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บทนํา 
 

 
นับตั้งแตปลายป 2549 ท่ีเราไดวางตัวลงในงานดานสถานะบุคคลและสิทธิ ผานกิจกรรมตางๆ 

ภายใตโครงการเล็กๆ ชื่อ โครงการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch) ท่ีคอยๆ เติบโตและพัฒนา
ตัวเองเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch for Research and 
Development Institute of Thailand) หรือ SWIT พรอมกับความตั้งใจในการวางตําแหนงแหงท่ีใน
บทบาทงาน “วิชาการ”  

จากงานติดตาม-เฝาระวัง ความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ รวมทั้งการลงมือทํางานในแต
ละรอบป ทําใหเราเกิดความตั้งใจวาหลังจากผานพนการทํางานในแตละรอบป ควรจะมีการประมวล
สถานการณ สังเคราะหประเด็นตางๆ ท่ีเราทํางาน รวมถึงที่เราเห็นวานาสนใจ มีนัยะ  

ภายใตขอจํากัด รายงานฉบับแรกของเรารายงานสถานการณดานสถานะบุคคลและสิทธิของคน
ไรรัฐไรสัญชาติประจําป 2552 จํานวน 7 ประเด็น เกิดข้ึนและสําเร็จเสร็จส้ินลงในปลายเดือนมกราคม 
2553 

ปนี้-กับความตั้งใจเดิม เพียงแตรายงานฉบับป 2553 นี้นอกจากจะมีทีมงาน SWIT ท้ังสามชีวิต
แลว เรายังไดรับแรงสนับสนุนจากเพื่อนพองที่ทํางานเกี่ยวเน่ืองรวมกันคือ อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร 
คณะทํางานโครงการบางกอกคลินิก ภายใตกองทุนศาสตราจารยคะนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร มธ. และ
นักกฎหมายของ International Rescues Committee- IRC และ กิติวรญา รัตนมณี อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิยาลัยนเรศวร  อดีตคณะทํางานโครงการบางกอกคลินิกฯ และชาติชาย อมรเลิศวัฒนา 
ทนายความ อดีตผูประสานงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพ จังหวัดระนอง มารวมประมวล
สถานการณของป 2553 กับเราดวย 
 

รายงานสถานการณดานสถานะบุคคลและสิทธิของผูมีปญหาสถานะบุคคล ป 2553 
ฉบับน้ี ประกอบไปดวยประเด็นท่ีเราทํางานและประเด็นเดนๆ ท่ีนาสนใจ รวม 12 ประเด็น ไดแก 

1. 5 ป ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
2. กฎกระทรวงการพิสูจนความเปนลูกของพอไทย (มาตรา 7 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ.2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551) ท่ีลาชาและชวนใหผิดหวัง 
3. 10 เดือน กับการเยียวยาการซํ้ารอย ประวัติศาสตรบาดแผล ท่ีแมอาย 
4. คนสองทะเบียนราษฎร กรณีแรงงานตางดาว: จุดเริ่มตนของการเชื่อมฐานขอมูลประเทศ

ตนทางกับประเทศไทย 
5. อีกครั้งกับกรณีของ “เด็กชายหมอง ทองดี” กับอีกกาวของการตีความเพื่อประโยชนสูงสุด

ของเด็ก ..ท่ีดูเหมือนยังไมยุติ 
6. การรับรองความมีสัญชาติไทยกลุมมานิ ท่ีเทือกเขาบรรทัด 
7. สถานการณคนไรรฐัไรสัญชาติในพื้นท่ีชายแดนไทย-พมา (จังหวัดแมอองสอน) 
8. อีกกาวของหลักประกันสุขภาพถวนหนาคนไรรัฐไรสัญชาติ 
9. ใบขับข่ี-หนาท่ีของรัฐที่ตองออกใหและหนาท่ีของคนขับทุกคนที่ตองมี 
10. สถานการณการจดทะเบียนการเกิดในป 2553 
11. สิบเอ็ดประเด็นเดนสถานการณการจดทะเบียนการเกิดในพื้นท่ีจังหวัดระนองป 2553 
12. ความเคลื่อนไหวของกฎหมายและนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ ป 2553 
 
ดวยขอจํากัดของกําลังคนและงานอื่นๆ ในชวงเวลาขามป ทําใหรายงานสถานการณฯ ของเรา

ลาชากวาปท่ีแลว แตเราก็ยังคงความตั้งใจท่ีจะใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด และดังท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน รายงานฉบับน้ีเปนเพียงบางสวน-มิไดครอบคลุมถึงทุกเรื่องราวดานสถานะบุคคลและสิทธิ
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ในฐานะคนทํางาน เราหวังวาความพยายามท่ีจะสะทอนภาพสถานการณ 
นําเสนอบทสังเคราะหถึงบทเรียน ขอจํากัด ขอทาทายท่ีเปนอยู-ไมมากก็นอย-มันจะมีสวนสนับสนุนให
เกิดความเขาใจตอผูมีปญหาสถานะบุคคลที่ปรากฎตัวอยูในสังคมไทยและพื้นท่ีอื่นๆ 
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บทนํา 
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1.  5 ป ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล1 

 

  

เปนระยะเวลากวา 5 ปแลวท่ี ยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี 
18 มกราคม 2548) ไดมีบทบาทสําคัญในการแกไข
ปญหาคนไร รัฐ/ไรสัญชาติ ในสังคมไทยภายใต
แนวคิดการจัดการปญหาความมั่นคงในมิติใหม คือ
คํานึงถึงความสมดุลของสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย
และความมั่นคงของชาติควบคูกัน 

หลักการสําคัญของการแกไขปญหาความไรรัฐ 
ไดแก การสํารวจ กําหนด และพัฒนาสถานะบุคคล 
โดยเริ่มจากคนไรรัฐจะตองไดรับการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนประวัติ  กําหนดเลขประจําตัว  13หลัก 
กําหนดสถานะบุคคลเปน “บุคคลผูไมมีสถานะทาง
ทะเบียน” (ถือบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทาง
ทะเบียนข้ึนตนดวยเลข 0) 

นัยอยางเปนทางการของการบันทึกรายการ
บุคคลในฐานขอมูลของกรมการปกครองก็คือ คน
กลุมน้ีจะไมใชคนไรรัฐอีกตอไป แตเปน ‘ราษฎรตาง
ดาว’ ของประเทศไทย 

 

 การสํารวจ 

210,182 คน  คือคนไร รั ฐ  6  กลุ มภายใต
ยุทธศาสตรฯ ท่ีไดรับการสํารวจฯ หรือถือบัตรเลข 0  
(ขอมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2553, สํานักบริหารการ
ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย)  ประกอบไปดวย  

กลุมท่ี 1 บุคคลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทย
ท่ีมีความเกี่ยวพันกับผู ท่ีได รับการจัดทําทะเบียน
ประวัติชนกลุมนอยไวเดิม แตตกสํารวจ  

กลุมท่ี 2 นักเรียนท่ีอยูในสถานศึกษา  

กลุมท่ี 3 คนไรรากเหงา  

กลุม ท่ี  4 บุคคลท่ีทําคุณประโยชนใหแก
ประเทศชาติ 

กลุมท่ี 5  แรงงานขามชาติ/ตางดาวและ 

กลุมท่ี 6  ตางดาวอ่ืน ๆ ยังไมไดดําเนินการ
สํารวจ 

อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวยังคง
หางไกลจากจํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะ
รวม 2 ลานคนท่ีสํานักงานสภาความมั่นคง
แห ง ช าติ ป ร ะ เ มิ น ไ ว ใ นป เ ร่ิ ม ต น ขอ ง
ยุทธศาสตรฯ และดูเหมือนวาการดําเนินการ
ภายใตยุทธศาสตรฯ ยังเดินไปไมบรรลุ
เปาหมาย  

จ า ก เ ดิ ม ท่ี มี ก า ร กํ า ห น ด ก ร อ บ
ระยะเวลาในการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ไว 4 ป(2548-2552) แตจากการดําเนินการ
ท่ียังไมบรรลุผล  เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2552 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติดังน้ี  

 “ . . . 1 . เ ห็ น ช อบก า ร ข ย า ยก ร อบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคลซ่ึงส้ินสุดเมื่อวันท่ี 
17 มกราคม 2552 ตอไปอีก 2 ป โดย
ใหนับเวลาการขยายการดําเนินงาน
ดังกลาวตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
เ ห็นชอบ  เพื่ อ เร ง รัดดํ า เ นินการให
กลุมเปาหมายไดรับการแกปญหาตาม
ยุทธศาสตรฯ ท่ีกําหนด โดยมีกรอบ
แผนปฏิบัติการประกอบดวย 4 กิจกรรม 
คือ   การสํารวจกลุมเปาหมายท่ีตก
สํารวจ  การเรงรัดกําหนดสถานะบุคคล 
การพิจารณาใหสิทธิในดานตางๆใน
ระหวางรอกระบวนการแกปญหา และ
การสกัดก้ันปองกันการอพยพเขามา
ใหม ตามที่สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติเสนอ ซ่ึงเปาหมายน้ันคาดวา
จะสามารถสํารวจและจัดทําทะเบียน
บุคคลใหแกคนไร รัฐท่ีเหลืออยู และ
กลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรฯ ไดรับ
การพัฒนาสถานะบุคคล..” 

 
เปนระยะเวลากวา 1 ป นับแตมีมติครม.
ขยายระยะเวลาดังกลาว 

 

 

                                                            
1 ปนแกว อุนแกว  เจาหนาที่สื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT), 30 
มกราคม 2554 
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ล า สุ ด ธั น ว า ค ม  2 5 5 3  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทยไดออกหนังสือส่ังการใหเ ร่ิม
ดําเนินการสํารวจ  ไดแก  

 
กลุมท่ี 1 บุคคลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยท่ีมี

ความเก่ียวพันกับผูท่ีไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติชน
กลุมนอยไวเดิม แตตกสํารวจ2  

กลุมท่ี 2 นักเรียนท่ีอยูในสถานศึกษา3  
กลุมท่ี 3 คนไรรากเหงา4  และ 
กลุ ม ท่ี  4  บุ คคล ท่ี ทํ าคุณปร ะ โยชน ให แ ก

ประเทศชาติ จะไมเปดสํารวจ โดยหากบุคคลใดคิดวา
มีคุณสมบัติดังกลาวใหเดินไปแจง แสดงตน(Walk in) 

 

กรณีคนกลุมท่ี 1 
ไดแก กรณีบุคคลท่ีอพยพเขามาในประเทศ
ไทยท่ีมีความเก่ียวพันกับผูท่ีไดรับการจัดทํา
ทะเบียนประวัติชนกลุมนอยไวเดิมแตตก
สํารวจ) ท้ังน้ีการดําเนินการสํารวจท่ีผานมา
จนถึงป 2552 พบวามีการทุจริตคอรัปชั่นใน
หลายพื้นท่ี ไดแก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม อําเภอสาม
รอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอแมจัน 
จังหวัดเชียงราย ทําใหคนท่ีกลุมเปาหมาย
ไมไดรับการสํารวจ 

ขณะท่ีสวนหน่ึงของผูไดรับการสํารวจ
กลับไมใชกลุมเปาหมาย รวมท้ังพบวามี
กระบวนการตอรองเรียกรับผลประโยชนจาก
กํานัน ผูใหญบาน โดยมีการสํารวจแลวไมสง
ขอมูลใหอําเภอ ทําใหการทํางานในภาพรวม
ตองสะดุด เน่ืองจากมีการปดระบบหลังพบ
การทุจริตดังกลาวฯลฯ 

แต จ นป จ จุ บั น ก ร ะบ วนก า ร ใ นก า ร
ดําเนินการดังกลาวก็ยังไมมีความคืบหนา 
โดยล า สุดได มี ห นั ง สือ ส่ั งการ ให มี ก า ร
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเพิกถอนสถานะบุคคล
ท่ีไมใชกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรฯใน
เดือนธันวาคมท่ีผานมาน้ี5 

จากขอมูลภาคสนาม SWIT พบวา การ
ดําเนินการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนยังคงมีความ
ลาชา ในพื้นท่ีทํางานของคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกชาติ
พันธุ สังฆมณฑลเชียงใหมท่ีเปนเครือขาย
การ ทํางานร วม กับ  SWIT ยั งคงมีคนไร
เอกสารพิสูจนทราบตัวบุคคล 

อาทิ ในพื้นท่ี ตําบลแมคง ตําบลเสา
หิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมอองสอน รวม 
800 คน ดวยปญหาขอจํากัดในแงภูมิศาสตร 
หลายสิบหยอมบานและหมูบานอยูในพื้นท่ี
หางไกลฯลฯ  

                                                            
2 หนังสือมท 0309.1/ว 29516 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่องการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดง
ตนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน 
3 หนังสือมท 0309.1/ว 33 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่องการสํารวจจัดทําทะเบียนตามยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุมเด็กและบุคคลที่เรียนอยูในสถานศึกษา) 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.1/14125 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่องการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนกลุมบุคคลไรรากเหงา 
5 หนังสือมท 0309.1/ว 29516 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553,อางแลว  
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ภาพวาดโดยเด็กๆ ท่ียังไรสัญชาติ ท่ีชายแดนสาละวิน 

นอกจากนี้ยังพบวามีขาว
คราวการทุจริตคอรัปชั่นใน
พื้นท่ีดังกลาวดวย แมวาจะยัง
ไ ม มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร
ตรวจสอบแตก็ไดทําใหการ
ทํางานขององคกรในพื้นท่ีใน
ก า ร ติ ด ต า มแล ะ ให ค ว า ม
ชวยเหลือชาวบานท่ีประสบ
ปญหาสถานะบุคคลตองเผชิญ
กับความยากลําบากจากกลุมผู
ได รับผลประโยชน และการ
ทํ า ง า น แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ น
ภาพรวมก็ยังไมมีความคืบหนา
เทาท่ีควร  

อยางไรก็ดี ความคืบหนา
ท่ีเกิดข้ึน กลับเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานดวยการสนับสนุน
ของภาคองคกรพัฒนาเอกชน 
(ดูรายละเอียดในหัวขอท่ี 7 
เ ร่ืองสถานการณคนไร รัฐไร
สัญชาติในพื้นท่ีชายแดนไทย-
พมา (จังหวัดแมฮองสอน) ) 

 

กรณีคนกลุมท่ี 2 

ห รื อ นั ก เ รี ย น ท่ี อ ยู ใ น
สถานศึกษา การสํารวจคน
กลุมน้ีในทางปฏิบัติพบวามี
กรณีท่ีเด็กได รับการสํารวจ
และกํ าหนดเลขประ จําตั ว
ประชาชน 2 ชุด เชน กรณี
ของเด็กชายหมอง ทองดี ซ่ึง
มี เ ลขประจํ าตั วปร ะชาชน
ข้ึนตนดวยเลข 0 (กลุม
นักเรียนฯ) และขึ้นตนดวยเลข 
00 (กลุมผูติดตามแรงงานขาม
ชาติ  3 สัญชาติ)  ซ่ึง ยังไม
ทราบจํานวนท่ีแนนอน 
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 การกําหนดและพัฒนาสถานะบุคคล 
ท่ีผานมาถึงแมวาจะมีการกําหนดกรอบการ

พิจารณากําหนดสถานะท่ีเหมาะสมใหแกกลุมบุคคลท่ี
มีปญหาในเร่ืองสถานะและสิทธิซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรฯดังท่ีระบุไว  แตก็ยังไมปรากฏ
มาตรการใด ๆ ในทางปฏิบัติท่ีออกมาเพื่อรองรับการ
กําหนดสถานะท่ีเหมาะสมใหแกบุคคลดังกลาว ท้ัง
กลุมท่ียังรอรับการสํารวจ และกลุมไดรับการสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนแลว ซ่ึงทํา
ใหการขจัดความไรสัญชาติยังไมเกิดข้ึนจริง รวมท้ังยัง
สงผลถึงการเขาถึงสิทธิในดานตางๆยังไมสมบูรณ 

ลาสุดเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 ท่ีผานมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เร่ือง อนุมัติหลักเกณฑในการ
กําหนดสถานะบุคคลตอกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  ซ่ึงเสนอ
โดยคณะกรรมการนโยบาย และอํานวยการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.) โดยมีการ
ป รั บ เ ป ล่ี ยนห ลั ก เ กณฑ เ ดิ ม บ า งป ร ะ เ ด็ น ขอ ง
ยุทธศาสตรฯ ดังน้ี  

 
  (1) ประเภทท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยและ
อาศัยอยูเปนเวลานาน โดยครอบคลุมเฉพาะชนกลุม
นอยและกลุมชาติพันธุ ซ่ึงมติครม.เดิม 18 กลุม รวม 3 
แสนคน หลักเกณฑหน่ึงคือ คนท่ีไมไดมีเชื้อสายไทย 
ตองอพยพเขามาจนถึงวันท่ี 18 มกราคม 2538 (เปน
เวลา 10 ป จนถึงวันท่ีอนุมัติยุทธศาสตร) จะไดรับ
สถานะบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
และบุตรท่ีเกิดในประเทศไทยจะไดรับสัญชาติไทย 

ในรายงานสถานการณฯ ป 2552 SWIT มี
ขอสังเกตวา สืบเน่ืองจากหลักเกณฑการสํารวจตาม
ยุทธศาสตรฯ กลุมน้ีซ่ึงเปนกรณีบุคคลกลุมท่ี 1 ตาม
ยุทธศาสตรฯ ท่ีกําหนดเง่ือนไขวา จะตองเปนคนท่ี
อพยพเขามาในประเทศไทย กอน 18 มกราคม 2538 
( เข ามาในช ว ง  10  ปก อนหน าการประกาศใช
ยุทธศาสตรฯ) 

 
ขณะท่ีการสํารวจคร้ังใหญคร้ังสุดทายคือเมื่อ

วันท่ี 30 กันยายน 2542 (ภายใตโครงการมิยาซาวา 
หรือการสํารวจบัตรเขียวขอบแดง) ดังน้ัน เมื่อกําหนด
วาจะสํารวจเฉพาะคนท่ีอพยพเขามาในเมืองไทยกอน
ป  2538  ทํ า ให คน จํานวนห น่ึ งตกหลนไปจาก
กลุมเปาหมาย คือ คนท่ีอพยพเขามาชวง 18 มกราคม 
2538 - 29 กันยายน 2542 อันจะทําใหคนกลุมน้ีไมได
รับการแกไขปญหาสถานะบุคคล 

 

โดยกรณีน้ีทางกรมการปกครองไดมีการ
ปรับแกหลักเกณฑดังกลาวในการสํารวจ
คร้ังใหมน้ี โดยกําหนดใหกรณีบุคคลกลุมท่ี 
1 ตองเขามากอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2542 
ในขณะท่ีหลักเกณฑในการกําหนดสถานะ
บุคคล6 ยังไมไดปรับแกหลักเกณฑท่ีมี
ปญหาดังกลาว 
 
(2) ประเภทกลุมเด็กและบุคคลท้ังท่ี
กําลังเรียนอยูในสถานศึกษาและจบ
การศึกษาแลวแตไมมีสถานะท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย  กรณีเกิดในประเทศไทย
เขาสูกระบวนการกําหนดสถานะตามบิดา
มารดา 
 
(3) ประเภทบุคคลไรรากเหงา  กรณี
เกิดในประเทศไทยและอาศัยอยูอยางนอย 
10 ป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑจะ
ไดรับสัญชาติไทย และ 
 
(4) ประเภทบุคคลท่ีทําคุณประโยชน
แกประเทศ  กรณีเกิดในประเทศไทยจะ
ไดรับสัญชาติไทย 
 

ท้ัง น้ีในกลุม  (2)  –(4) หลักการ
สําคัญคือ  กรณีไมไดเกิดในประเทศไทย
ตองอพยพเขามากอน18 มกราคม 2538 
จะไดรับสถานะบุคคลตางดาวเขาเมืองโดย
ชอบดวยกฎหมาย 

 
อยางไรก็ตามเง่ือนไขในการพัฒนา

สถานะบุคคลของทุกกลุมน้ันในทางปฏิบัติ
ยังคงตองรอการกําหนดหลักเกณฑใน
รายละเอียดเพิ่มเติมอีก 

 
นอกจากน้ี ยังพบวา สมช. เห็นวาแม

การแกไขปญหาจะเดินไปแลวพอสมควรแต
การแกไขท่ีเปนอยูมีลักษณะกระจัดกระจาย
อยูในหลายยุทธศาสตร ปจจุบัน สมช.จึงอยู
ระหวางการยกรางยุทธศาสตรฉบับใหม  
โดยสมช .  ให เหตุ ผลว า  เพื่ อ ให เป น
ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาภาพสถานะ
บุคคลรวมท้ังระบบ  จึงตองติดตามกัน
ตอไปวากระบวนการดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรใหมจะมีประสิทธิภาพและ
สามารถขจัดปญหาสถานะบุคคลไดอยาง
เปนระบบจริงหรือไม 

