศริน เตียวสกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๑๔ นางสาวเกษรินทร์ เพิ่มพูล     ผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑.๑๕ นางสาวรัชตา เนติชัยธรรม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๑.๑๖ นางสาวอิษิรา ธนรัช    ผู้ช่วยเลขานุการ

    ๑.๑๗ นายปรัชญา ศรีจันทร์     ผู้ช่วยเลขานุการ
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แปลภาษา ด้านการจัดทำาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสัมมนาและเผย

แพร่ ด้านการเตรียมสถานที่ ด้านการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภายในและภายนอกสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒.๒ ดำาเนินการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
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