                                                            
6 หนังสือมท 0309.1/ว 29516 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553, อางแลว 
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 การรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ไดมี
หลักการสําคัญอีกประการคือกําหนดยุทธศาสตรการรับรองสิทธิข้ันพื้นฐานแก
บุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ การดําเนินการภายใตยุทธศาสตรฯท่ีผานมา 
มีเพียงสิทธิบางประการท่ีไดรับการรับรองโดยมีผลในทางปฏิบัติแลว อาทิ  

 สิทธิทางการศึกษา (มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการ
รับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 (การจัดการ
ศึกษาแกบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย) 
อยางไรก็ดี ยังคงพบวายังคงมีปญหาในทางปฏิบัติในบางพ้ืนท่ี โดย
สวนหน่ึงเกิดจากความไมรู ท้ังของผูมีปญหาสถานะบุคคล และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ทัศนคติของผูบังคับใชกฎหมายของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ   

 สิทธิอาศัยและสิทธิเดินทาง กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการ
กําหนดสถานะการอยูอาศัย รวมท้ังการอนุญาตใหเดินทางออกนอก
พื้นท่ี7 

 ลาสุดสิทธิในหลักประกันสุขภาพไดรับรองโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 23 มีนาคม 2553 (มติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การใหสิทธิ(คืนสิทธิ)
ข้ันพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ )  มติ
ครม.ดังกลาวครอบคลุมกลุมบุคคลตามยุทธศาสตรฯ เพียง 3 กลุม 
คือ (1) กลุมเด็กนักเรียน (2) กลุมบุคคลท่ีมีความประพฤติดี สราง
คุณประโยชนใหแกประเทศ และ (3) กลุมบุคคลไรรากเหงา ท่ีไดรับ
สิทธิดังกลาว และยังตองติดตามในทางปฏิบัติตอไป 

 สิทธิในการทํางาน มีเพียงการชี้แจงโดยวาจาวาใชแนวปฏิบัติ
เชนเดียวกับกรณีของชนกลุมนอย 

 

ดังน้ัน ภารกิจสําคัญอีกประการของรัฐไทยจึงควรเรงรัดใหสิทธิข้ัน
พื้นฐานไดรับการคุมครองตามยุทธศาสตรฯ อยางครอบคลุม เพื่อ
เอ้ืออํานวยใหผู ท่ีมีปญหาสถานะบุคคลสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม ในระหวางการพิสูจนสถานะ พิสูจนสัญชาติ รวมท้ังเรงสราง
ความเขาใจและใหการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของในการคุมครองสิทธิ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณอยางแทจริง . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเพ่ือรอการสงกลับและกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553วาดวยการอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราวเพ่ือ
เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติ 
ไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราวเพ่ือเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/
ตอนพิเศษ 31 ง/หนา 1/10 มีนาคม 2553) 
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2. 
กฎกระทรวงการพิสูจนความเปนลูกของพอไทย 
(มาตรา 7 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551) ที่ลาชาและชวนใหผิดหวัง8 

 

นับยอนไปเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2551 ฝายนิติบัญญัติของไทย
ไดประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติ
สัญชาติ  (ฉบับท่ี  4)  พ .ศ .  2551 
อยางไรก็ดี สาระสําคัญของกฎหมาย
ฉบับน้ีหลายสวนยังไมสามารถบังคับ
ใช ได ใน ทัน ที  เ น่ื อ งจากต อ ง รอ
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ห ลั ก เ กณฑ จ า ก
คณะรัฐมนตรี  จนกระทั่งปจจุบัน พ.ศ. 
2554 กฎหมายสัญชาติ ฉบับท่ี 4 ก็
ยังคงไมสามารถบังคับใชไดครบท้ัง
ฉบับ ทําใหความรูสึกท้ังยินดีและชวน
ใหติดตามตอถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกฎหมายฉบับน้ีนับจากวันเร่ิมตน 
คอยๆ ลดนอยถอยลง หรืออาจชวนให
ไมนาเชื่อถือเลยก็เปนได เพราะไมมี
ใคร รู ได ว า  เมื่ อไร กัน ท่ีกฎหมาย
สัญชาติ ฉบับใหม น้ี จะมีผลบังคับ
ใชไดท้ังฉบับ ? 

 

ตัวอยางหน่ึงก็คือ กรณีลูกของ
พอท่ีมีสัญชาติไทย ท่ีกฎหมายใหม
ฉบับน้ี กําหนดวา เด็ก (หรืออดีตเด็ก) 
คนดังกลาว จะมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด โดยหลักสืบสายโลหิตจากพอ 
ไมวาพอคนนั้น จะเปน “บิดาโดยชอบ
ด ว ยกฎหมาย ”    ห รื อ ไม ก็ ต า ม  
ประเด็นน้ีปรากฏในมาตรา 7 วรรค
สอง9 

เปนขอกฎหมายท่ีสรางความดีใจใหเด็กหลายรอย
พันหมื่นชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กหรือ
อดีตเด็กซ่ึงเปน ‘ลูกพอไทย-ท่ีเกิดนอกประเทศไทย’10 
อยางไรก็ดี ในความปติ ยินดี ก็แฝงไวดวยความหดหู 
เน่ืองจากพวกเขาท้ังหลายยังตองรอกฎกระทรวงท่ีกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการพิสูจนเพื่อยืนยันความเปนพอ-ลูกกัน
จริง11  

ท้ังน้ีกวากฎกระทรวงดังกลาวจะประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็ดวยการติดตามและแรงผลักดันจากภาค
สวนตางๆ อาทิ ภาคการเมือง (คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายและแนวทางแกไขการ
ไรสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา) 
ภาครัฐ (คณะอนุกรรมการติดตามการใหสถานะบุคคลแก
เด็ก ภายใตคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ) องคกรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญ (ไดแก คณะอนุกรรมการดานสิทธิและ
สถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผูอพยพ  และ
ชนพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ) ภาค
วิชาการ ตลอดจนภาคเอกชนและเครือขายภาคประชาชน   

 

จนวันท่ีรอคอยมาถึง (เวลาผานไป 2 ป กับ 9 
เดือน) ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ไดมีการประกาศ
กฎกระทรวงดังกลาว12  

แตทุกการรอคอย บางคร้ังก็ยอมปะปนดวยความ
ผิดหวัง กฎกระทรวง ฉบับน้ีก็เชนกัน แมจะถูกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว แตก็ยังคงไมสามารถบังคับใชได 
เพราะยังตองรอประกาศกระทรวงมหาดไทยอีก 3 ฉบับ 
คือ ประกาศแบบคําขอ, ประกาศวิธีการสอบสวน และ
ประกาศแบบหนังสือรับรองการพิสูจนความเปนบิดา 

                                                            
8 อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร โครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหคําปรึกษากฎหมายดานสถานะและสิทธิบุคคลภายใต
กองทุนศาสตราจารยคนึง  ฦๅไชย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เรียบเรียงโดยดรุณี ไพศาลพาณิช
ยกุล , ปนแกว อุนแกว , วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 
9 บัญญัติวา “คําวาบิดาตาม (1) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตามวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง แมผูน้ันจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และมิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปน
บุตรก็ตาม”. 
10 ในทางปฏิบัติมีการตีความวา หากเปนกรณี ‘ลูกพอไทย-ที่เกิดในประเทศ’ การดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
ประเภทคนไทย (ท.ร.14) หรือการพิสูจนความสัมพันธระหวางพอไทยกับผูเปนลูก สามารถดําเนินการไดตาม 
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 โดยอธิบายตอไปวา กฎกระทรวงที่พิสูจน
ความสัมพันธระหวางพอไทยกับบุตรตามมาตรา 7 วรรคสองนี้ใชเฉพาะกับกรณีที่ ลูกของพอไทยคนดังกลาวเกิด
นอกประเทศไทยเทาน้ัน  
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คําถามก็คือ ประกาศท่ีหลายชีวิตกําลังรอ
คอยอยูน้ี จะตองรอคอยไปถึงเมื่อไร แลวเมื่อไร
กันท่ีลูกของพอท่ีมีสัญชาติไทยจะสามารถใช
สิทธิในสัญชาติไทยของเขาไดเสียที 

และสําหรับกฎกระทรวงฉบับน้ี ใจความ
ของมันได กําหนดถึงหลักฐานการตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทาง
วิทยาศาสตร อ่ืนๆ หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดง
ความสัมพันธระหวางบิดาและผูเกิดวาเปนบิดา
และบุตรกัน13  จากแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ท่ี ผ า น ม า จึ ง ทํ า ใ ห เ กิ ด ข อ กั ง ว ล ว า  หา ก
กฎกระทรวงฉ บับ น้ี บั งคับ ใช แล วจะ ทํา ให
เจ าหนา ท่ี รัฐ  (ผู ท่ีมี อํานาจรับคําขอ) เ รียก
พยานหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
แมวาในกฎกระทรวงจะไมไดระบุวา “ตองมี” ก็
ตาม ซ่ึงบุคคลกลุมเปาหมายน้ีจะตองประสบ
ปญหาโดยเฉพาะเร่ืองคาใชจายในการตองไป
ตรวจตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพราะมี
ค า ใช จ า ย ท่ีค อนข า ง สู ง  ดั ง น้ั นหน วยงาน
สวนกลางท่ีเก่ียวของจึงควรชี้แจงเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อความเขาใจท่ีถูกตองตอประเด็น
ดงักลาวใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ี ในระหวางท่ีรอคอยความสมบูรณ
ของการบังคับใชมาตรา 7 วรรคสอง น้ี คือ การ
นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 154714 และมาตรา 155715 มา
ปรับใช ทางออกอีกทางก็คือ 

หน่ึง-พอหรือแมของเด็กไปดําเนินการจด
ทะเบียนสมรสยอนหลัง หรือ 

สอง-บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ 
สาม-รองขอตอศาลใหมีคําส่ังวาเปนบิดา 

และการเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

นอย บะไห ท่ีกลายเปนภาพตัวแทนของ ‘ลูกพอไทย’ 
ไปแลว ในความพยายามเรียกรองสิทธิในสัญชาติไทย
ตามสายโลหิตจากบิดา 

 
ท้ังสามกรณีน้ีกฎหมาย(ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย) ถือไดวาเปนบิดาโดยชอบ
ดวยกฎหมายยอนนับตั้งแตเกิด 

 
อยางไรก็ดี อีกทางออกในการรับรองความ

เปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตองใชเวลาเชนกัน 
ไมมีใครรูไดเลยวา เวลาของการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับไหนจะเดินไปไดเร็วกวากัน แตอยางนอย มัน
คงดีกวาที่จะรอความคืบหนาจากภาครัฐเพียง
อยางเดียว บางครั้งภาคประชาชนอาจเดินไดเร็ว
กวาก็เปนได . 

                                                                                                                                                                                        
11 อาน ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล, บันทึกเสนทาง ตาม‘ลูกพอไทย’ กลับเขาทะเบียนราษฎร (ตอน 1)-ม.7 วรรค
สอง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551,ตอน 1 ที่ http://gotoknow.org/blog/new-act/325855 
และตอน 2 ที่ http://gotoknow.org/blog/new-act/325924. 
12 กฎกระทรวงกําหนดวิธีการและคาธรรมเนียมคําขอพิสูจนความเปนบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผูเกิดเพ่ือการได
สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ.2553 ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนที่ 66 ก/หนา 13/3 พฤศจิกายน 2553. 
13 ขอ 1 วรรคสอง “ในกรณีที่ผูยื่นคําขอมีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจ
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอ่ืนที่อธิบดีกรมการปกครองรับรองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งพิสูจนวาบิดาและผูเกิดเปนบิดาและบุตรกัน หรือมี
หลกัฐานอ่ืนๆ ที่แสดงความสัมพันธระหวางบิดา และผูเกิดวาเปนบิดาและบุตรกัน ใหยื่นมาพรอมกับคําขอดวย”. 
14 บัญญัติวา “เด็กเกิดจากบิดามารดาท่ีมิไดสมรสกัน จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตอเม่ือบิดามารดาไดสมรสกัน
ในภายหลังหรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร”. 
15 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2551 
บัญญัติวา “การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 1547 ใหมีผลนับแตวันที่เด็กเกิด.........”. 
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3.  10 เดือน กบัการเยียวยาการซํ้ารอย ประวัตศิาสตรบาดแผล ที่แมอาย16 

 

 

ในรายงานสถานการณดานสถานะบุคคลและสิทธิ
ประจําป 2552  SWIT17 ไดรายงานถึงกรณีท่ีอําเภอแม
อายไดมีคําส่ัง18 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2552 ระงับความ
เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรชาวบานแมอาย จํานวน 
19 ราย และขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมท้ังพยาน
บุคคลเพิ่มเติม ตอคําส่ังทางปกครองของอําเภอแมอาย
ฉบับดังกลาว เมื่อไดตรวจสอบขอกฎหมายแลวพบวา คํา
ส่ังฯ ดังกลาวมีสถานะเปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย ดวยเพราะคําส่ังฯ ดังกลาวไมแสดงเหตุผล
ใหคูกรณีสามารถทราบถึงขอเท็จจริงอยางเพียงพอ ไม
สามารถโตแยงและแสดงหลักฐานของตนได และมิได
จัดใหมีเหตุผลอันประกอบไปดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ19 

ประเด็นในทํานองเดียวกันน้ี เคยเกิดข้ึนกับ
ชาวบานแมอายแลวคร้ังหน่ึงเมื่อป 2545 จากกรณีท่ี
อําเภอแมอายมีคําส่ังเพิกถอนชื่อชาวบาน 1,243 คน 
ออกจากทะเบียนบาน(ประเภทคนไทย ท.ร.14) สงผล
ใหชาวบานจํานวนดังกลาวมีสถานะเสมือนคนไรสัญชาติ 

 

จนนําไปสูการฟองคดีปกครองและ
เปนชัยชนะของชาวบานแมอายท้ังใน
ระดั บศาลปกครองชั้ นต นและศาล
ปกครองสูงสุดในป  2548 เมื่ อศาล
ปกครองชี้วา อําเภอแมอายออกคําส่ัง
ทางปกครองโดยไม เปดโอกาสให
ชาวบาน ท่ีได รับคํา ส่ัง  ได อุทธรณ -
โต แย ง -ชี้ แ จ งข อ เ ท็ จจ ริ ง  ซ่ึ ง เ ป น
กระบวนการทางปกครองท่ีเจาหนาท่ี
ตองดําเนินการกอนท่ีจะมีคําส่ังฯ ใดๆ ท่ี
สงผลกระทบถึงสิทธิของผูไดรับคําส่ังฯ 

เ ห ตุ ก า ร ณ น้ั น ไ ด ก ล า ย เ ป น
ประวัติศาสตรบาดแผลท่ีไมมีใครอยาก
ใหเกิดอีก ดังน้ันกับอีกคร้ังของคําส่ังฯ 
ของอํา เภอ ท่ีไมชอบด วยวิ ธี ปฏิ บัติ
ร าชการทางปกครอง  ชาวบ านไม
ตองการพึ่งกระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครองและศาลปกครองใหเขามา
ตรวจสอบเพิกถอนคําส่ังฯ ดังกลาว แต
ตองการใหอําเภอแมอายยกเลิกคําส่ัง
ดังกลาว ดวยตนเอง 

การตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญ  คือคณะกรรมการ สิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการ
ดานสิทธิและสถานะบุคคลของผูไร
สัญชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผูอพยพและชน
พื้นเมือง ไดมีการเชิญหนวยงานรัฐท่ี
เก่ียวของมารวมชี้แจงถึง 2 คร้ัง (วันท่ี 
18 พฤศจิกายน  2552 และวัน ท่ี  2 
ธันวาคม 2552) และทางอําเภอแมอาย 
และจังหวัดเชียงใหมไดใหคํามั่นวา จะ
ยกเลิกคําส่ังฯ ดังกลาวภายในสัปดาหท่ี
สองของเดือนธันวาคม 255220 

 

                                                            
16 ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT), อาจารย
ประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ,วันที่ 31 มกราคม 2554 
17 รายงานสถานการณดานสถานะบุคคลและสิทธิประจําป 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไร
รัฐ (SWIT) สืบคนไดที่ http://www.statelesswatch.org/node/221  
18 ที่ ชม 1817/3113 
19 ขัดตอ ตามมาตรา 30 และ 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และขอ 1 กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการโตแยงหรือชี้แจงขอเท็จจริงการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ของนายทะเบียน พ.ศ.2551 
20 การประชุมครั้งที่ 4/2552 
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  แตในความเปนจริง การดําเนินการเพื่อเยียวยาความเดือดรอน
ในใจของชาวบาน โดยการยกเลิกคําส่ังฯ ดังกลาวกลับใชเวลานานรวม 
10 เดือน โดยเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2553 ท่ีผานมา อําเภอแมอาย ไดมี
คําส่ัง21 ถึงราษฎรแมอายจํานวน 19 ราย มีเน้ือหาโดยสรุปวา 

ทางสํานักทะเบียนแมอายไดตรวจสอบพบวา  “คําส่ังระงับการ
เคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร ตามคําส่ังอําเภอแมอาย (เมื่อวันท่ี 6 
ตุลาคม 2552) มิไดมีผลเฉพาะการแจงยายเขา ยายออกเทาน้ัน หากแต
กระทบตอการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน และการดําเนินการเกี่ยวกับ
งานทะเบียนท่ัวไป ทางสํานักทะเบียนแมอายจึงไดดําเนินการยกเลิกการ
ระงับความเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรดังกลาว 

อยางไรก็ดี ตองกลาวดวยวา หนวยงานทะเบียนราษฎรท้ังใน
ระดับพื้นท่ีและสวนกลางยังคงเดินหนาเพื่อตรวจสอบการมีชื่อใน
ทะเบียนราษฎรประเภทผูมีสัญชาติไทย (ท.ร.14) หรือการมีสัญชาติไทย
ของชาวบานในพ้ืนท่ีแมอายกรณี 1,243 คน ตอไป ดวยเพราะมีหลาย
ประเด็นท่ีตองสงสัย และตองมีการตรวจสอบตอไปถึงความถูกตองของ
พยานหลักฐานตางๆ ท่ีชาวบานย่ืนประกอบการพิสูจนตนวาตนเองเปน
คนไทย 

ดูเหมือนความไมมั่นคงในสถานะบุคคลในฐานะผูมีสัญชาติไทย
ของชาวบานแมอาย (ไมมีความมั่นคงในนิติฐานะของตัวเอง)  ยังคง
ดําเนินตอไปราวกับไมมีวันท่ีส้ินสุด  

สงผลใหการดําเนินชีวิตไปในแตละวันมีความวิตกกังวลวา วัน
ไหนท่ีจะถูกส่ังระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนหรือเพิกถอนชื่อออก
จากทะเบียนบานอีกครั้ง และอีกครั้ง . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 ที่ ชม 1817/ ว.1919 เรื่อง การสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทางทะเบียนราษฎร 
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4.  คนสองทะเบียนราษฎร กรณีแรงงานขามชาติ/ตางดาว:  จุดเร่ิมตนของการเช่ือมฐานขอมูลประเทศตนทางกับประเทศไทย22 23 
 

ทะเบียนราษฎรไทยของแรงงานขาม
ชาติ/ตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ
กัมพูชา) ท้ังกอนการพิสูจนสัญชาติและ
หลังการพิสูจนสัญชาติ แมวาจะตางกันแต
ไมวาทะเบียนราษฎรแบบไหนสําหรับคน
กลุมไหน ตางก็มีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ
เปนการบันทึกชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลของกรมการปกครองเพื่อสะทอน
ถึงประเภทหรือจํานวนของราษฎรท่ีอาศัย
อยูในประเทศไทย ไมวาคนท่ีไดรับการ
บันทึกในฐานขอมูลจะเปนบุคคลท่ีเขาเมือง
ผิดกฎหมาย หรือเขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมาย 

 

 ทะเบียนราษฎรประเภทแรก-
สําหรับแรงงานขามชาติ/ตางดาว 3 
สัญชาติฯกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการ
พิสูจนสัญชาติ  

คือ แบบรับรองรายการทะเบียน
ประวัติของคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ท.ร.
38/124) และผอนผันใหอาศัยอยูอยาง
ชั่วคราวในประเทศไทยและอนุญาตให
ทํางานไดตามความเหมาะสม ระหวางรอ
การเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติกับ
ประเทศตนทาง  เพื่ อป รับสถานะจาก
แรงงานผิดกฎหมายใหกลายเปนแรงงาน
ถูกกฎหมายในท่ีสุด ซ่ึงการดําเนินการ
เพื่อใหแรงงานดังกลาวเขาสูกระบวนการ
พิสูจนสัญชาติกับประเทศตนทางเปนไป
ตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานการจางแรงงานระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลของประเทศ
สาธารณรัฐสหภาพพมา ประเทศกัมพูชา 
และประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (MOU) 

 

 ทะเบียนราษฎรประเภทท่ีสอง-สําหรับแรงงานขาม
ชาติ/ตางดาว 3 สัญชาติฯ ท่ีพิสูจนสัญชาติผาน
แลว 

    คือ ทะเบียนบาน (ท.ร.13) สําหรับคนท่ีเขาเมืองถูก
กฎหมาย แตอยูในลักษณะชั่วคราว หรือเปนคนเขาเมืองผิด
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

สําหรับกรณีของแรงงานขามชาติ/ตางดาว 3 สัญชาติฯ ท่ี
ผ านการพิ สูจน สัญชาติ กับประเทศตนทาง  ซ่ึ ง เท า กับ
แรงงานคนดังกลาวจะมีชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรของประเทศตนทาง และไดรับหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว (Temporary passport) เขามาในประเทศไทย โดย
สถานะทางกฎหมายของแรงงานกลุมน้ีคือ คนตางดาวท่ีเขา
ประเทศไทยมาโดยถูกกฎหมาย และอาศัยอยูในประเทศไทย
อยางถูกกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ตราบเทาท่ีระยะเวลาการ
อนุญาตยังไมส้ินสุด โดยปกติแรงงานขามชาติ/ตางดาวกรณี
เขาเมืองตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการ
จางแรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ของประเทศสาธารณรัฐสหภาพพมา ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (MOU) 
เมื่อเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองจะไดรับการประทับตรา
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไทย  2  ป และเมื่อครบกําหนด
ก็สามารถขออนุญาตอยูในราชอาณาจักรไทยตอไดอีก 2 ป 
สวนกรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตการทํางานไดเพียง 4 
ป โดยตอใบอนุญาตการทํางานทุกป 

โดยแรงงานขามชาติ/ตางดาวจะตองไปย่ืนคํารอง ณ 
สํานักทะเบียนท่ีมีภูมิลํา เนา  นายทะเบียนผูมีหนา ท่ีจะ
ตรวจสอบรายการบุคคลเพื่อยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกัน
ระหวางหนังสือเดินทางชั่วคราว และทะเบียนประวัติของคน
ตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักเปนกรณีพิเศษ 
(ท.ร.38/1) 

จากน้ันนายทะเบียนจะจําหนายรายการบุคคลในทะเบียน
ประวัติฯ ท.ร.38/1  พรอมกับเพิ่มชื่อในทะเบียนบานประเภทผู
มีสิทธิอาศัยชั่วคราว (ท.ร.13) เลขท่ีเดียวกับนายจางหรือ
เลขท่ีสถานท่ีทํางานโดยยึดรายการตามที่ปรากฏในหนังสือ
เดินทาง และกําหนดเลข 13 หลักใหม ข้ึนตนดวยเลข 6 

                                                            
22 อัจฉรา สทุธิสนุทรินทร โครงการบางกอกคลนิิกเพ่ือใหคําปรกึษากฎหมายดานสถานะและสทิธิบุคคล ภายใต
กองทุนศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,วันที่ 15 ธันวาคม 2553 
23 ที่มาภาพประกอบ : http://www.thaisecondhand.com/_board/ms/data/MS8496639.html  
24 ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนประวัติของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ขอ 3. 
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 เหตุผลท่ีตองบันทึกชื่อและรายการบุคคลของขาม
ชาติ/ตางดาว  3 สัญชาติฯท่ีผานการพิสูจนสัญชาติกับ
ประเทศตนทางแลว ก็ดวยเพราะการมีขอมูลของแรงงานฯ 
ในฐานขอมูลกรมการปกครองยอมเปนผลดีสําหรับประเทศ
ไทย นอกจากจะสามารถตรวจสอบถึงจํานวนแรงงานท่ี
ปรากฎตัว  อาศัยอยู ในประเทศไทยแลว  ตอไปหาก
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของประเทศตนทางกับประเทศ
ไทยสามารถเชื่อมโยงกันไดจริง ก็จะย่ิงเกิดความสะดวก
และความมีประสิทธิภาพท้ังตอประเทศตนทางและประเทศ
ไทยในการพิสูจนถึงการมีตัวตน การติดตาม-ตรวจสอบ
อาชญากรรมตาง ๆ ไดทันทวงที 

อยางไรก็ดี  ยังมีหลายสํานักทะเบียนท่ีเขาใจ
คลาดเคลื่อน เชน เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2553 เทศบาล
ตําบลคูคต กรุงเทพมหานคร ปฏิเสธไมดําเนินการเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบาน (ท.ร.13) ใหกับนายยอดรัก  วงศจันทร25 
แรงงานขามชาติ/ตางดาวสัญชาติพมาท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติกับประเทศตนทางแลว โดยเจาหนาท่ีอางวา
แรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลวและ
จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน (ท.ร.13) ได จะตองถือ
หนังสือเดินทางใหครบ 4 ป เสียกอน และเมื่อนายยอดรัก
ไปติดตออีกครั้งพรอมนําหนังสือส่ังการไปดวย ทาง
เจาหนาท่ีก็อางวา เพิ่งเคยเห็นหนังสือดังกลาว จนสุดทาย
เจาหนาท่ีก็รับคํารองขอเพิ่มชื่อของนายยอดรัก เมื่อวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2553  จากการติดตอกับเจาหนาท่ี
เทศบาลท้ังหมด 4 คร้ัง  

วันท่ี 13 ธันวาคม 2553 นายยอดรัก วงศจันทร
ไดรับการเพ่ิมชื่อเขาทะเบียนบาน (ท.ร.13) เปนบุคคลท่ีมี
สิทธิอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยลักษณะชั่วคราวอยาง
สมบูรณแบบ โดยใชชื่อวานายกิน ลู ซ่ึงเปนชื่อเดียวกันกับ
ในหนังสือเดินทาง ทําใหนายกิน ลู เปน “บุคคลสอง
ทะเบียนราษฎร” คือท้ังของประเทศสาธารณรัฐสหภาพ
พมา และประเทศไทย 

6 เดือนกับการรอคอย ในเร่ืองท่ีมีท้ังกฎหมายและ
นโยบายรองรับอยูแลวเปนระยะเวลาท่ีสมควรแลวจริงหรือ 

บริบทของคนสองทะเบียนราษฎร เปนเร่ืองใหมท่ี
หลายฝายตองทําความเขาใจ . 

 

 

  

 

 

 

                                                            
25 รองขอความชวยเหลือไปที่โครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหคําปรึกษากฎหมายดานสถานะและสิทธิบุคคล 
ภายใตกองทุนศาสตราจารยคนึง  ฦๅไชย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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5.  อีกคร้ังกับกรณีของ “เด็กชายหมอง ทองดี” 
กับอีกกาวของการตีความเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็ก 
..ที่ดูเหมือนยังไมยุติ26 

 

 

เด็กชายหมอง ทองดี กลับมาเปนท่ีสนใจของสังคมไทยอีกครั้ง 
เมื่อพอหนูนอยถูกสํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัด
เชียงใหมส่ังระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร27  

เน่ืองจาก เด็กชายหมองมีรายการสถานะบุคคลเปน
ผูติดตามแรงงานขามชาติ/ตางดาวสัญชาติพมา (บุคคลท่ีมีเลข
ประจําตัว 13 หลักข้ึนตนดวยเลข 00 ถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมี
สัญชาติไทย (พมา) มีชื่อในทะเบียนประวัติ ท.ร.38/1 เปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2547) และมีสถานะ
เปนเด็กในสถาบันการศึกษา (ภายใตยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล หรือบุคคลประเภท 0 มีชื่อใน
ทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก)โดยเลขประจําตัวท่ีถูกระงับคือชุดเลข
ประจําตัวท่ีข้ึนตนดวยเลข 0 หรือ บัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน 

ผลในทางปฏิบัติของคําส่ังของสํานักงานเทศบาลตําบลสุ
เทพก็คือ เด็กชายหมองจะไมสามารถดําเนินการใดๆ ในทาง
ทะเบียนบานได (ยายเขา-ออกทะเบียนบานจากพื้นท่ีหน่ึงไปยัง
อีกพื้นท่ีหน่ึง) 

ท่ีสําคัญการระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนเลข 0 ท่ี
อาจนําไปสูการเพิกถอนเลข 0 เพื่อใหเด็กชายหมองเหลือเพียง
เลขประจําตัว 00  

ผลก็คือ เด็กชายหมอง  จะ
สูญเสียสิทธิในหลักประกันสุขภาพ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 
มีนาคม 2553  

นอกจากนี้ สิทธิอาศัยของ
เด็กชายหมอง เร่ิมไมมั่นคง ตกอยู
ในความเส่ียงท่ีจะถูกสงออกนอก
ประเทศไทย ดวยเพราะภายใต
น โ ยบ า ยพิ สู จ น สั ญช าติ ข อ ง
แรงงานข ามชาติ /ต า งด า ว  3 
สัญชาติ(พมา ลาว กัมพูชา) ซ่ึงมี
เพียงแรงงานท่ีข้ึนทะเบียนเทาน้ัน
ท่ีสามารถเขาสูกระบวนการพิสูจน
สัญชาติกับประเทศตนทางได โดย
สิทธิดั งกล าวไมครอบคลุม ถึง
ผูติดตามอยางเด็กชายหมอง 

จากการตรวจสอบในเบ้ืองตน
พบวา มีเด็กอีกจํานวนไมนอยท่ีมี
ลักษณะเชนเดียวกันกับเด็กชาย
หมอง 

จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ
กฎหมายโดยคณะอนุกรรมการ
ดานสิทธิและสถานะบุคคลของผู
ไรสัญชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผูอพยพ
และชนพ้ืนเมือง ในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดนําไปสู
ขอสรุปวา หากเด็กชายหมอง ควร
มีเลขประจําตัวเพียงชุดเดียวและ
ควรจะเปนเลขชุดใดน้ัน เกณฑการ
พิ จ า รณ า -ค ว ร ต อ ง ยื น อ ยู บ น
พื้นฐานของหลักกฎหมายท่ัวไปวา
ดวยการใชและตีความกฎหมาย
เปนคุณหรือเปนประโยชนสูงสุด
กับเด็ก 

                                                            
26 ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมายประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT), อาจารย
ประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ,วันที่ 31 มกราคม 2554 
27 เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2553 นางสาวบงกช นภาอัมพร โครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหคําปรึกษากฎหมายดาน
สถานะและสิทธิบุคคล ภายใตกองทุนศาสตราจารยคนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดทํา
หนังสือรองเรียนถึงคณะคณะอนุกรรมการดานสิทธิและสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผูอพยพและชน
พ้ืนเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ถึงกรณีที่สํานักเทศบาลตําบลสุเทพ มีคําสั่งทางปกครอง ที่ชม. 
64801.1/ทร.32 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ระงับการเคล่ือนไหวทางทางทะเบียนของเด็กชายหมอง ทองดี 0-
xxxx-89xxx-xx-x 
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สิทธิตางๆ ของเด็กภายใตสถานะผูติดตามแรงงานขามชาติ/ตางดาว 3 สัญชาติและสถานะ
เด็กในสถาบันการศึกษา สามารถตรวจสอบในเชิงเปรียบเทียบ เปนดังนี้28 

 
 

เด็กในสถานะผูติดตามแรงงานขามชาติ/
ตางดาว (มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตน
ดวยเลข 00 หรือถือบัตรประจําตัวคนซ่ึง

ไมมีสัญชาติไทย) 

เด็กในสถาบันการศึกษา       
(มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตนดวยเลข 

0 หรือถือบัตรประจําตัวบุคคล 
ท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน ) 

สิ ท ธิ อ า ศั ย ต า ม
กฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง  

-  เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
27 เมษายน 2547 มีสิทธิอาศัยตาม
แรงงานท่ีข้ึนทะเบียนคือบิดา-มารดา ใน
ฐานะผูติดตามแรงงาน และยังคงมีสิทธิ
อาศัยสืบเน่ืองจนถึงปจจุบัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2548 

- มีสิทธิอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 18 มกราคม 2548 และวันท่ี 10 
มกราคม 2549 ประกอบกับการใชอํานาจ
ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ .ศ.2522 โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศใช ประกาศ
มหาดไทย เร่ืองการอนุญาตใหคนตางดาว
บางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักเปน
การชั่ วคราว  เพื่ อรอการสงกลับและ
กําหนดเขตพื้ น ท่ีควบคุม  ลงวั น ท่ี  1 
ตุลาคม 2552  โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ไมได
ระบุเวลาส้ินสุด โดยกลาวเพียงวา “อาศัย
อยูในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการ
สงกลับ” 

สิทธิรองขอพิสูจน
สัญชาติกับประเทศ
ตนทาง 

- ไมมี สิทธิรองขอพิ สูจน สัญชาติกับ
ประเทศตนทาง ไมมีสิทธิในการเขาสู
กระบวนการพิสูจนสัญชาติตามบันทึก
ความตกลงระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศตนทาง (พมา ลาว กัมพูชา) และ
ต า ม ม ติ คณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ท่ี  3 
พฤศ จิกายน  2552  ด ว ย เพร า ะมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเฉพาะแรงงาน
ขามชาติ/ตางดาวท่ีมีใบอนุญาตทํางาน
เทาน้ันท่ีสามารถเขาสูกระบวนการพิสูจน
สั ญช าติ ไ ด  ไ ม ร ว ม ถึ ง ผู ติ ด ต า ม ผู
แรงงาน29 

-ไมมีสิทธิในการรองขอ/เขาสูกระบวนการ
พิ สู จ น สั ญช าติ กั บ ป ร ะ เ ทศต นท า ง 
โดยเฉพาะสิทธิในการเขาสูกระบวนการ
พิ สูจน สัญชาติตามบันทึกความตกลง
ระหวางประเทศไทยกับประเทศตนทาง 
(พมา ลาว กัมพูชา) 

 

มี สิ ท ธิ ร อ ง ข อ
สัญชาติไทย 

- แมเกิดประเทศไทยก็ไมไดสัญชาติโดย
หลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดน ดวย
เพราะพอและแมเปนคนตางดาวท่ีมีสิทธิ
อาศัยชั่วคราว ดังน้ัน การมีสัญชาติไทย
จะตองเปนไปตามมาตรา 7 ทวิ 
พระราชบัญญัติ สัญชาติ  พ .ศ .2508 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535 และ
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2551 ประกอบกับจะตองมี
มติคณะรัฐมนตรี 

- มีสิทธิรองขอสถานะตางดาว และ
สัญชาติไทย  ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 
ธันวาคม 2553 ในกรณีท่ีเด็กคนดังกลาว
เกิดในประเทศไทยและจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีกอนวันท่ี 18 มกราคม 2548 
ภายใต ยุทธศาสตรการจัดการปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล 

 

                                                            
28 เรียบเรียงจากประเด็นและผลการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีเด็กชายหมอง ทองดี โดย
คณะอนุกรรมการดานสิทธิและสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผูอพยพและชนพ้ืนเมือง ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,ธันวาคม 2553 
29 กระบวนการหารือระหวางรัฐบาลไดมีเริ่มตนแลวถึง ความเปนไปไดและทางปฏิบัติในการเปด/ขยายใหผูติดตาม
สามารถเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติกับประเทศตนทางได 
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เด็กในสถานะผูติดตามแรงงานขามชาติ/
ตางดาว (มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตน
ดวยเลข 00 หรือถือบัตรประจําตัวคนซ่ึง

ไมมีสัญชาติไทย) 

เด็กในสถาบันการศึกษา       
(มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตนดวยเลข 

0 หรือถือบัตรประจําตัวบุคคล 
ท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน ) 

สิทธิในความม่ันคง
ด านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสิทธิใน
ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุ ข ภ า พ ต า ม
กฎหมายไทย 

- ไมมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ เพราะ
สิทธิในหลักประกันสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ/ตางดาว มีเฉพาะกรณีท่ีเปน
แรงงานท่ีข้ึนทะเบียนเทาน้ัน ไมรวมถึง 
“ผูติดตาม”30 

- เฉพาะเด็กในสถาบันการศึกษาท่ีมีเลข
ประจําตัว ข้ึนตนดวยเลข  0 เทา น้ันท่ี
สามารถเขาถึงหลักประกันสุขภาพตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2553 

        ไมรวมถึงเด็กในสถาบันการศึกษาท่ี
มีเลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 00 

สิ ท ธิ ใ น ค ว า ม
เคลื่ อ นไหว เพื่ อ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
โดย เฉพาะ สิทธิ
เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ
ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ
สุขภาพอนามัย 

-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เ ร่ืองการอนุญาตใหคนตางดาวบาง
จําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปน
กรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
19 มกราคม พ .ศ .2553 ลงวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2553 กลาวคือ สามารถ
เดินทางภายในตัวจังหวัดได 

        แตสําหรับกรณีการเดินทางออก
นอกพื้นท่ีจังหวัดน้ัน สามารถเดินทางได
เฉพาะกรณีเพื่อปฏิ บัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ เปนพยานศาล ไดรับ
หมายเรียกจากพนักงานสอบสวน  มี
หนังสือเรียกตัวจากหนวยงานในสังกัด
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ห รื อ เ พื่ อ ก า ร
รักษาพยาบาล โดยจะตองไดรับอนุญาต
จากปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู ซ่ึง
ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ น เ ข ต ท อ ง ท่ี
กรุงเทพมหานคร หรือไดรับอนุญาตจาก
ผู ว า ร าชการ จังหวั ดห รือผู ซ่ึ ง ได รั บ
มอบหมายในเขตทองท่ีจังหวัดอ่ืน 

      สวนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติ
ไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราว
เพื่อเขาเรียนในสถานศึกษา ลงวันท่ี 2 
กุมภา พันธ  2553  ท่ี กํ าหนดว า เด็ ก
สามารถเดินทางออกนอกพื้น ท่ี เพื่ อ
การศึกษาไดจนจบหลักสูตรน้ัน อนุญาต
เฉพาะเด็กในสถาบันการศึกษาท่ีมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตนดวยเลข 0 
เทาน้ัน ไมคลุมถึงเด็กท่ีมีเลขประจําตัว 
13 หลัก ข้ึนตน ดวยเลข 00 

- มีกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของ 2 ฉบับ
คือ  

        หน่ึง-ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวก
เขามาอยูในราชอาณาจักเปนการชั่วคราว 
เพื่อรอการสงกลับและกําหนดเขตพ้ืนท่ี
ควบคุม ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เด็กใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีเลขประจําตัว 13 
หลัก  ข้ึนตนดวยเลข  0 ยอมสามารถ
เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลได ตามขอ 
4แหงประกาศ และอาจอาง “เหตุจําเปน
อยางอ่ืน” ในการเดินทางเพื่อการศึกษา
ได และ 

      สอง-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติ
ไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราว
เพื่อเขาเรียนในสถานศึกษา ลงวันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2553 กําหนดวาเด็กสามารถ
เดินทางออกนอกพื้นท่ีเพื่อการศึกษาได
จนจบหลักสูตร 

       อย า ง ไ ร ก็ ดี  ก า ร เ ดิ นท า ง เพื่ อ
รักษาพยาบาล ยังเปนไปตามระบบสงตอ
ของสถานพยาบาล และในกรณีฉุกเฉิน
ผูปวยสามารถเดินทางออกนอกพื้นท่ีได
โดยไมตองขออนุญาต แตจะตองไปไป
รายงานตัวทันทีท่ีสามารถทําได 

                                                            
30 อยางไรก็ดี ปลัดจังหวัดเชียงใหม และผูแทนสนย. ไดชี้แจงเพ่ิมเติม วาผูติดตามสามารถซ้ือหลักประกันสุขภาพ
ไดเอง ในราคา 1,300 บาท และจะตองจาย 30 บาทตอครั้งที่ไปสถานพยาบาล (30 บาท/visit) อยางไรก็ดี การ
ขายหลักประกันสุขภาพทางเลือกใหแกผูติดตามนั้นข้ึนอยูกับดุลพินิจของสถานบริการ ไมสามารถดําเนินการไดทุก
สถานพยาบาล ทุกจังหวัด แตขอเทจ็จริงน้ี ทางคณะอนุกรรมการฯ เห็นวาจะตองมีการทําหนังสือเพ่ือขอชี้แจงเปน
ลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
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เด็กในสถานะผูติดตามแรงงานขามชาติ/
ตางดาว (มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตน
ดวยเลข 00 หรือถือบัตรประจําตัวคนซ่ึง

ไมมีสัญชาติไทย) 

เด็กในสถาบันการศึกษา       
(มีเลขประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตนดวยเลข 

0 หรือถือบัตรประจําตัวบุคคล 
ท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน ) 

 

        ดังน้ัน การเดินทางออกนอกพื้นท่ี
จังหวัด เด็กกลุมน้ี สามารถเดินทางใน
กรณีเพื่อการรักษาพยาบาลไดเทาน้ัน ไม
รวมถึงการเดินทางเพื่อการศึกษา 

สิทธิในความม่ันคง
แ ห ง ชี วิ ต 
โดยเฉพาะสิทธิท่ี
จ ะไม ถู กส งกลั บ
ประเทศตนทางซ่ึง
ยังมีสถานการณท่ี
เ ส่ี ย ง ต อ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิต 
ร า ง ก า ย  แ ล ะ
เสรีภาพ 

- ไมเพียงเฉพาะกรณีของเด็ก แตเปน
หลักท่ัวไปวาการสงบุคคลกลับประเทศ
ตนทาง  จะตองคํา นึงวา  จะไมมีการ
สงกลับหากสถานการณภายในประเทศ
ตนทางมีความไมปลอดภัย และจะตองมี
การดําเนินการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

-ไมคํานึงถึงเลขประจําตัวของเด็กวา
ข้ึนตนดวยเลขกลุมใด แมจะเปนเด็ก ก็
ดําเนินการภายใตหลักท่ัวไปท่ีวา การสง
บุคคลกลับประเทศตนทาง จะคํานึงวา จะ
ไ ม มี ก า ร ส ง ก ลั บ ห า ก ส ถ า น ก า รณ
ภายในประเทศตนทางมีความไมปลอดภัย 
และจะตองมีการดําเนินการดูแลตามหลัก
มนุษยธรรม 

 

 

 อาจกลาวไดวา จากการตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบระหวางสิทธิข้ันพื้นฐาน
ดานตางๆ ภายใตสถานะผูติดตามแรงงานหรือลูกของแรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ี
ข้ึนทะเบียน กับสถานะของเด็กในสถาบันการศึกษา บนพื้นฐานของการตีความและ
บังคับใชกฎหมายท่ีเปนคุณแกเด็ก ไดสงผลใหเทศบาลตําบลสุเทพยกเลิกคําส่ัง
ระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรของเด็กชายหมอง เมื่อวันท่ี29 กันยายน 
255331 

แมสิทธิข้ันพื้นฐานของเด็กชายหมอง รวมถึงเด็กคนอ่ืนๆ ท่ีมีขอเท็จจริง
เหมือนกับเด็กชายหมอง จะไดรับการคุมครอง แตภายใตหลักการท่ีวาบุคคลหน่ึงๆ 
ควรจะมีสถานะหรือรายการทางทะเบียนราษฎรเพียงอยางหนึ่งเทาน้ัน (หรือมีเลข
ประจําตัวเพียง 1 ชุด) ขอถกเถียงและการดําเนินการใดๆ ตอไปตอการมีเลข
ประจําตัว 2 ชุดของ เด็กชายหมอง ก็ยังไมยุติลงโดยสิ้นเชิง 

อยางไรก็ดี จากกรณีน้ี ก็ทําใหสังคมไทยไดเห็นถึง-อีกกาวท่ีกาวหนาของ
การใชและการตีความกฎหมายเพื่อเปนคุณ รวมถึงดวยความคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของเด็กคนหน่ึงๆ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 ที่ ชม. 64801.1 /ท.ร.34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 
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6.  การรับรองความมีสัญชาติไทยกลุมมานิ ที่เทือกเขาบรรทัด32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมมานิในเขตพื้นท่ีอําเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง 

 
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 ท่ีผานมา ส่ือมวลชนไดรายงานถึงกรณีความ
รวมมือระหวางอําเภอปะเหลียนและหนวยงานสาธารณสุขของจังหวัดตรัง ใน
การดําเนินการแกไขปญหาสถานะบุคคลของกลุมซาไก โดยการนํารองตรวจ
ฟนเพื่อประเมินอายุ กอนท่ีจะดําเนินการออกบัตรประชาชนให 

กลาวไดวา กรณีดังกลาวเปนความคืบหนาของการดําเนินการรองรับ
ความมีสิทธิในสัญชาติไทยใหกับกลุมซาไกหรือกลุมมานิ-กลุมชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมของประเทศไทย ท้ังน้ี จากขอมูลภาคสนามโดยศูนยศึกษาและฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 

“..ในบริเวณเทือกเขาบรรทัด (จังหวัดตรัง สตูลและพัทลุง) มีชน
กลุมมานิยังคงไมมีเอกสารแสดงตนใดๆ ท้ังๆ ท่ีเปนกลุมชนพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยู
มานาน โดยมีหลักฐานการติดตอสัมพันธกับกลุมใกลเคียงในประเทศมาเลเซีย
นอยมาก หลักฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนไทยกับชนพ้ืนเมืองกลุม
น้ีท่ีชัดเจนท่ีสุด ก็คือพระราชนิพนธเร่ือง “เงาะปา” ท่ีทรงพระราชนิพนธเสร็จ
เมื่อป พ.ศ.244833 โดยหากจะเชื่อตามหลักฐานน้ี ชาวมานิ (ซาไก) ก็จะตอง
เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยอยางชาท่ีสุดก็กวารอยปมาแลว” 

ทางสถาบันวิจัยภาษาฯ ได
ร องขอความช วย เหลือ
มายังคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  ทาง
อนุกรรมการดานสิทธิและ
สถ าน ะ บุ คคลขอ งผู ไ ร
สัญชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผู
อพยพและชนพื้นเมืองจึง
ไดจัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานทางปกครองและ
นักวิชาการตางๆ อันนําไปสู
การจัดประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อแกไขปญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลใหแกชนเผา
ซาไกหรือมานิหรือเงาะปา
ที ่อ าศ ัยอ ยู ใน เขตพื ้น ท่ี
จ ังหว ัดตร ัง สตูล พัทลุง 
และยะลา34 

                                                            
32 กรกนก วัฒนภูมิ นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ, กิติวรญา รัตมณี อาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, เรียบเรียงและปรับปรุงโดยดรุณี ไพศาลพาณิฃยกุล นักกฎหมาย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐและอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่ 14 
กุมภาพันธ 2554 
33 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.5 
34 เมื่อวันที่ 27 -  28 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง เปนเจาภาพ  โดยเชิญนายอําเภอ จาจังหวัด หัวหนาฝายทะเบียนและบัตรใน จังหวัดดังกลาวที่มี
ซาไกอาศัยอยู (พ้ืนที่ตรัง สตูล พัทลุง ยะลา และนราธิวาส), สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย มหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาทิ ศ. ดร.
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จากที ่ประชุม กรมการปกครอง
สรุปวาจะมีการออกหนังสือสั่งการเพื่อให
อําเภอตางๆ ดําเนินการเพิ่มชื่อกลุมมานิ
เข าในทะเบ ียนบ านผู ม ีส ัญชาต ิไทย 
(ท . ร . 14) ซ่ึ ง เ ป น แ น ว ท า ง ท่ี เ ค ย
ดําเนินการไปแลวกับกรณีของกลุมมานิท่ี
ธารโต จังหวัดยะลา เมื่อป พ.ศ.2532 

หน่ึงเดือนหลังจากน้ัน ทางกรมการ
ปกครองไดออกหนังสือถึงผูวาราชการ
จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง และยะลา เพื่อ
ทําความเขาใจถึงแนวทางในการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลกลุมมา
นิ โดยเนื้อหาของหนังสือส่ังการสรุปได
วา35 

หนึ ่ง-ใหใชว ิธ ีการเพิ ่มชื ่อใน
ทะเบียนบาน ประเภทท.ร.1436 โดยมี
วิธีการเพิ่มชื่อท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับวามานิ
คนดังกลาวเกิดในทองที่/เขตอําเภอท่ี
อาศัยอยูปจจุบันหรือไม37 

สอง-สําหรับกรณีของกลุมมานิ
ท่ีอยูบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี นาย
ท ะ เ บี ย น จ ะ ต อ ง เ พิ ่ม ป ร ะ เ ด ็น ก า ร
ตรวจสอบวามานิเหลานั้นเปนผูที่เขามา
จากประเทศมาเลเซียหรือไม หากพบวา
เปนกลุ มมานิที่อยูในประเทศมาเลเซีย 
จะตองใชว ิธีการจัดทําทะเบียนประวัติ
เปนบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนตาม
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล เมื ่อวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ.2548  โดยบันทึกรายการบุคคลไว
ในทะเบียน ท.ร.38 ก เปนบุคคลที่มีเลข 
13 หลักขึ ้นตนดวยเลข 0 แลวพิส ูจน
สัญชาติวาเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิดเนื่องจากมีบิดามารดาสัญชาติไทย
หรือไม 

สาม-เนื่องจากที่อยูอาศัยของกลุมมานิ ยังไมมี
เลขบาน ในกรณีที่มานินั้นเปนผูมีสัญชาติไทย ใหดําเนินการ
กําหนดเลขที่บาน แลวเพิ่มชื่อในทะเบียนบานดังกลาว โดย
ระบุชื่อบานวา “บานซาไก” แตถาบริเวณที่อยูอาศัยของกลุม
มานิไมมีหลังใดเลยที่มีลักษณะเปนบาน ก็ใหนายทะเบียน
สรางทะเบียนบานชั่วคราวขึ้น 1 เลขหมาย ระบุชื่อบานวา 
“บานกลุมซาไก” แลวเพิ่มชื่อชาวมานิทั้งกลุมเขาในทะเบียน
บานดังกลาวโดยแยกเปนรายครอบครัว 

สี ่-การดําเนินการดังกลาว  ใหคํานึงถึงความ
ประสงคและความสมัครใจของชาวมานิแตละคน โดย
เจาหนาท่ีฝายทะเบียนอาจดําเนินการรวมกับหนวยงานหรือองค
รกตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวกับกลุมมานิในแตละพื้นท่ี โดยอาจจัดชุด
เคลื่อนท่ีไปรับคํารอง ตรวจสอบพยานแวดลอมและสอบสวน
พยานบุคคลในพื้นท่ี 

 

ระหวางน้ียังไมอาจสรุปไดถึงผลการดําเนินการดังกลาว แต
ขอสังเกตท่ีพบจากภาคสนามก็คือ การเพิ่มชื่อมานิ ยังมี
ขอจํากัดบางประการ อาทิ  

ประการแรก ขอจํากัดในการเดินทางเพ่ือแจงขาวและ
ติดตามกลุมมานิใหมาลงรายการสถานะบุคคล เน่ืองจากกลุมมา
นิมีการยายท่ีอยูไมเปนหลักแหลง มีเพียงบางกลุมเทาน้ันท่ีมี
การตั้งบานเรือนและเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากชาวบานใน
พื้นท่ี 

ประการท่ีสอง ขอจํากัดในการส่ือสารถึงความหมายของ
การเพิ่มชื่อหรือการมีสัญชาติไทย เมื่อเจาหนาท่ียังไมสามารถ
ส่ือสารและทําความเขาใจกับกลุมมานิได จึงเกิดความเขาใจท่ี
ยังไมตรงกัน เจาหนาท่ีทะเบียนก็ใหเหตุผลวาไมสามารถ
ดําเนินการตอได เพราะการเพ่ิมชื่อจะตองเปนไปโดยความ
สมัครใจของชาวมานิเอง 

ประการท่ีสาม การท่ีกลุมชาติพันธมานิ ไมมีวัฒนธรรมการ
ตั้งนามสกุล จึงมีความเปนไปไดวาอาจมีความพยายามท่ีจะตั้ง
นามสกุลเพื่อเปนท่ีระลึกใหแกพื้นท่ีท่ีมีกลุมมานิมาอาศัยอยู (มี
ความเปนไปไดวาอาจมีการเกิดข้ึนของนามสกุล “ศรีตรัง” “ศรี
พัทลุง”เชนเดียวกับท่ีกลุมมานิในพื้นท่ีจังหวัดยะลาเคยไดรับ
การพระราชทานนามสกุล “ศรีธารโต” มาแลว)  

                                                                                                                                                                                        
สุวิไล  เปรมศรีรัตน จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย มหิดล รศ. ดร.พันธุทิพย  กาญจนะจิตรา สาย
สุนทร และ รศ.ดร.ณรงค  ใจหาญ  จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
35 หนังสือที่ มท 0309.1/ว16756 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เรื่อง การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลใหแกชนเผาซาไกหรือมานิหรือเงาะปา ออกโดยกรมการปกครอง ถึงผูวาราชการจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง 
และยะลา 
36 ตามมาตรา 37 ประกอบกับมาตรา 36 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
37 กรณีที่ที่เกิด กับที่อยูอาศัยปจจุบันเปนคนละที่กัน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ขอ 93 (กรณีตกสํารวจการสํามะโนประชากรเมื่อป พ.ศ. 2499) หรือขอ 97 (กรณีผู
ขอเพิ่มชื่อโดยไมมีเอกสารราชการ) สวนคนที่เกิดในทองที่อําเภอที่อาศัยอยูปจจุบัน ใหใชวิธีการแจงการเกิด
ตามมาตรา 18 และระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ขอ 52 (กรณีเด็กเกิดในบาน) ขอ 54 (กรณีเด็กเกิดนอกบาน) 
หรือขอ 57 (กรณีแจงเกิดเกินกําหนด)  หรือจะใชวิธีการเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานดังกลาวขางตนก็ได 
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ประการท่ีส่ี  สืบเน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวมานิ ท่ีนับเลขเพียงหน่ึงถึงหา 

จํานวนท่ีมากกวาหา จะถูกนับเปนหนวยเดียวกันคือ “มากมาย” ทําใหยังไม
สามารถส่ือสาร ตรวจสอบเพื่อบันทึกอายุท่ีใกลเคียงความเปนจริงได อันนําไปสู
การตรวจฟนเพื่อเทียบประเมินอายุของกลุมมานิ  

ประการท่ีหา มีขอสังเกตวาการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจกับคนใน
สังคมไทย วาการบันทึกชื่อมานิใน ท.ร.14 จะเกิดประโยชนตอการจัดการ
ประชากรท่ีปรากฏตัวในประเทศไทย ในฐานะท่ีประชากรมานิสวนหน่ึง คือ คนท่ีมี
สิทธิในสัญชาติไทย แตยังไมอาจใชสิทธิในสัญชาติไทยได ตราบเทาท่ีคนกลุมน้ี
ยังไมผานกระบวนการรับรองและออกเอกสารแสดงตนที่รับรองสิทธิในฐานะคน
สัญชาติไทย (เชน การบันทึกชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.14 ในฐานะคนสัญชาติไทย 
การออกบัตรประจําตัวประชาชนคนสัญชาติไทย การออกหนังสือเดินทางในฐานะ
คนสัญชาติไทย เปนตน) 

ท่ีสําคัญ ไมเพียงแตสิทธิในสัญชาติไทยเทาน้ัน แตสิทธิท่ีทุกคนไมวาจะ
เปนใคร จะมีชาติพันธุอะไร จะยากดีมีจนแคไหน จะอยูในปาหรือในคอนโดท่ีศิวิไล
แคไหน ทุกคนก็ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการรับรองคุณคาความเปนคน ในทุกๆแหงบน
โลกใบนี้ อยางเทาเทียมกัน ในฐานะ“มนุษยคนหนึ่ง”  

 

ท้ังน้ี กระบวนการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร(ไมวาจะเปน ท.ร.14-กรณี
สัญชาติไทย หรือ ท.ร.38ก-กรณีท่ียังพิสูจนสถานะไมได) นับเปนพันธกรณีในทาง
ระหวางประเทศท่ีผูกพันรัฐไทยใหตองปฏิบัติตาม ท้ังในฐานะจารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ ตามขอ 638 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 และในฐานะ
พันธกรณีตามสนธิสัญญาซ่ึงประเทศไทยเปนภาคี ตามขอ 1639 แหงกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ฯลฯ 

ตองขอชื่นชมกรมการปกครองที่ออกมาจัดการปญหากอนท่ีรัฐไทยจะถูก
ตั้งคําถามจากประชาคมระหวางประเทศถึงการใหความสําคัญกับชนพื้นเมือง และ
นับเปนการดําเนินการท่ีควรนํามาถอดบทเรียนเพื่อใชเปนแนวทางในการการจัดการ
ปญหากลุมคนท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิกลุมอ่ืนๆ ตอไป สวนประเด็นตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหวางทางการดําเนินการลวนเปนส่ิงท่ีตองติดตามกันตอท้ังในแงขอจํากัด 
อุปสรรค และการดําเนินการเพื่อแกไขขอจํากัด อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน . 

     
 

 

 

 

 

                                                            
38 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights,1948) ไดรับการ
รับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 

 ขอ6 ทุก ๆ คนมีสทิธิทีจ่ะไดรบัการยอมรับวาเปนบุคคลในกฎหมายไมวา ณ ที่ใด (Article 6 Everyone 
has the right to recognition everywhere as a person before the law.) 
39 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil 
and Political Rights,1966) สมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เม่ือวันที่  16 ธันวาคม 2509 และมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2519 ประเทศไทยเขาเปน
ภาคีโดยการภาคยานุวัติ เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยมีผลใชบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540   

 ขอ16 มนุษยทกุคนมีสทิธิที่จะไดรับการยอมรบัวาเปนบุคคลตามกฎหมายในทุกแหงหน (Article 16 
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.) 
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7.  สถานการณคนไรรัฐไรสัญชาติในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พมา 
(จังหวัดแมฮองสอน)40 

 

 

นับจากป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝา
ระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) และสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ41 ได
สนับสนุนและรวมงานกับคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม  แผนกชาติพันธุ  สังฆ
มณฑลเชียงใหม ดําเนินการแกไขบุคคลท่ีมี
ปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีอําเภอแมสะเรียง 
โดยเนนท่ีสองตําบล คือ ตําบลแมคงและตําบล
เสาหิน โดยลาสุดท่ีไดมีการจัดอบรมความรูดาน
สถานะบุคคลและสิทธิใหกับผูนําชุมชน แกนนํา
ชาวบาน เยาวชนท่ีสามารถอานเขียนภาษาไทย
ไดเปนคร้ังท่ีสามในป 2552 ชวงป 2553 จึงเปน
ชวงเวลาขยายพื้นท่ีการเก็บขอมูลคนไรรัฐ ไร
สัญชาติ 

กลางป 2553 โดยเจาหนาท่ีในพื้นท่ีของ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมฯ ได
รวมกับผูนําชุมชนและเยาวชนจํานวนหน่ึงลง
พื้นท่ี สมาชิกชุมตําบลเสาหิน (บานนาปาแป 
บานแมแพะ บานใหม หวยเดื่อ หวยปู บานขุน
สอง บานวาทู แมตอบ) และตําบลแมคง (บานอุ
นุ, จอสิเดอ, ปอมึ, จอปลอคี จอปรา หวยเฮี๊ยะ) 
โดยใชเคร่ืองมือคือแบบสอบถามของกรมการ
ปกครอง (แบบ 89 และแบบ 89/1)รวมถึงไดมี
การถายภาพบุคคล, ทําแผนภาพ/ตารางเครือ
ญาติพรอมรวบรวมเอกสารตางๆ 

พบวามีคนท่ียังไมมี เอกสารอะไรเลย 
(undocumented person) ประมาณ 800 กวา
คน โดยมีบุคคลท่ีมีพอหรือแม หรือท้ังพอและแม
เปนผูมีสัญชาติไทยประมาณ 100 คนและคนที่มี
พอหรือแม หรือท้ังพอและแม ถือบัตรผูไมมี
สัญชาติไทย (ข้ึนตนดวยเลข 6 หรือ 7) จํานวน
ประมาณ 400-500 คน  

  

เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคมฯ ได
รวมกับผูนําชุมชนและเยาวชนจํานวนหนึ่งลงพ้ืนท่ี สมาชิกชุมตําบลเสาหิน 
และตําบลแมคง ในป 2553 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 วีระชัย รักธรรมเนียม ครูคําสอนเขตตําบลเสาหิน คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกชาติพันธุ 
สังฆมณฑลเชียงใหม และดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
และอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  , วันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 
41 ประสานงานและรวมผลักดันงาน ผานเอกชัย ปนแกว เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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เมื่อสํารวจเสร็จทางเจาหนาท่ีไดสนับสนุนใหผู นํา
ชาวบานเปนคนมอบแบบสอบถามท่ีกรอกขอมูลเสร็จแลว 
พรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ รูปถายและตารางเครือญาติ
ใหกับอําเภอแมสะเรียงเมื่อประมาณกลางป 2553  

อยางไรก็ดี ดวยกระแสขาวคอรัปชันกรณีบัตรเลข 0 ท่ี
สงผลใหหลายอําเภอชะลอไปจนถึงหยุด-ไมมีการดําเนินการ
ใดๆ อันรวมถึงอําเภอแมสะเรียงดวย กลาวคือในปลายเดือน
มิถุนายน 2553 ชาวบานกวา 120 คน ลงขันกันเพื่อเพื่อเหมา
รถยนตรับจางเดินทางเขามายังอําเภอแมสะเรียง (คันละ 
6,000 บาทจํานวน 4 คัน) ตามท่ีไดมีการประสานงานนัดหมาย
กับทางอําเภอเพื่อการจัดทําบัตรเลข 0 หลังจากท่ีไดสํารวจ
แบบ 89 ไปแลว ก็พบวา ถูกยกเลิกนัดในวันท่ีชาวบานไปถึง 
ตอมาราวเดือนสิงหาคม SWIT ไดรับขาวจากแมสะเรียงวา
ชาวบานกําลังจะเดินทางไปอําเภออีกคร้ัง และครั้ง น้ีคา
เดินทางเหมารถจํานวน 4 คันๆ กลายเปนปญหาใหญ42 

ในเวลาเดียวกันกับ กรณีการดําเนินการบัตรเลข 0 
มีปญหา แตกรณีของ “คนไทยตกหลนทางทะเบียนราษฎร” ท่ี
มีมีพอหรือแมเปนไทย หรือท้ังพอและแมเปนคนไทย ก็
เดินหนาไปอยางรวดเร็ว ทางอําเภอแมสะเรียงใชแบบ 89 
รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ
พัฒนาสังคมฯ ไดสํารวจและรวบรวมพยานเอกสารตางๆ 
รวมกับชุมชนเปนเอกสารหน่ึงประกอบการสอบพยานบุคคล ใน
การพิจารณาเพิ่มชื่อ “คนไทย” ตกหลนเขาสูทะเบียนราษฎร
ประเภท 14  

จนถึงปจจุบัน (กุมภาพันธ 2554) ขอมูลเบ้ืองตน สรุป
ไดวา 

- สําหรับตําบลเสาหินน้ัน เหลือเพียงบานหมู 3 ตําบล
เสาเหินซ่ึงมีจํานวน 2 ครอบครัวเทาน้ันท่ียังคงไม
สามารถเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานท.ร.14 ได ดวย
เพราะพยานท่ีมีอยูเบาบางมากและอาจตองใชวิธีการ
ตรวจดีเอ็นเอ 

- สวนตําบลแมคง นาจะไมมีปญหาวา มี“คนไทยตก
หลน” ในพื้นท่ีบานอูนุ จอสิเดอ หวยเฮ๊ียะ อีกแลว 
ยกเวนบานปอมึ จอปลอคี จอปรา 

 

แมจะเหลือพื้นท่ีอีกไมก่ีจุด ท่ีทางภาคสนามจะตอง
ดําเนินการเก็บงานใหเสร็จ แตดวยความพรอมของคนในชุมชน
เองท่ีนอยกวาคือ ผูนําพูด-อานภาษาไทยไมได และระยะทาง
ท่ีไกล รวมถึงมีองคกรพัฒนาเอกชนบางแหงแสดงความ
ประสงคจะเขาไปทํางานในพ้ืนท่ีดังกลาว ทําใหทีมภาคสนาม
จึงจําเปนตองชะลอการทํางานเพื่อประเมินถึงพื้นท่ีท่ี “ยังวาง” 
จากความสนใจและกําลังคนจากฝายตางๆ จึงจะเขาไป
ดําเนินการเสริมเพื่อปดพื้นท่ีวางน้ัน  . 

                                                            
42 SWIT รวมลงขันไปกับองคกรเครือขายของคณะกรรมการคาทอลิกฯ ไปบางสวน แมจะมีบางคําถามและความ
ไมชัดเจนตอสถานการณในพ้ืนที่  
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8.  อีกกาวของหลักประกันสุขภาพถวนหนาคนไรรัฐไรสัญชาติ43 
 

ยอนไปเมื่อประเทศไทยประกาศใช
นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ในป 
2544 ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีเปนรูปธรรมของ 
หลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ าพถ ว น หน า  ท่ี
ครอบคลุมถึงคนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงความแตกตางดานใดๆ 

แต เ กือบ  4  ปต อมา  บัตรประ กัน
สุขภาพถวนหนาหรือบัตร 30 บาท ก็นิยาม
ใหมและชัดเจนวาครอบคลุมเฉพาะ “คน
สัญชาติไทย” ดวยสโลแกน  “30 บาท ชวย
คนไทยหางไกลโรค”  

 

และนับแตน้ันมาบัตร 30 บาท ก็ถูกดึงกลับจากกระเปา
คนท่ีไมมีสัญชาติไทย ดวยเหตุผลท่ีวา “บุคคล” ท่ีปรากฏ
ในมาตรา 5 แหงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2545 น้ัน ถูกตีความวา ไดแก “ผูมีสัญชาติไทย เทาน้ัน” 

 
เดือนสุดทายของป 2550 
ทีม Health for Stateless (H4S) ก็เร่ิมตนการรวมตัว-

และกาวเล็กๆเพื่อหลักประกันสุขภาพของคนไร รัฐไร
สัญชาติหรือผูมีปญหาสถานะบุคคลของ SWIT ก็เร่ิมตนข้ึน 
และเพื่อตอบโจทก ท่ีมองเห็นอยู จึงไดมีการพัฒนา 
“โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะตอหลักประกัน
สุขภาพของคนไรรัฐ/ไรสัญชาติในประเทศไทย”  

มีชื่อเลนวา Health for Stateless หรือ H4S ซ่ึง
ประกอบไปดวยงานวิจัยจํานวน 6  ชุด44 โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก.) (เพื่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 

เราเริ่มเผยแพรขอคนพบและขอเสนอแนะของเราผาน
ส่ือออนไลนตางๆ  และมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนในเวที
ตางๆ เปนระยะ พรอมกับการติดตามขาวสารความคืบหนา
ของภาคสวนตางๆ  

หลังจากรวมพัฒนา fact sheet ในเดือนกุมภาพันธ 
2552 กับทีมเฉพาะกิจเล็กๆ45  ความเคลื่อนไหวจากน้ันคือ 
บอรดสปสช. มีมติไมเสนอเปนวาระตอคณะรัฐมนตรี 

 
กาวท่ีเริ่ม-กาวเล็กๆ ของ SWIT 
แนนอน-เรา (SWIT) ไมเคยเขาไดใกลกับทีมงานหรือ

คณะทํางานใดๆ ในการผลักดันประเด็นหลักประกันสุขภาพ  
เราเคยแตรับรูขาวความพยายามผลักดันใหคนไรรัฐไร

สัญชาติหรือผูมีปญหาสถานะบุคคลไดรับการจัดหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา และเคยไดขบคิดขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีอยูบาง 

  

                                                            
43 ปนแกว อุนแกว  เจาหนาที่สื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) ,วันที่ 3 
กุมภาพันธ 2554  ปรับปรุงจาก ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล บันทึกถึง ..กาวเล็กๆ ของพวกเราเพื่อหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาของคนไรสัญชาติ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT), นักศึกษา
ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,อานเพ่ิมเติม 
http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=504&d_id=503 
44ดาวนโหลดไฟล รายงานฉบับสมบูรณไดที่  http://gotoknow.org/blog/h4s/306240 
45 ประกอบดวยทีมงานของ สํานักงานนโยบายและแผนสาธารณสุข (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข ,สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) และ SWIT 



 

  รายงานสถานการณดานสถานะบุคคลและสทิธิของผูมีปญหาสถานะบุคคล ป 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ  
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ดวยเพราะมีคํารองขอความชวยเหลือของ
คนปวยไรรัฐไรสัญชาติ เขามาท่ี หองอาจารย
แหวว (รศ.ดร.พันธุทิพย สายสุนทร) ท่ีคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมวาจะเปน
กรณีของเด็กชายวิษณุ, นองออย, ปาเจรียง, ปา
สันที ฯลฯ 

 
อีกกาวสําคัญ-เพ่ือหลักประกันสุขภาพ

คนไรรัฐไรสัญชาติ 
ทาง SWIT ตั้งขอสังเกตวา ท่ีผานมายังไม

เคยมีการหารือเพื่อนําไปสูการบังคับใชกฎหมาย 
หรือขอใหมีการตีความในประเด็นผูทรงสิทธิแหง
กฎหมายหลักประกันสุขภาพแตอยางใด 

นอกจากน้ี SWIT มีความเห็นวา การปรับใช
กฎหมาย การตีความ “บุคคล” ในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ 
หากสปสช .  หรือหนวยงานใดจะตีความวา 
หมายถึง เฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเทาน้ัน 
ยอมเปนการตีความท่ีขาดความเขาใจตอสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย (Legal Personality 
Status) ของบุคคลกลุมตางๆ ท่ีปรากฏตัวอยูใน
สังคมไทย 

และเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2552 ทาง 
SWIT ไดทําขอเสนอแนะถึงสปสช. ผานสมาคม
นักขาวนักหนังสือพิมพ46 
 

ตนเดือนมกราคม 2553 
เราไดรวมวงพูดคุยกับ ศูนยประสานงาน

เครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนําการสรางสุข
ภาวะแนวใหม (ศ.คศน.) แลวแรงผลักท่ีแข็งขัน
โดย  “ทีมแพทยชนบท” นําโดย “หมอจุบ” นพ.
สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จังหวัดสงขลา 
และ “หมอตุย” นพ.วรวิทย ตันติวัฒนทรัพย 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุมผาง จังหวัดตาก 
และ “ทีมหมอชายแดน” ท้ังจากอําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนะบุรี, อําเภออุมผาง จังหวัดตาก, 
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ท่ีส่ือสารความ
จําเปนของหลักประกันเพื่อคนไรรัฐไรสัญชาติ
หรือผูมีปญหาสถานะบุคคลจากฝายสาธารณสุข
อยางชัดเจน  

รวมถึง “ตัวแดง” ทางบัญชีท่ีโรงพยาบาลยังตอง
แบกรับ ดวยเหตุท่ีเมื่อมองจากมุมของหมอท่ีเห็น คนไข 
คือ มนุษยคนหนึ่ง ไมไดสนใจถึงการจําแนกหรือปฏิบัติท่ี
แตกตางดวยเหตุแหงสถานะบุคคล 

สอดคลองกับการมองจากมุมของระบบบริการ
สาธารณสุขซ่ึงเปนระบบบริการท่ีจําเปนน้ัน โดยหลักการ
แลวควรตองครอบคลุมประชาชนทุกกลุม 

กลาวคือ ตองใหบริการท้ังชุมชนโดยไมแบงแยก
ห รือข า ม เ ว นกลุ ม ใดกลุ มห น่ึ ง  จึ ง จ ะมี ผลใน เชิ ง
ประสิทธิภาพของงานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะงาน
บริการดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค หรือ 
หลัก สราง(สุขภาพท่ีดี) นํา (ซอม) 

 
องคความรูทางกฎหมายทําหนาท่ีอยางแข็งแรงใน

การสนับสนุนหลักคิดทางมนุษยธรรมของคุณหมอๆ อีก
ท้ังยังสอดคลองกัน  

เพราะในทางกฎหมายแลว คนกลุมน้ีมี จุดเกาะ
เก่ียวกับประเทศไทย ท้ังในฐานะคนไทย-ท่ีอยูระหวาง
การดําเนินการทางทะเบียนราษฎร, เปนคนท่ีแมจะเปนคน
ตางดาวแตก็เปนราษฎรของประเทศไทย ขณะท่ีสิทธิใน
การเขาถึงและใชบริการหลักประกันสุขภาพเปนสิทธิข้ัน
พื้นฐานของมนุษยทุกคน  
 

ดังน้ัน ภาพรวมของการจัดหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาสําหรับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะบุคคล (คน
ไรรัฐ/ไรสัญชาติ) จึงควรตองถูกพัฒนาข้ึน โดย
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับคนท่ีมีปญหาถา
นะ ยอมข้ึนอยูกับจุดเกาะเกี่ยวท่ีแทจริงตามขอเท็จจริง
ของแตละคน ท่ีมีอยูจริงกับสังคมไทย และแนนอนวา 
ยอมไมไดหมายความวา บุคคลท่ีมีปญหาสถานะจะตอง
รวมจายในอัตราสามสิบ (30 บาท) หรือศูนย (0) บาท ณ 
จุดรับบริการ (Co-Payment) เสมอไป47 

นอกจากน้ี ในชวงดังกลาวยังมีการนําเสนอโดย
ส่ือกระแสหลัก ดวยนักส่ือสารสาธารณะมืออาชีพอยาง 
“แวว” (คุณนาถยา แวววีรคุปต) จากสถานี TPBS ทําให
ประเด็นดังกลาวมีการนําเสนอผาน “วาระประเทศไทย” 
เปนเวลา 4 วันติดตอกัน48 รวมไปถึงการเสนอขาวคราว
การเคลื่อนไหวของชมรมแพทยชนบท ทางหนาขาว
หนังสือพิมพหลายฉบับ 

  
  

                                                            
46 อานขอเสนอแนะฉบับเต็มไดที่  http://gotoknow.org/blog/h4s/325270  
47 อานขอเสนอแนะฉบับเต็ม,อางแลว 
48 ชมยอนหลัง รายการวาระประเทศไทย วันที่ 18-21 มกราคม  2553,   
http://www.statelesswatch.org/library/video?page=1 
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25 มกราคม 2553 

หลังจากเวทีเสวนาทางวิชาการ หัวขอ 
“แนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับราษฎรในประเทศ
ไ ท ย  :  นิ ย า ม แ ล ะ ก า ร จํ า แ น ก ”  ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ตอมาภายหลังการเสวนาดังกลาว ไดมี ‘วง
คุ ย เ ล็ ก ๆ ’ เ พื่ อ ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
กลุมเปาหมายของการผลักดันหลักประกันสุขภาพ
อันสืบเน่ืองมาจากขอหวงใยของหนวยงานความ
มั่นคง 

ท าย ท่ี สุดของการหา รือ  กลุ ม เด็ ก ใน
สถาบันการศึกษา, คนไรรากเหงาและกลุมคนทํา
คุณประโยชน49 ถูกรวมเขาในกลุมเปาหมายของ
การผลักดัน 

 
โคงสุดทายในเดือนกุมภาพันธ 2553 
มีความพยายามพัฒนาขอมูลในรูปแบบของ

ตารางเพื่อสรางความเขาใจกลุมคนเปาหมาย 
และจํานวนเพื่อผลักดันหลักประกันสุขภาพถวน
หนาใหกับสปสช. และคณะรัฐมนตรี โดยความ
รวมมือระหวางคุณวีนัส สีสุข นักวิชาการจาก
สํานักทะเบียนราษฎร, ทีมของสปสช. และสมช. 
รวมถึงแพทยชนบท และดูเหมือนงานสนับสนุน
ทางวิชาการของทีมเรานาจะจบลงแลว 

..ถึงตอนนี้ทีมเรารอรับฟงความคืบหนา 
 

23 มีนาคม 2553 
และแลวสิทธิในหลักประกันสุขภาพของคน

ไรรัฐไรสัญชาติ ก็ไดรับรองโดยมติคณะรัฐมนตรี 
อ นุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง  "กอ ง ทุ น ให บ ริ ก า ร ด า น
สาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ" 
โดยใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) งบประมาณในป 2553 สําหรับบุคคลท่ี
มี ป ญ ห า ส ถ า น ะ แ ล ะ สิ ท ธิ จํ า น ว น
ท้ังส้ิน 457,409 คน 
 

 

กลุมเปาหมายไดแก 
(1) กลุมท่ี ครม.มีมติรับรองสถานะใหอาศัย

อยูถาวร (เลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 3,4,5,8) 
 
(2) กลุมท่ีถือบัตรประจําตัวผูไมมีสัญชาติ

ไทย (เลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 6,7) และ 
(3) กลุมท่ีถือบัตรบุคคลผูไมมีสถานะทาง

ทะเบียน (เลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 0) ซ่ึงเปน
นักเรียนในสถาบันการศึกษา,คนไรรากเหงา และ
บุคคลท่ีทําคุณประโยชน 
เปนเงิน 472,823,683.30 บาท50  ระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแตเมษายน-กันยายน 2553 รวม 6 
เดือน51 

 
กาวท่ีใกล?  และกาวตอไป..งานตอไป 
พฤศจิกายน 2553 หลังมีการดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีมานานกวา 6 เดือน  SWIT พบวายังมี
ประเด็นใหติดตามและพบความไมชัดเจนตอ
แนวทางปฏิบัติ หลายเรื่อง ไดแก 

 
กลุมเปาหมาย-การลงทะเบียน  ในทางปฏิบัติ

คือ สปสช.จะนําตัวเลขและขอมูลผูท่ีมีสิทธิตามมติ
ครม.ใหตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนผานหนาเวบ
ไซตสปสช.  โดยการลงทะเบียนข้ึนอยูกับแตละ
รพ.วาจะดําเนินการอยางไร เชน ใหเจาตัวมาแจง
ลงทะเบียนเอง หรือมีกรณีท่ีเจาตัวไปอาศัยอยูตาง
พื้นท่ีไมสามารถเดินทางกลับมาลงทะเบียนได  ก็
สามารถโทรศัพทมาประสานกับเจาหนาท่ีแลว
เจาหนาท่ีลงทะเบียนให และทําเร่ืองใชสิทธิท่ีรพ.
ในพื้นท่ีท่ีอาศัยจริง-เปนกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงขอมูลจาก
เครือขายตางๆในพื้นท่ี  

SWIT พบวา ปญหาท่ีพบไดแก ยังมีความ
สับสนเร่ืองกลุมคนท่ีเปนกลุมเปาหมาย  คือกลุม
ไหน-มีเลขประจําตัวอะไร 

และพบวาในบางพื้นท่ี เชน อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย มีกรณีผูถือบัตรประจําตัวผูไมมี
สัญชาติไทย( ข้ึนตนดวยเลข 0) ซ่ึงไมไดเปน
กลุมเปาหมายตามมติครม.สามารถไปลงทะเบียน
ใชสิทธิดังกลาวได 

 
                                                            
49 สําหรับบุคคลกลุมหน่ึงตามยุทธศาสตรฯ ซึ่งไดแก กลุมคนที่เปนญาติชนกลุมนอย น้ัน ทางสมช.เห็นวา
จําเปนตองมีการคัดกรองเพ่ือใหเห็นคนที่เปนญาติชนกลุมนอยจริงๆ ดวยเพราะที่ผานมามีการปะปนจากคนที่ไมใช
ญาติชนกลุมนอย คนที่เขามาใหม และมาถือบัตรดวยกระบวนการที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
50 เม่ือตรวจสอบสิทธิแลว เหลือประมาณ 288,572 คน เน่ืองจากบางสวน มีสิทธิซ้ําซอนกับของบัตรทอง เชน ใน 
กทม. ผูที่มีสิทธิมีบัตรทองที่ ร.พ.ศิริราช อยูแลว สปสช. จึงยังไมถอนสิทธิ เพราะเกรงวาจะไดรับผลกระทบตอ
ประชาชน บางสวนไดบัตรสัญชาติไทยแลว(มีบัตรทอง) และบางสวนเสียชีวิต,ขอมูลจาก สปสช. 
51 ดาวนโหลดมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การใหสิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิฉบับเต็ม และเอกสารที่เก่ียวของ ไดที่ http://www.statelesswatch.org/node/323 
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มีคํ าถามต อการลงทะ เ บียนว า
สามารถลงทะเบียนในพื้นท่ีอ่ืนซ่ึงไมมี
ชื่อในทะเบียนไดหรือไม นอกจากนี้ยังมี
ความกังวลและไมมั่นใจวา หากไมไป
ดําเนินการการลงทะเบียนซ่ึงเ ร่ิม  1 
เมษายน-30 มิถุนายน 2553 และมีการ
ขยายเพิ่มอีก 3 เดือน คือ 1 กรกฎาคม -
30 กันยายน 2553 แลว จะทําใหถูกตัด
สิทธิหรือไม 

กรณีการใชสิทธิกรณีฉุกเฉิน พบวา
ยังติดขัดในระบบคอมพิวเตอรท่ีทําใหไม
สามารถใชสิทธิได  ซ่ึงเหลาน้ีลวนเปน
คําถามท่ีมีการสะทอนถึงการทําความ
เขาใจไปยังหนวยงานท่ีใหบริการยังไม
ชัดเจน และการเผยแพรประชาสัมพันธ
ไปยังกลุมเปาหมายท่ียังไมเพียงพอ52   

 
และยังพบวามี บุคคลซ่ึงเปน

กลุมเปาหมายตามมติครม.แตไมปรากฏ
ชื่อในฐานขอมูลของ สปสช. จํานวน 
79,561 คน(ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 
2553)53 

 
รพ.ท่ีใหบริการในเขตกทม. มี

เพียง  3 รพ. ไดแก รพ.เลิดสิน รพ.ราช
วิถี และรพ.นพรัตนราชธานี เน่ืองจากใน
ปแรกเพื่อความสะดวกในการประเมินผล 
จึงใหใชบริการเฉพาะรพ.ท่ีอยูในสังกัด
ของสธ.เทาน้ัน จึงสรางความสับสน
ใหกับกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีกทม.และ
ไมเอ้ือในการใชบริการตามความเปนจริง 

 
เร่ืองงบประมาณ   มีความลาชา

ในการส่ังจายงบประมาณการดําเนินงาน
ดังกลาว และในชวงท่ี ยังมีความไม
ชัดเจนวาสํานักงบประมาณ จะปรับลด
งบประมาณลงจากที่ครม.อนุมัติหรือไม 
โดยระยะเวลากวา 6 เดือนนับแตมีมติ
ครม.ดังกลาว จึงสรางความไมมั่นใจตอ
การใหบริการของสถานบริการ 

 
 

 

การโยกยายสถานพยาบาล ในทางปฏิบัติ ขอเท็จจริง
จากเครือขายในพื้นท่ีตางๆ พบวา กลุมเปาหมายของมติครม. 
ถูกระบุวาเปน กลุม “สิทธิ ท99”  (สิทธิในการรักษาพยาบาล
ประเภทบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ) จะไมสามารถขอ
เปลี่ ยนแปลงหน วยบ ริกา รปร ะ จํ าได  เ น่ื องจากระบบ
คอมพิวเตอรของทางโรงพยาบาลซึ่งกํากับดูแลโดยสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไมอนุญาต 

 
SWIT พบวามีกลุมเปาหมายบางกลุมตามมติ

ครม.อาจจะประสบปญหาดังกลาว 
ดังนี้ 

(1) กลุมท่ี ครม.มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวร (เลข
ประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 3,4,5,8) 

ดังเชนขอมูลจากเครือขายในพ้ืนท่ีอําเภออุมผาง คือ
โรงพยาบาลอุมผางสะทอนปญหาวา ผูใชบริการท่ีเปนคนตาง
ดาวท่ีมีสิทธิอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย (เลขประจําตัวข้ึนตน
ดวยเลข 8-เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน หลัง 22 มีนาคม 2535) 
จํานวน 207 คนไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจํา
ไปตามภูมิลําเนาตามขอเท็จจริงของผูใชบริการได เน่ืองจาก 
“ติดล็อคในระบบของสปสช.” 

ทางสถาบันฯ ไดหารือดวยวาจากับเจาหนาท่ีของสํานัก
นโยบายและแผนยุทธศาสตร  (สนย.) ถึงทางปฏิบัติในกรณี
ดังกลาว ไดรับคําชี้แจงวาให ผูใชบริการท่ียายท่ีอยูสามารถ
แสดงเอกสารดังกลาวตอเจาหนาท่ีสถานพยาบาลปลายทาง 
และใหสถานพยาบาลดังกลาว สงเร่ืองถึงสปสช.เพื่อทําการ
ปลดล็อค  อยางไรก็ดี จากกรณีของโรงพยาบาลอุมผางซ่ึงมี
ผูใชบริการกลุมดังกลาวจํานวนกวา 207 คน หรือกลุมเปาหมาย
ตามมติครม.กลุมน้ีมีจํานวนถึง 90,015 คน หากผูใชบริการแต
ละคนประสงคจะเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําหรือยายสถาน
บริการ ก็จะตองทําการแสดงตนและยื่นเอกสารเปนรายๆ ไป 
อันอาจหมายถึงการเพิ่มภาระงานใหแกสถานพยาบาล และอาจ
เปนการเพิ่มขอจํากัดในการใหบริการดานอ่ืนๆ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลแตละแหงมีบุคลากรจํานวนไมมาก 

(2) กลุมท่ีถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย (เลข
ประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 6,7) และกลุมท่ีถือบัตรบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน (เลขประจําตัวข้ึนตนดวยเลข 0) ซ่ึงเปน
นักเรียนในสถาบันการศึกษา 

                                                            
52 ขอมูลจากการรองเรียนคณะอนุกรรมการดานสิทธิและสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผูอพยพ และ
ชนพ้ืนเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสัมภาษณเพ่ิมเติม นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ดําเนินการ สนย. และเจาหนาที่ สปสช. วันที่ 18 สิงหาคม 2553 
53 ขอมูลจากเอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางปฏิบัติตามมติครม. วันที่ 23 มี.ค.2553 
ครั้งที่ 4  พฤศจิกายน 2553 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตให
บุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราว
เพื่อเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ไดอนุญาตใหนักเรียน
ในสถาบันการศึกษาท่ีไมมีสัญชาติไทยสามารถขออนุญาตออก
นอกพื้นท่ีเพื่อไปศึกษาตอไดจนตลอดหลักสูตร  ดัง น้ัน
กลุมเปาหมายตามมติครม.กลุมน้ีสวนหนึ่งท่ีเปนนักเรียนใน
สถาบันการศึกษาจึงมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงสถาน
บริการ ก็ยอมประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน และยังไมมี
ความชัดเจนตอแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหา54 

ท้ังน้ีตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร คนตางดาวท่ีมี
สิทธิอาศัยอยูถาวรในประเทศไทย มีสิทธิอาศัยอยูถาวรใน
ประเทศไทยและสามารถยายทะเบียนบานได 

 
SWIT เห็นวา สปสช.ควรปรับปรุงแกไขระบบ หรือ 

“ปลดล็อค” เพื่อใหสถานบริการปลายทางสามารถดําเนินการ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลของหนวยบริการประจําของ
ผูใชบริการไดเอง โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงตามสถานะและ
สิทธิของผูขอรับบริการดังกรณีขางตน ไมจําเปนตองทําหนังสือ
หารือถึงสปสช. เพื่อ “ปลดล็อค” เปนรายกรณีท้ังน้ีเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเขาถึง
สิทธิคนกลุมน้ีท้ังหมด 

ป 2554  การติดตามกาวของหลักประกันสุขภาพคนไร
รัฐไรสัญชาติยังคงเดินหนาตอไป พรอมกับการเฝามองของ
หลายๆ ฝาย  

สําหรับงานดานวิชาการ  สิทธิข้ันพื้นฐานของคนไรรัฐไร
สัญชาติ หรือคนท่ีมีปญหาสถานะ ยังคง มีคําถามเดิมๆ ท่ียังไม
มีคําตอบท่ีชัดเจน รวมถึงคําถามใหมๆท่ีรอเราเรียนรูและศึกษา
เพิ่มเติม การเขาถึงและใชสิทธิในหลักประกันสุขภาพข้ัน
พื้นฐานทุกรูปแบบท่ีเหลื่อมล้ํา รวมถึงการขาดความรู หรือความ
เขาใจที่ไมตรงกันของทุกภาคสวนในประเด็นผูทรงสิทธิ, 
คําถามตอหลักประกันพื้นฐานบางประเภทบางรูปแบบท่ีมุง
เฉพาะกลุมบุคคลบางกลุมน้ันสามารถพัฒนาหรือขยายเพื่อให
ครอบคลุมถึงราษฎรไทยกลุมอ่ืนๆ ไดหรือไม ฯลฯ รวมถึง
เพื่อใหเกิดบรรทัดฐานเดียวกันในการเขาถึงและใชสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพตามระบบกฎหมายไทย                              

 
แนนอนวา สําหรับงานวิชาการ เรายังตองเดินหนาตอ . 

 

 

 

                                                            
54 จม. SWIT ถึงประธานคณะอนุกรรมการดานสิทธิและสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผูอพยพ และ
ชนพ้ืนเมืองที่ สฝร. 26/2553 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ขอหารือการปลดล็อคเลขประจําตัวประชาชน
เพ่ือการโยกยายสถานพยาบาล : กรณีกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะบุคคล ซึ่งไดรับการคืนสิทธิในหลักประกัน
สุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 
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9.  ใบขับขี่-หนาที่ของรัฐทีต่องออกใหและหนาที่ของคนขับทกุคนทีต่องมี55 56 

 

ในชวงปท่ีผานมา ส่ือมวลชนไดเสนอขาวถึงกรณีสํานักงานขนสงจังหวัดระนองชะลอการออกใบอนุญาต
ขับข่ีใหกับแรงงานขามชาติ/ตางดาวไวชั่วคราว พรอมกับไดทําหนังสือถึงกรมการขนสงทางบกเพื่อหารือวา 
พาสปอรตเลมแดง หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) ท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพ
พมา (the Republic of the Union of Myanmar) ออกใหกับแรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติแลว สามารถใชเปนหลักฐานเพ่ือขอทําใบขับข่ีไดหรือไม57 โดยคําตอบท่ีไดรับก็คือ พาสปอรตเลม
แดงสามารถใชเปนหลักฐานในการย่ืนขอมีใบขับข่ีได58 
 

 

นอกจากน้ี  ยังมีกรณีกลุม เครือขาย
พิทักษสิทธิ์ชาวระนองออกมาเรียกรองให
ขนสงจังหวัดระนอง เพิกถอนใบอนุญาตขับ
รถใหกับคนไทยพลัดถ่ิน และแรงงานขาม
ชาติ/ตางดาวสัญชาติพมาอยางตอเน่ือง 
เพราะกลัวจะกระทบไปถึงความมั่นคง การกอ
อาชญากรรมและแยงอาชีพคนไทย59 

ขณะท่ีจังหวัดเชียงใหมปฏิเสธการออก
ใบขับข่ีใหกับแรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ียัง
ไม ผ านการพิ สู จน สัญชาติ  ด วย เพรา ะ
แรงงานคนดังกลาว “ไมมีพาสปอรต”  

SWIT ไดตรวจสอบขอกฎหมาย
และนโยบาย พบวา เน่ืองจากคนหนึ่งๆ 
ยอมมี สิทธิ ท่ีจะเดินทางและเคลื่อนไหว
ภายใตกรอบของกฎหมาย โดยการขับข่ี
รถยนต/รถจักรยานยนตก็เปนวิธีการหน่ึงของ
การเดินทางเคลื่อนไหว เพียงแตวาในการขับ
ข่ีรถน้ัน ผูขับข่ีจําเปนตองรูกฎหมาย  กฎ
จราจรเพื่อความปลอดภัยในการใชรถ ใชถนน 
โดยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย60  

สรุปคือ ผูย่ืนขอมีใบขับข่ีจะตองมีอายุ
ไ ม ต่ํ า ก ว า สิ บ แ ป ด ป ,  มี ค ว า ม รู แ ล ะ
ความสามารถในการขับรถ  โดยเต รียม
หลักฐานสําคัญ คือ 

                                                            
55 กรกนก วัฒนภูมิ นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) ,ตรวจและเรียบเรียงโดย
ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุลและอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร  ,วันที่ 20 มกราคม 2554 
 อานเพ่ิมเติมใน กรกนก วัฒนภูมิ, ใบขับข่ี-หนาที่ของรัฐที่ตองออกใหและหนาที่ของคนขับทุกคนที่ตองมี 
สวนหน่ึงของรายงานวิชาสัมมนากฎหมายมหาชน, หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2553 http://www.statelesswatch.org/node/393 
56 ที่มารูป : http://www.tnews.co.th/html/read.php?hot_id=6030 
57 http://www.thaisarn.com/th/news_reader.php?newsid=533731 
58 www.thaisarn.com/th/news_reader.php?newsid=533731 
59 http://www.thaisarn.com/th/news_reader.php?newsid=533731 
60  มาตรา 45 46 และ 47 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนสงทางบก วาดวยการอบรม
และทดสอบผูขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2547 
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หน่ึง-บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีใชแทน, ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแทน
หนังสือเดินทาง (กรณีคนตางดาว), 

สอง-รูปถาย 

สาม-สําเนาทะเบียนบาน, ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู หรือหลักฐานแสดง
ท่ีพักอาศัยในราชอาณาจักรท่ีทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศออกให หรือใบอนุญาต
ทํางานตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว (กรณีคนตาง
ดาว)  

ส่ี-ใบรับรองแพทย61 โดยผูย่ืนขอมีใบขับข่ีจะตองสอบผานการ
อบรม/ทดสอบความรูเก่ียวกับการขับรถ สมรรถภาพและมารยาทใน
การขับรถ 

 

SWIT พบวา กฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับ
รองไมไดจํากัด หรือกําหนดวามีบุคคลใดบางท่ีสามารถขอทําใบขับข่ี
ได และเปนไปไมไดท่ีจะทําใหเกิดการแยงงานเพราะชนิดของ
ใบอนุญาตท่ีคนตางดาวสามารถขอไดมีเพียงใบขับข่ีประเภทสวน
บุคคลเทาน้ัน 

SWIT เห็นวา ความสับสนท่ีนําไปสูการปฏิเสธการขอใบขับข่ี
ของแรงงานขามชาติ/ตางดาว นาจะเกิดดวยเพราะความเขาใจผิดตอ
ประเภทตางๆ ของเอกสารท่ีใชย่ืนเพื่อขอมีใบขับข่ี ดวยเพราะความ
ไมเขาใจท่ีวา บัตรประจําตัวคนไทย, ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว, 
บัตรแสดงตนของแรงงานขามชาติ/ตางดาว, บัตรผูไมมีสัญชาติไทย 
รวมถึงเอกสารยืนยันถ่ินท่ีอยูประเภทตางๆ อาทิ ใบถ่ินท่ีอยู ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว, ท.ร.38/162, ท.ร.38 ก. ฯลฯ  

ลวนแลวแต เปน เอกสาร
แสดงตนท่ีจัดทําข้ึนโดยกรมการ
ปกครอง  ซ่ึ ง ถือว า เป น เอกสาร
มหาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคลและถิ่น
ท่ี อ ยู ข อ ง บุ ค ค ล ดั ง ก ล า ว ไ ด
เชนเดียวกัน 

สํ า ห รั บป ร ะ เ ด็ น ค ว าม
มั่นคง-SWIT เห็นวา นาจะเกิดจาก 
บันทึกขอความของกรมการขนสง
ทางบก63  ท่ีเวียนไปยังสํานักงาน
ขนสงจังหวัดตางๆ ระบุวาใหนาย
ทะเบียนออกใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว าด วยรถยนต ให กับ
บุคคลตางดาวหลบหนีเขาเมือง
จํานวนเพียง 14 กลุม64เทาน้ัน ท่ี
ไดรับการพิจารณาโดยสํานักงาน
สภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) 
แลววา “เปนกลุมคนท่ีรัฐพิจารณา
แลววาไมมีประเด็นปญหาเก่ียวกับ
ผลกระทบดานความมั่นคง”  

 

SWIT มีความเห็นวา 
ขอความท่ีกรมขนสงทางบกอางถึง
เป น เพี ย ง  “ความ เ ห็น ใน เชิ ง
นโยบาย ”  ของสมช .  ซ่ึ งไม มี
สถานะทางกฎหมาย ท่ีสามารถ
จํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลได65 

                                                            
61 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอตออายุ
และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548  
62 กรมขนสงทางบกเองไดยืนยันวา วา “ท.ร.38/1 (เอกสารแสดงถิ่นที่อยูของแรงงานขามชาติ/ตางดาว 3 
สัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา) สามารถใชเปนหลักฐานแสดงตนและหลักฐานแสดงถิ่นที่อยูไดในฉบับเดียวกัน 
เพราะจะปรากฏรูปถาย ชื่อ-สกุล ที่อยู ของผูยื่นคํารองไวแลว”,ดู บันทึกขอความที่ คค 0408/ว030 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2553 เรื่องการดําเนินการดานทะเบียนรถของคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
63 ที่ คค 0408/ว.108 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เรื่องการออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตใหกับ
คนตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
64 คน 14 กลุม ดังกลาวไดแก (1) อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮออพยพ (2)อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตมลายา (ผู
รวมพัฒนาชาติไทย) (3)ชาวเวียดนามอพยพ (เดิมเรียกญวนอพยพ) (4)ไทยล้ือ (5)ผูอพยพเชื้อสายไทยจาก
จังหวัดเกาะกงกัมพูชา (6)ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเชื้อสายไทย (7) จีนฮออพยพ (8)เนปาลอพยพ (9)ผูพลัดถิ่น
สัญชาติพมา (10)ชาวเขาที่อพยพเขามากอนวันที่3ตุลาคม2528 (11)ผูหลบหนีเขาเมืองชาวลาวภูเขาอพยพที่เคย
อาศัยอยูในประเทศไทย (12)บุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่สูง (13)มงในที่พักสงฆถ้ํากระบอก (14)ชาวมอ
แกน(ในพ้ืนที่ภัยพิบัติสึนามิ) กลุมถือบัตรเลข 0 รหัสกลุม 89 และเน่ืองจากคนกลุมน้ีอยูในพ้ืนที่ควบคุมตัว ดังน้ัน 
จะมีการบันทึกคําวา  “ใชไดเฉพาะพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต” ไวที่ดานหลังของใบอนุญาตขับรถดวย  (บันทึกขอความ
ของกรมการขนสงทางบก ที่ คค 0408/ว.206 วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เรื่องการออกใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตใหกับคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง(เพ่ิมเติม) 
65 SWIT มีขอสังเกตเพิ่มเติมดวยวา กลุมชาวมอแกนที่สมช. มีความเห็นอนุญาตใหสามารถทําใบขับข่ีไดน้ัน เปน
กลุมมอแกนที่มีวิถีชีวิตทางนํ้า ขณะที่คนที่ถือบัตรเลข 0 กลุมอ่ืนๆ ที่มีวิถีชีวิตบนผืนแผนดิน กลับไมไดรับอนุญาต
ใหทําใบขับข่ี 
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นอกจากน้ี หนังสือเวียนของกรมการขนสงท่ีมีไปถึงสํานักงานขนสง
จังหวัดตางๆ ไมมีสถานะทางกฎหมายเพราะเปนการออกโดยปราศจาก
กฎหมายท่ีใหอํานาจในการจํากัดกลุมคนท่ีมาขอใบอนุญาตขับข่ี 

และ อาจไมใช “กฎ” แตเปนเพียง “หนังสือคําส่ังภายในหนวยงาน” 
ซ่ึงหากสํานักงานขนสงจังหวัดใดๆ ปฏิเสธการขอมีใบขับข่ีโดยอางบันทึก
ขอความดังกลาว คําส่ังปฏิเสธน้ันเมื่อพิจารณาตามหลักความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําทางปกครองยอมเปนการออกคําส่ังทางปกครองท่ี
ไมชอบดวยกฎหมาย 

SWIT มีความเห็นวา การท่ีคนๆ หน่ึงจะเคล่ือนไหวรางกายตัวเองน้ัน 
ถือไดวาเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยคนหน่ึง ซ่ึงไดรับการรับรอง
โดย ขอ 13 (1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, ขอ 12 กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางแพง(พลเมือง)และสิทธิทางการเมือง 

นอกจากน้ี มาตรา 30 แหงรัฐธรรมนูญฯ และ ขอ 26 แหงกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง(พลเมือง)และสิทธิทางการเมืองยังได
รับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลตามกฎหมายท่ีจะไดรับความคุมครอง
สิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการ
เคลื่อนไหวน้ันอาจเปนการเดิน การขับข่ีรถยนต จักรยานยนต เพียงแตวา
หากตองออกนอกพื้นท่ี (อําเภอ จังหวัดหรือนอกประเทศ) บุคคลท่ีไมมี
สัญชาติไทย ถูกควบคุมดวยหลักเกณฑอ่ืนไวแลววาตองขออนุญาต 

ประการสําคัญ หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของ
กฎหมายท่ีกําหนดใหผูขับข่ีรถยนตหรือรถจักรยานยนตรตองมีใบอนุญาต
ขับรถ หรือใบขับข่ีน้ัน เปนการกําหนดหนาท่ีใหผูขับข่ีตองมีความรูในกฎ
จราจร การขับข่ีและใชถนนอยางปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของ
สาธารณะ การท่ีกรมการขนสงจังหวัดปฏิเสธการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ของผูใชรถ ใชถนน จึงเปนเร่ืองท่ีไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย 

หากรัฐไทยตองการจํากัด “หนาท่ี” ของบุคคลในการขอมีใบขับข่ี 
หรือจํากัดวิธีการเคลื่อนไหวของบุคคลตางดาวบางกลุม (ในกรณีภายใน
พื้นท่ีควบคุม) ก็ควรจะมีการระบุใหชัดเจนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มิใชเพียงหนังสือคําส่ังภายในหนวยงานท่ีปฏิบัติกันอยู ณ ตอนน้ี  . 
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10.  สถานการณการจดทะเบียนการเกิดในป 255366 

 

 

เอกสารรับรองการเกิดของเด็ก(รวมอดีตเด็ก)คนหนึ่งๆ อาจ
ถูกมองดวยความรูสึกวาไมสําคัญ ท้ังถูกมองดวยวาหมายถึง
เพียงการจด-นับสถิติประชากรของประเทศ แตดานสําคัญท่ี
หลายคนยังไมเขาใจก็คือ การรับรองวาชีวิตหน่ึงๆ ถือกําเนิดบน
ดินแดนของรัฐใด มันหมายถึงการรับรองถึง “จุดเกาะเก่ียว” 
ระหวางชีวิตหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาน้ันกับรัฐน้ันๆ ความหมายตอมาก็คือ
เด็กจะไมกลายเปน “เด็กไรรัฐ” การยืนยันถึงขอมูลสวนบุคคล 
และครอบครัวของตัวเด็กจะหมายถึงเอกสารข้ันตนท่ีประกันสิทธิ
ข้ันพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเด็กตอไป 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ดวยสายตาแหงความมั่นคงของรัฐตอ
บริบทการอพยพเคลื่อนยายของคนและชุมชนระหวางประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบาน เด็กจํานวนไมนอยมีเคร่ืองหมายคําถาม ถาม
วา-พวกเขามีสัญชาติอะไร? 

ตนป 2552 ท่ีผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวัง
สภาวะไรรัฐ ภายใตการสนับสนุนจากโครงการแอคชันเอด-ประเทศ
ไทย, Open Society Institute และโดยไดรับทุนสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงงานขามชาติและผูมีปญหา
สถานะบุคคล (คพรส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเผยแพรความรูเร่ืองการจดทะเบียนการ
เกิดถวนหนา ครบข้ันตอนและถูกตอง ในรูปของคูมือสําหรับบุคคล
ท่ีเปนเจาของปญหาและเครือขายการทํางานดานสถานะบุคคลและ
สิทธ 

 ทฤษฎีหกเด็ก67

เด็กท้ัง 6 กลุม ไดแก หน่ึง-เด็กท่ีเกิดในสถานพยาบาล, สอง-เด็ก
เกิดนอกสถานพยาบาล, สาม-เด็กเรรอน-เด็กถูกทอดท้ิง, ส่ี-เด็กท่ี
เกิดในตางประเทศ, หา-เด็กท่ีเกิดในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราว และหก-
เด็กท่ีเคยไดรับการกําหนดเลขประจําตัว 13 หลัก กอนท่ีจะมาขอ
แจงเกิด  จะสามารถเขาถึงและไดรับการจดทะเบียนการเกิดโดยไม
คํานึงถึงสถานะบุคคลของพอแมและของเด็ก (ถวนหนา) โดย
สถานพยาบาลหรือผูทําคลอดเด็กจะตองออกเอกสารรับรองการ
เกิด (ท.ร.1/1) ใหแกเด็ก หรือในกรณีเกิดนอกสถานพยาบาล
กํานัน หรือผูใหญบานมีหนาท่ีตองรับรองการเกิดของเด็ก (ท.ร.1 
ตอนหนา) หลังจากน้ันเอกสารฉบับน้ีจะถูกใชเพื่อเปนหลักฐานหน่ึง
ในการแจงการเกิดท่ีเทศบาล/อําเภอหรือเขต เพื่อรับสูติบัตร และ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน (ครบข้ันตอน) โดยขอความท่ีระบุใน
เอกสารทุกชิ้นควรถูกตองตรงกับขอเท็จจริงของเด็กและบุคคลท่ี
เก่ียวของ (ถูกตอง) 

 
                                                            
66 ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ อาจารยประจําคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,วันที่ 25 ธันวาคม 2553 
62วีนัส สีสุข “ทฤษฎีหกเด็ก” ใน “3 สูตรสําเร็จเพ่ือการจดทะเบียนการเกิดถวนหนา ครบข้ันตอนและถูกตอง” คูมือ
เลม 1 สําหรับผูปฏิบัติงานและเจาของปญหา”, จัดพิมพโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ, 
มีนาคม 2553  
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ตารางแสดง การจดทะเบียนการเกิดถวหนา ครบข้ันตอนและถูกตอง 

สําหรับเดก็(อดีตเดก็)ทุกกลุมที่เกดิในประเทศไทย 

ถวนหนา 
(หกเด็ก) 

เด็กเกิด 
ในสถาน 
พยาบาล 

เด็กเกิด 
นอก
สถาน 
พยาบาล 

เด็กถูกทอดท้ิง/ 
เด็กเรรอน 

เด็กเกิดใน
พื้นท่ีพักพิง
ชั่วคราว 

เด็กเกิด 
ใน 
ตาง 

ประเทศ 

การแจง
เกิด 
หลังมี
เลข 13 
หลัก
แลว 

ครบ
ข้ันตอน 1.รับรองการเกิด 

2.แจงเกิด (สูติบัตร) ตอหนวยงานทะเบียน
ราษฎร 3.เพิ่มชื่อในทะเบียน

บาน/ทะเบียนประวัติ  
ประเภทสูติบัตร เลขข้ึนตน 

 -ท.ร.1/1 โดย 
สถานพยาบาล 
-ท.ร.1 ตอนหนา 
โดยผญบ./กํานัน 

-คนไทย >> ท.ร.1, ท.ร.2 1,2 -ท.ร.14 
-คนตางดาว >> ท.ร.3 3 -ท.ร.13 
-ลูกแรงงานฯ >> ท.ร.03 00 -ท.ร.38 /ท.ร.38/1 
-ลูกบุคคลผูไมมีสถานะทาง 
ทะเบียน >> (ท.ร.031) 

0 -ท.ร.38 ก. /ท.ร.38 
ข. 

-เด็กถูกทอดท้ิง/เด็กเรรอน 
>> (ท.ร.100) 

-ท.ร.38 ก. /ท.ร.38 ข. หรือ 
ข้ึนกับขอเท็จจริงของแตละบุคคล 

-แจงเกิดหลังมีเลข 13 หลัก
แลว 
>> (ท.ร.20/1) 

-ข้ึนกับขอเท็จจริงของแตละบุคคล 

ถูกตอง ตรงกับขอเท็จจริง แกไขใหตรงกับขอเท็จจริง 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (ธันวาคม 2553) 

 

ประสบการณจากการจดทะเบียนการเกิดฯ ผานกรณีศึกษาและพื้นท่ีศึกษา 

• กรณีเด็กเกิดใหม 

นับจากเดือนสิงหาคม 2551 ท่ีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2551 บังคับใช68 ท่ีสถาบันฯ ทํางานรวมกับเครือขายหลักคือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถ่ิน 
จังหวัดระนอง, โรงพยาบาลอุมผาง อําเภออุมผางจังหวดตาก และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม แผนกชาติพันธุ สังฆมณฑลเชียงใหมซ่ึงทํางานในบางพื้นท่ีของอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน, 
การเก็บขอมูลจากคลินิกแมตาวและโรงพยาบาลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา “เด็กท่ีเกิดใหม” 
จะไดรับการจดทะเบียนการเกิด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) โดย
สถานพยาบาล รวมถึงไดรับการรับรองจากผูใหญบาน/กํานัน (ในกรณีของเด็กท่ีมาคลอดท่ีคลินิกแมตาว) 
และหากมีการไปแจงเกิดตอหนวยงานทะเบียนราษฎร คือแจงตอเทศบาลระนอง อําเภอเมืองระนอง อําเภอ
แมสอด อําเภออุมผาง อําเภอแมสะเรียง เด็กสวนใหญจะไดรับสูติบัตร รวมถึงการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร 
มีเพียงบางรายท่ีอาจไดรับการปฏิเสธดวยเพราะความไมเขาใจในขอกฎหมายและทางปฏิบัติ ตองอาศัยการ
ชี้แจงทําความเขาใจ (เชนกรณีเทศบาลอุมผาง ขอมูล ณ เดือนตุลาคมและธันวาคม 2553) 

อยางไรก็ดี ทางสถานพยาบาลใหขอมูลดวยเชนกันวา หลายคร้ังแมของเด็กก็ออกจากโรงพยาบาล
กอนท่ีกระบวนการออกเอกสารรับรองการเกิดจะแลวเสร็จ และไมมารับเอกสารในภายหลัง อยางกรณีของ
โรงพยาบาลระนอง พบวามี ท.ร.1/1 ตกคางอยูท่ีโรงพยาบาล 100 กวาฉบับ (ขอมูล ณ เดือนกรกฏาคม 
2553) 

                                                            
68 กอนหนาที่กฎหมายใหมจะบังคับใช หนวยงานทางทะเบียนเกือบทุกแหงจะไมออกสูติบัตรใหกับเด็กที่เกิดจาก
พอแมเขาเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงลูกของแรงงานขามชาติ รวมถึงสถานพยาบาลหลายแหงก็ไมดําเนินการออก
เอกสารรับรองการเกิด ดวยเพราะความยึดติดกับสถานะบุคคลของแมของเด็กวา เปนแรงงานขามชาติ เปนคนเขา
เมืองผิดกฎหมาย หรือแมแตเปนคนกลุมชาติพันธุดั้งเดิมกลุมตางๆ ทางสถานพยาบาลอาจไมดําเนินการออก
เอกสารรับรองการเกิดให 
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• จ ด ท ะ เ บี ย น ก า ร เ กิ ด
ย อนหลั ง  สะ ดุด  เ กื อบ ทุก
ข้ันตอนและเกือบทุกพ้ืนท่ี 

ในกรณีการขอเอกสารรับรองการ
เ กิดย อนหลั ง  พบว า  การขอ
เอกสา ร รั บ ร อ งกา ร เ กิ ดจ าก
ส ถ า นพ ย า บ า ล  ก า ร ข อ ใ ห
ผูใหญบาน/กํานันยืนยันการเกิด
ยอนหลัง รวมไปถึงการขอแจง
เกิดยอนหลังเพื่อขอรับสูติบัตรมี
ปญหาเน่ืองจาก “ไมมีใครจําไดดี 
หรือจําไดแมนยํา” และตองการ
พยานบุคคลมายืนยัน 

 

การออก ท.ร.1/1 ยอนหลังโดย
สถานพยาบาล 

ทางปฏิบัติในการออก ท.ร.
1/1 ยอนหลังของสถานพยาบาล
แต ล ะ แห ง จ ะ ค ล า ย ค ลึ ง กั น 
เน่ืองจากสถานพยาบาลจะมีการ
ทํา “บันทึกหนาหองคลอด” หรือ 
“ทะเบียนคนคลอด” เพื่อระบุวามี
ใครมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล
บาง หลายสถานพยาบาลจะไม
ทําลายเอกสารน้ี เมื่อมีการไปขอ
เ อ ก ส า ร ย อ น ห ลั ง  ท า ง
สถานพยาบาลจะเร่ิมตนคนขอมูล
จ า ก บั น ทึ ก เ ล ม น้ี  ( ก ร ณี
โรงพยาบาลทาเรือ โรงพยาบาล
บ า น โ ป ง  ข อ มู ล  ณ  เ ดื อ น
กรกฎาคม 2553) 

มีบางกรณี ท่ีพบ  ตน ข้ัว  น้ี 
บางกรณีก็ใชหลักฐานอ่ืนยืนยัน
กับทางสถานพยาบาล เชน สมุด
บันทึกแมและเด็ก ผาผูกขอมือ
ของเด็กท่ีมักจะเขียนชื่อของเด็ก
และพิมพชื่อของสถานพยาบาล
ไว  (กรณีโรงพยาบาลระนอง 
ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2553) 
บางกรณีไมวาจะพบตนข้ัวหรือไม 
ทางสถานพยาบาลจะขอใหผูขอ
ไปแจงขอลงบันทึกประจําวันท่ี
สถานีตํารวจกอนมาย่ืนขอท.ร.
1/1 ยอนหลัง 

บางกรณีพบวา ชื่อของพอและแมตอนมาขอ ท .ร .1/1 
ภายหลังไมตรงกับขอมูล ท่ีทางสถานพยาบาลบันทึกไว  ทาง
สถานพยาบาลจะใหพอแมของเด็กไปแจงความลงบันทึกประจําวันกอน 
จึงคอยออกเอกสาร ท.ร.1/1 ยอนหลงัให 

อยางไรก็ดี พบเชนกันวา บันทึกหนาหองคลอดอาจสูญหายดวย
เหตุสุดวิสัย เชน นํ้าทวม (เชนกรณีโรงพยาบาลทาเรือ อําเภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหเหลือบันทึกหนาหองคลอดนับแตป 2527 เปน
ตนมา) ยายตึก (เชนกรณีโรงพยาบาลระนอง ทําใหเหลือบันทึกหนาหอง
คลอดนับแตปลายป 2541 เปนตนมา) ปลวกกิน ไฟไหม ฯลฯ 

ในบางกรณีทางโรงพยาบาลไมไดออกท.ร.1/1ใหแตออกเพียง
เอกสารรับรองจากโรงพยาบาลวาเด็กรายน้ีเกิดท่ีโรงพยาบาลจริงเทาน้ัน 

 

การรับแจงเกิด-ออกสูติบัตรยอนหลัง โดยหนวยงานทะเบียน
ราษฎร 

ในกรณีท่ีมี ท.ร.1/1 ท่ีออกโดยสถานพยาบาล ประเด็นท่ีทาง
หนวยงานทะเบียนจะตรวจสอบก็คือ เด็กหรืออดีตเด็กท่ีมาขอแจงเกิด
เพื่อรับสูติบัตร กับเด็กท่ีปรากฏชื่อใน ท.ร.1/1 เปนคนๆ เดียวกัน
หรือไม หรือเปนการ “สวม ท.ร.1/1” หรือไม ซ่ึงแนนอนวา ตองมีพยาน
บุคคลมายืนยัน ซ่ึงในบางพื้นท่ีเจาหนาท่ีทะเบียนรับเร่ืองเรียกพยาน
เกินกวาเหตุ เชน เรียกหาพยานเปนจํานวนมาก และตองเปนขาราชการ 

บางกรณีมีปญหาวาเมื่อมาแจงเกิดชื่อของพอและแมในคํารอง
ขอ สูติ บั ต ร  กับใน  ท . ร . 1 /1  ไม ต รงกั น  อาจด วย เพราะทาง
สถานพยาบาลสะกดชื่อคลาดเคลื่อน ทางหนวยงานทะเบียนราษฎรจะ
ใหนํา ท.ร.1/1 กลับไปใหทางสถานพยาบาลแกไข ซ่ึงสถานพยาบาล
อาจแกไขให  โดยระบุว า  “ตามคําบอกเลาของพอแม” (กรณี
โรงพยาบาลกระบุรี ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2553) 

กรณีการออกสูติบัตรยอนหลัง โดยใหเหตุผลวาคลินิกแมตาว
ไมมีสถานะเปนสถานพยาบาล และหลักฐานรับรองการคลอดท่ีออกให
โดยคลินิกแมตาวน้ันถือเปนหลักฐานในการแจงเกิดเกินกําหนดได
หรือไม 

ท้ังๆ ท่ีกรมการปกครองไดมีหนังสือตอบขอหารือของทาง
เทศบาลฯ วา ใหดําเนินการโดยใชดุลพินิจตอความนาเชื่อของเอกสารท่ี
ออกโดยคลินิกแมตาว โดยทางสวนกลางเห็นวาการแจงเกิดเกินกําหนด
น้ันนายทะเบียนจะตองทําการตรวจสอบพยานหลักฐานอ่ืน พยานบุคคล
ประกอบดวยอยูแลว ท้ังยังเห็นวา คลินิกแมตาวเปนองคกรท่ีไดรับเงิน
ชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรระหวางประเทศทางดาน
สิทธิม นุษยชน  และมีส วนชวยลดภาระการ รักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลแมสอด 

มีกรณีท่ีนาสนใจคือ กรณีเด็กท่ีทําคลอดโดยคลินิกแมตาว หาก
เปนกรณีเด็กเกิดหลังเดือนสิงหาคม 2551 เมื่อมีเอกสารรับรองการคลอด
จากทางคลินิกแมตาว ประกอบกับ ท.ร.1 ตอนหนาท่ีกํานัน และ
ผูใหญบานออกใหยืนยันวาเด็กเกิดท่ีคลินิกจริง ทางเทศบาลตําบลทา
สายลวดรับแจงเกิดใหทุกกรณี 

แตสําหรับเด็กท่ีเกิดกอนหนาน้ัน พบวา แมวาจะมีหลักฐาน
ลักษณะเดียวกัน แตทางเทศบาลตําบลทาสายลวด ยังไมมีแนวทาง
ในทางปฏิบัติ (ธันวาคม 2553)  
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• การออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 โดยหนวยงาน
ทะเบียนราษฎร 

มีปญหามากกับกรณีท่ีมีรายการในแบบพิมพประวัติฯระบุวาเกิด
นอกประเทศไทยซ่ึงขัดกับขอเท็จจริงท่ีเกิดในประเทศไทย แมวาจะมี
พยานบุคคลยืนยันแตเจาหนาท่ีทะเบียน(ผูรับเรื่อง)ไมคอยเชื่อใน
พยานบุคคลเทาไรนัก ทําใหการย่ืนขอหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.
20/1 ลาชาเกินกวาเหตุ 

นอกจากน้ียังพบวา การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีนาเชื่อถือเพื่อ
ยืนยันวาเด็กหรืออดีตเด็กคนหน่ึงๆ เกิดในประเทศไทยจริง เปน
ประเด็นสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีท่ีเด็กดังกลาวเกิดนอก
สถานพยาบาล (กรณีของครอบครัวปาแสนถี/สันที อําเภอสังขละบุรี 
อําเภอทามะกา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี ขอมูล ณ เดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
2553) 

แมวาผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และแบบหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.20/1 ตามพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551)69 แต
ก็ยังมีเจาหนาท่ีทะเบียน (ผูมีอํานาจออก) ออกหนังสือรับรองการเกิด
ผิดแบบแตกตางออกไป  

 

การจดทะเบียนการเกิดถวนหนา ครบข้ันตอนและถูกตอง 
สําหรับเด็กและอดีตเด็กทุกคนในประเทศไทย ยังคงมีปญหาและมีอีก
หลายประเด็นใหตองตรวจสอบตอไป . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                            
69 ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 
20/1  แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
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11.  สิบเอ็ดประเด็นเดนสถานการณการจดทะเบียนการเกิดในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ป 255370 
 

 

มะเฮตีไทซาน(และแม) ตนแบบหน่ึงของการจดทะเบียน
การเกิดลูกแรงงานขามชาติในพ้ืนท่ีระนอง 

 

สําหรับพื้นท่ีท่ีมีประชากรแรงงานขามชาติ/ตางดาว
หนาแนน โดยเฉพาะพมา อยางจังหวัดระนอง กลาวได
วาการตระหนักรูถึงสิทธิในการจดทะเบียนการเกิดได
เร่ิมตนและดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จนอาจเรียก
ไดวาเปน “พื้นท่ีตนแบบ” ของการจดทะเบียนการเกิด 
ท้ัง น้ี เ กิดจากการรวมดวยชวยกันในการบังคับใช
กฎหมายการทะเบียนราษฎรของคน 3 ฝายท่ีเก่ียวของ 
คือ โรงพยาบาลระนองท่ีออกหนังสือรับรองการเกิด 
(ท.ร.1/1) ใหแกแมท่ีมาคลอดลูก และพอ-แมของเด็ก
ไดนําท.ร.1/1 น้ีไปแจงเกิดเพื่อรับสูติบัตร (ท.ร.03) 
จากเทศบาลเมืองระนอง 

สงผลใหเกิดขอเท็จจริงท่ีวา ณ ส้ินป 2553 
สําหรับการจดทะเบียนการเกิดในเขตเทศบาลเมือง
ระนองแลว ในกรณีของเด็กเกิดใหม โดยทั่วไปแลว 
แทบจะไมมีปญหาขอขัดของใดๆ เด็กๆ ซ่ึงเปนลูกของ
แรงงานขามชาติ/ตางดาวท้ังท่ียังไมผานการพิสูจน
สัญชาติ และผานการพิสูจนสัญชาติแลว รวมถึงกรณี
เด็กซ่ึงเปนลูกของแรงงานท่ีไมไดข้ึนทะเบียน หรือเคย
ข้ึนทะเบียนแรงงานแตไมไดไปตออายุ ลูกของคนท่ีถือ
บัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน  ฯลฯ ก็
สามารถท่ีจะไดรับการแจงเกิดอยางถวนหนา รวมถึง
กรณีการแจงเกิดยอนหลัง ท่ีแม ณ ขณะท่ีเด็กเกิด พอ
แมไมไดไปแจงเกิดเพื่อรับสูติบัตรจากเทศบาลเมือง
ระนอง แตสามารถนําท.ร.1/1 ไปรับสูติบัตรยอนหลังได 

  
  

                                                            
70 ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา เครือขายที่เขมแข็ง ขยันในการทดสอบความมีประสิทธิภาพของกฎหมายโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การจดทะเบียนการเกิด SWIT เริ่มตนงานกับชาติชายผานการแลกเปลี่ยนขอกฎหมาย ผานบล็อค 
www.gototknow.org ภายใตการแนะนําของรศ.ดร.พันธทิพย สายสุนทร ที่ปรึกษาของ SWIT มาจนถึงเครือขาย
อยางเปนทางการใน โครงการพัฒนาองคความรูและกลไกการทํางานเครือขายดานสถานะบุคคลและสิทธิเพ่ือ
ผลักดันการจดทะเบียนการเกิดถวนหนา ที่ SWIT รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขาม
ชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคล  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

รายงานชิ้นน้ี SWIT ขอแรงจากชาติชายในฐานะ “คนในพ้ืนที่” ถอดความระหวางบรรทัดของการทํางาน
ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ,เรียบเรียงเพ่ิมเติม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ, วันที่ 
31 มกราคม 2554 
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 จะมี เพียงบางกรณีเทา น้ันท่ีเปน
ขอยกเวนการจดทะเบียนการเกิดถวนหนา
ของกรณีเด็กเกิดใหม รวมถึงปญหากรณี
อ่ืนๆ ท่ีแมจะมี-แตก็นับวาเปนอีกดานหน่ึงท่ี
นาสนใจในแงของความพยายามบังคับใช
กฎหมาย หรือการผลักดันใหเกิดการจด
ทะเบียนการเกิดถวนหนา ครบข้ันตอนและ
ท่ีถูกตอง 
 
กรณีแรก-กรณีการขอท.ร.1/1 ยอนหลัง 

ไ ด แ ก ก ร ณี ท่ี เ ด็ ก ม า ค ล อ ด ที่
โรงพยาบาลเมื่อ 10 ปกอน หรือมากกวา 
10 ป  ทางโรงพยาบาลจะไมสามารถ
ดําเนินการใหได โดยใหเหตุผลวาไมอาจ
คนหาหลักฐานได 
 
กรณี ท่ีสอง-กรณีการคลอดแบบ  BBA 
(Birth Before Admitted หรือ Birth 
Before Arrival)  

ได แ ก  ก ร ณี ท่ี เ ด็ ก ค ล อดนอก
สถานพยาบาล หรือในระหวางทางสงตัว
มายังโรงพยาบาล และถูกตัดสายสะดือ
กอนท่ีจะมาถึงโรงพยาบาล พบวา ทาง
โรงพยาบาลระนองจะปฏิเสธท่ีจะลงลายมือ
ชื่อในชอง “ผูทําคลอด” โดยใหเหตุผลวา 
เด็กไมไดคลอดท่ีโรงพยาบาล 

ผลตอมาก็คือ เทศบาลเมืองระนอง
จะปฏิ เสธท่ีจะรับแจงการเ กิด  โดยให
เหตุผลวา “ท.ร.1/1 ไมสมบูรณ” 
กรณีน้ี ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู
ยายถ่ินอพยพ จ.ระนอง (NCCM) ไดเคยทํา
หนังสือหารือถึงทางปฏิบัติตอกรณีดังกลาว
ไปยังสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
สาธา รณสุข  อธิ บดี ก รมอนามั ย  และ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนองแลว แต
จนถึงปจจุบันยังคงไมไดรับการชี้แจงใดๆ 
จากทางฝายสาธารณสุข 
มีเพียงคําชี้แจงจากทางกรมการปกครอง
เทาน้ันวา ในกรณีเชนน้ีหากพอแมยืนยันได
วาเด็กเกิดในประเทศไทยจริง แมไมมี
หลักฐานการเกิด ก็สามารถแจงเกิดได 

กรณีท่ีสาม-เปนกรณีท่ีเด็กคลอดในบาน และไดมีการนํา
ตัวแมและเด็กไปโรงพยาบาลระนองทันที ผลของกรณีน้ี
คลายคลึงกับกรณีของ BBA คือทางโรงพยาบาลระนอง 
ออก ท.ร.1/1 ให แตไมลงลายมือชื่อในชอง “ผูทําตลอด” 
โดยใหเหตุผลวา “เด็กไมไดคลอดท่ีโรงพยาบาล” 

และเมื่อมีการไปแจงเกิดท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง 
พบปญหาวาเจาหนาท่ีไมยอมรับคํารองแจงเกิด และ
กําหนดพอแมเด็กหาพยานบุคคลท่ีเปนผูใหญบาน เจาบาน 
และพยานรูเห็นอีก 2 คน เพื่อใหปากคํากับเจาหนาท่ี โดย
ไมพิจารณาท.ร.1/1 ท่ีทางโรงพยาบาลออกใหแตอยางใด 

กรณีน้ี มีขอสังเกตวา การท่ีเจาหนาท่ีกําหนดใหพอ
แมของเด็กเปนคนไปเรียกพยานบุคคลท่ีเปนผูใหญบาน 
อาจหมายถึงการผลักภาระในการเรียกพยาน เพราะ
เจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกอยูแลว ขณะท่ีพอแมของเด็กเมื่อ
ไปขอใหผูใหญบานเปนพยาน ก็ไดรับการปฏิเสธ 

จนถึงปจจุบันเด็กก็ไมไดรับการแจงเกิดแตประการใด 

 
กรณีท่ีสี่-พบวาทางโรงพยาบาลระนอง ยังคงระบุขอมูล
สัญชาติของเด็กท่ีเกิดจากลูกของแรงงานขามชาติ/ตาง
ดาววาเด็กมีสัญชาติพมา ท้ังๆ ท่ีโรงพยาบาลระนองไมมี
อํานาจในการระบุสัญชาติ “พมา” ใหกับเด็ก 

อยางไรก็ดี พบวาเมื่อนําท.ร.1/1 ท่ีทางโรงพยาบาล
ระนองระบุวา เด็กมีสัญชาต ิ“พมา” ไปย่ืนตอนายทะเบียนท่ี
เทศบาลเมืองระนอง เพื่อขอรับสูติบัตร พบวานายทะเบียน
ไมไดระบุในสูติบัตรวา เด็กมีสัญชาติพมาตามโรงพยาบาล
แตอยางใด 

 
กรณีท่ีหา-พบวา ในกรณีท่ีเด็กเกิดจากการท่ีพอเปนคน
ไทย  แตแม เปนแรงงานขามชาติ/ตางดาว น้ัน  ทาง
โรงพยาบาลระนองจะกําหนดเง่ือนไขการรับท.ร.1/1 วา ผู
เปนพอจะตองไปลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานท่ีสถานี
ตํารวจเพื่อยืนยันวา เด็กคนดังกลาวเปนลูกของตนจริง ทาง
โรงพยาบาลจึงจะยอมมอบท.ร.1/1 ให ทางปฎิบัติพบวา 
พอของเด็กจะตองไปขอลงบันทึกประจําตัวกับทางตํารวจ
ทุกราย 

กรณีน้ีจําเปนตองถูกตั้งขอสังเกตวา-เปนการกําหนด
เง่ือนไขเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังๆ ท่ีโรงพยาบาล
ระนองไมมี อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการกําหนด
เง่ือนไขดังกลาว71 

  

                                                            
71 แมจะมีขอสังเกตตอประเด็นน้ีวา ทางสถานพยาบาล (รวมถึงโรงพยาบาลอ่ืนๆ อาทิ โรงพยาบาลบาง

แหงในจังหวัดตราด) ก็มีแนวปฏิบัตเชนน้ี โดยใหเหตุผลวาเปนกลไกตรวจสอบและปองกันกรณีคนไทยรับจางเปน
พอเด็ก แตหลักเกณฑที่ไมสมํ่าเสมอของสถานพยาบาลแตละแหง จําเปนตองถูกตั้งคําถาม เพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 
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กรณีท่ีหก-เมื่อประมาณตนป 2553 
มีแรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ีผาน
การพิสูจนสัญชาติไปย่ืนคํารองแจง
เกิดลูกของตน แตนายทะเบียนไม
รั บแจ ง  โดยให เ หตุ ผลว า ไม มี
ระเบียบปฏิบัติในการแจงเกิดสําหรับ
ลูกของแรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ี
ผานการพิสูจนสัญชาติ  

ต อก ร ณีดั ง กล า ว  ใน เดื อน
เมษายน 2553 ทางคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูย ายถ่ินอพยพ  จ .
ระนอง (NCCM) และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ เฝาระวั งสภาวะไร รัฐ 
(SWIT) ไดทําหนังสือหารือถึงสํานัก
ทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความ
ชัดเจนถึงการดําเนินการเพื่อแจงเกิด
ลูกท่ีเกิดจากพอแมซ่ึงเปนแรงงาน
ขามชาติ/ตางดาวท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติแลว 

ตอมา กรมการปกครองไดมี
หนังสือสั่งการท่ีมท.0309.1/ว8 
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 ถึง
นายทะเ บียน ท่ัวประเทศถึงทาง
ปฏิบัติในการรับแจงเกิดสําหรับกรณี
แรงงานขามชาติ/ตางดาวท่ีผานการ
พิสูจนสัญชาติแลวออกมาเฉพาะ ซ่ึง
เมื่อหนังสือส่ังการมาถึงนายทะเบียน
ท่ีเทศบาลเมืองระนองแลว  นาย
ทะเบียนก็ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ
น้ัน 

 
 กรณีท่ีเจ็ด-ในกรณีของการย่ืนคํา
ขอแกไขรายการในสูติบัตรท่ีพบวา
จากกรณีท่ีพอแมของเด็กแจงเกิด 
ในขณะท่ีพอแมมีสถานะเปนแรงงาน
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ท้ัง ๆ ท่ี
ในขณะท่ีเด็กเกิดน้ันพอแมไดเปลี่ยน
สถานะเปนคนเขาเมืองโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย เพื่อใหถูกตองตาม  

สถานะการเขาเมืองท่ีแทจริง นายทะเบียนก็ทําการแกไขรายการ
สูติบัตรใหตามความจริงท่ีถูกตองได 
 
กรณีท่ีแปด-เปนกรณีท่ีเด็กไดรับการกําหนดเลขประจําตัว 13 
หลักแลว แตยังไมเคยแจงเกิด จึงตองดําเนินการแจงเกิดตาม
มาตรา 20/1 เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเกิด หรือ ท.ร.20/1  

อยางไรก็ดี มีการตีความกฎหมายวากรณีท่ีจะขอ ท.ร.
20/1 จะตองเปนไปเพื่อการขอลงรายการสัญชาติไทย หรือเพื่อ
นําไปใชดวยเหตุจําเปนอ่ืน 

แตกรณีศึกษาท่ีพบ เปนเด็กท่ีเกิดภายหลัง 26 กุมภาพันธ 
253572 จึงไมอาจอางเหตุเพื่อการลงสัญชาติไทยได อยางไรก็ดี 
ไดมีการทดลองบังคับใชกฎหมายวาจะสามารถอางเหตุในการขอ 
ท.ร.20/1 วาเพื่อใชเปนหลักฐานในการพิสูจนสัญชาติพมา และ
เพื่อเพิ่มชื่อเขาทะเบียนพมาของพมาตอไป 

โดยเริ่มตนจุดแรกท่ีโรงพยาบาลระนองเพื่อขอ ท.ร.1/1 
ยอนหลัง แตก็ไดรับการปฏิเสธ โดยใหเหตุผลวาไมสามารถ
คนหาได จึงทดลองการย่ืนคํารองขอ ท.ร.20/1 ตอเทศบาลเมือง
ระนอง โดยปราศจากพยานเอกสาร (ท.ร.1/1) แตมีเพียงพยาน
บุคคลท่ีรูเห็นการเกิด ผลก็คือนายทะเบียนแหงเทศบาลเมือง
ระนองมีความเขาใจกฎหมาย และตระหนักถึงสิทธิในการแจงเกิด
ของเด็ก จึงสามารถท่ีจะแจงเกิดได 
 
กรณีท่ีเกา-กรณีเด็กถูกทอดท้ิง มีเพียงเอกสาร ท.ร.1/1 จาก
โรงพยาบาลระนอง เด็กคนดังกลาวอยูในความอุปการะของ
ครอบครัวชาวไทยมานานถึง 9 ป ตอมาผูอุปการะตองการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จึงไปขอความชวยเหลือจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนองในการแจง
เกิด เวลาผานไป 9 เดือน ก็ไมปรากฏวามีความคืบหนาแต
ประการใด 

ผูใหความอุปการะจึงมาขอความชวยเหลือจาก NCCM 
และไดรับคําแนะนําใหนําเอกสารเพียงชิ้นเดียวคือ ท.ร.1/1 ท่ี
โรงพยาบาลระนองเปนเอกสารในการแจงเกิด ปรากฎวาทาง
เทศบาลเมืองระนองยินยอมรับแจงเกิดและมอบสูติบัตร (ประเภท
บุคคลไมมีสถานะทางทะเบียน หรือท.ร.031) ใหกับเด็กท่ีถูก
ทอดท้ิงรายน้ี 

ผูอุปการะไดนําสูติบัตรไปย่ืนคํารองตอศาลเพื่อใหศาลมี
คําส่ังยินยอมแทนพอแมของเด็ก เพื่อใหเด็กเปนบุตรบุญธรรม
ของผูใหความอุปการะเลี้ยงดูตอไป 

 

                                                            
72 ไมใชกลุมเปาหมายของคนไทยตามมาตรา 23 คือ ไมใชบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
337 คือ คนที่เกิดกอน 26 กุมภาพันธ 2535 และบุตรของคนดังกลาว ที่พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2551 กําหนดใหเปนผูมีสัญชาติไทย 
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กรณีท่ีสิบ-กรณีการแจงเกิดเกินกําหนด กรณีเด็กซ่ึงเปนลูกของ
พอแมซ่ึงถือบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ข้ึนตนดวยเลข 
6 กลุมผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา (อยูกับนายจาง) และเปนกรณี
ท่ีเด็กเกินอายุ 5 ป ไปแลวน้ัน ซ่ึงก็สามารถดําเนินการได และเมื่อ
ไดรับการแจงเกิด และทําบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 
สงผลใหเด็กกรณีน้ีสามารถใชสิทธิในหลักประกันสุขภาพ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ 23 มีนาคม 2553ได 
 

 

 

กรณีท่ีสิบเอ็ด-ความลมเหลวในการแจงการเกิดกับกํานัน 
ผูใหญบาน 

กรณีน้ีเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ กลาวคือ ทุกกรณีของ
เด็กท่ีเกิดในบาน เมื่อพอแมของเด็กซ่ึงเปนแรงงานขามชาติ/ตาง
ดาวไปแจงผูใหญบาน เพื่อใหผูใหญบานออกหนังสือรับรองการ
เกิด ประเภท ท.ร.1 ตอนหนา เพื่อจะนําเอกสารดังกลาวไปแจง
เกิดกับสํานักทะเบียนท่ีเ ก่ียวของ พบวา ยังไมมีรายใด  ท่ี
ผูใหญบานยอมออกเอกสาร ท.ร.1 ตอนหนาใหเลย 

โดยเหตุผลมีหลายประการดวยกัน เชน ปญหาการส่ือสาร
ภาษา ทําความเขาใจกับแรงงานวาผูใหญบานหมายถึงใคร 
รวมถึงไมรูจักวาผูใหญบานในบานท่ีพื้นท่ีท่ีตนอาศัยอยูน้ันเปน
ใคร, พยานบุคคลท่ีเปนคนไทยไมยินดีใหความชวยเหลือเปน
พยาน, ในกรณีท่ีเด็กเกิดในบาน และเวลาผานไปหลายปแลว 
เมื่อจะไปขอใหผูใหญบานคนกอนออกหนังสือให ก็ไมสามารถหา
ตัวพบได ไมทราบไดเลยวาผูใหญบานในชวงท่ีลูกของตนเกิดน้ัน
เปนใคร ชื่ออะไร, บางกรณีอดีตนายจางซ่ึงเปนเจาของบานเชา 
ไมยอมเปนพยานให,  ผูใหญบานไมกลาท่ีจะออกหนังสือรับรอง
การเกิดให แมจะมีอดีตนายจางไปยืนยันก็ตาม เปนตน 

ประเด็นขางตนน้ี ยังเปนคําถามท่ีตองการคําตอบและ
ทางออกเพื่อการผลักดันใหเด็กทุกคนไดรับการจดทะเบียนการ
เกิดท่ีถวนหนา ครบขั้นตอนและถูกตอง เพื่อปองกันไมใหเด็ก
กลายเปนเด็กไรรัฐ ไมสามารถพัฒนาสถานะบุคคลโดยการมี
สัญชาติใดสัญชาติหน่ึง อันจะสงผลตอเน่ืองกับประเทศไทย
ตอไป 

นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา เกิดปรากฏการณท่ี
ประเด็นการจดทะเบียนการเกิดไดรับความสนใจจากองคกร
หนวยงานตางๆ อาทิ องคกรศาสนา คือหนวยงานพัฒนาและ
บริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยทุนสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขามชาติและผูมีปญหา
สถานะบุคคล สสส. และองคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิมวลมิตรไทย 
ท่ีจะชวยกันขยายองคความรูและทางปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดระนอง
ตอไป . 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ  
(Stateless Watch for Research and  Development Institute of Thailand-SWIT)  
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12.  ความเคลื่อนไหวของกฎหมายและนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ 
ป 255373 

 

มติคณะรัฐมนตรี 

1  19 มกราคม • มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายเวลาการพิสูจนสัญชาติและการผอนผัน
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ ชั่วคราวแกแรงงานขามชาติ/ตางดาว
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาท่ีจดทะเบียนและไดรับ
อนุญาตทํางาน ออกไปอีก 2 ป   

2 23 มีนาคม • มติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง การ ใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานดานสาธารณสุข
กับบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ 

3  3 สิงหาคม • มติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

4 21 กันยายน • มติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2520, 3 กุมภาพันธ 2524 และ 1 พฤษภาคม 2527 
รวม 3 ฉบับ) กรณีขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐสมรสหรืออยูกินกับ ผูท่ียังมี
สถานะเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5  21 กันยายน • มติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง การถอนขอสงวนของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 
7 

6 7  ธันวาคม • มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง อนุมัติหลักเกณฑในการกําหนดสถานะบุคคลตอ
กลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
และใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดสถานะใหกับชนกลุมนอย/กลุมชาติ
พันธุตางๆรวม 13 กลุม จํานวน 17 มติ  

 

 กฎกระทรวง 

1 3 พฤศจิกายน • กฎกระทรวงกําหนดวิธีการและคาธรรมเนียมคําขอพิสูจนความเปนบิดา ซ่ึงมี
สัญชาติไทยของผูเกิดเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. 2553 

   ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนท่ี 66 ก/หนา 13/3 พฤศจิกายน 2553 

  

ประกาศกระทรวง 

1  2 มิถุนายน • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขา
มาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2553 

2 2 มิถุนายน • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคน ตางดาวสัญชาติพมา (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2553) 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนพิเศษ 69 ง/หนา 40/2 มิถุนายน 2553 

3 2 มิถุนายน • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การยกเวนขอหามมิใหคนตางดาวเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับคน ตางดาวสัญชาติลาว และกัมพูชา 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2553) 

                                                            
73 กรกนก วัฒนภมิู  เจาหนาที่กฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝาระวังสภาวะไรรัฐ (SWIT) ,วันที่ 28 
มกราคม 2554 
 ดาวนโหลดไฟลทั้งหมดไดที่  http://www.statelesswatch.org/library/archives  
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ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนพิเศษ 69 ง/หนา 38/2 มิถุนายน 2553

 

4 2 มิถุนายน • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การอนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขา
มาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2553 (สําหรับผูท่ีไดจัดทําทะเบียนประวัติไวในป พ.ศ. 
2551) 

    ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนพิเศษ 69 ง/หนา 31/2 มิถุนายน 2553 

5 8 ตุลาคม •  ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ืองการข้ึนทะเบียนแรงงานขามชาติ/ตาง
ดาวสัญชาติลาว กัมพูชา และพมา ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ 

  

ระเบียบ 

1 2 กุมภาพันธ • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติ 
ไทยออกนอกเขตควบคุมเปนการชั่วคราวเพื่อเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 
2553 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 127/ตอนพิเศษ 31 ง/หนา 1/10 มีนาคม 2553 

  

หนังสือส่ังการ 

1  4 กุมภาพันธ • หนังสือส่ังการสํานักทะเบียนกลาง ท่ีมท.0309.1/460 เร่ือง หนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา 19/1 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 

2  27 เมษายน  • หนังสือ ตอบท่ี มท 0309.1/841 เร่ือง การรับแจงการเกิดและการตาย
สําหรับกลุมผูลี้ภัยในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว 

3  27 เมษายน • หนังสือ ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/ว 7 เร่ือง การรับ
แจงการเกิดและการตายสําหรับกลุมผูลี้ภัยในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว 

4 10 พฤษภาคม • หนังสือ ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/ว8 เร่ือง การจัดทํา
ทะเบียนราษฎรสําหรับแรงงานขามชาติ/ตางดาวสัญชาติพมา ลาว 
กัมพูชา ท่ีผานการพิสูจนสัญชาติตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานขามชาติ/ตางดาวหลบหนี เขาเมืองท้ังระบบ 

5 25 มิถุนายน • หนังสือ มท 0309.1/ว 10 เร่ืองขอหารือการแกไขรายการชื่อบิดา
มารดาในสุติบัตรและทะเบียนบาน(กรณีอุมบุญ) 

6  22กรกฎาคม • หนังสือ ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/ว 16290 เร่ือง 
การขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 

7  22กรกฎาคม • หนังสือ ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/ว 16288  เร่ือง 
หา รือกา รขอลง ร ายกา ร สัญชาติ ไทยตามมาตร า  2 3  แห ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 

8 29 พฤศจิกายน • หนังสือ มท 0309.1/ว 28 เร่ืองการรับแจงการเกิดกรณีผูแจงมี
หลักฐานหนังสือ รับรองการเกิด  ท .ร .1/1  ท่ีออกดวยระบบ
คอมพิวเตอร  

9 14 ธันวาคม • หนังสือมท 0309.1/ว 33 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 เร่ืองการสํารวจ
จัดทําทะเบียนตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล(กลุมเด็กและบุคคลท่ีเรียนอยูในสถานศึกษา) 
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10 15 ธันวาคม • หนังสือมท 0309.1/ว 29516 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 เร่ืองการ
สํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนสําหรับบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียน  

11 15 ธันวาคม • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.1/14125    ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2553เร่ืองการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมี
สถานะทางทะเบียนกลุมบุคคลไรรากเหงา 

 

 คําส่ัง 

1 15 ตุลาคม • คําส่ังนายกรัฐมนตรี เร่ือง จัดตั้งศูนยปราบปราม จับกุม และดําเนินคดี
แรงงานขามชาติ/ตางดาวลักลอบทํางานและกระบวนการคามนุษย 

 

 บันทึกขอความ 

1 22 มีนาคม • บันทึกขอความ กรมการขนสงทางบก ท่ี คค 0408/ว.108 เร่ือง การออก
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตใหกับคนตางดาวหลบหนีเขา
เมือง 

2 22 มิถุนายน

  

• บันทึกขอความ กรมการขนสงทางบก ท่ี คค 0408/ว.206 เร่ือง การออก
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตใหกับคนตางดาวหลบหนีเขา 
เมือง(เพิ่มเติม) 

  
 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 
Stateless Watch for Research and Development Institute of Thailand- SWIT 
307/154 ซอยจรัญสนิทวงศ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท/โทรสาร 02-865-8813, อีเมล statelesswatch@gmail.com  
www.statelesswatch.org 

 

จากจุดเริ่มตนของเพื่อน 3 คน ท่ีสนใจ
งานดานสถานะบุคคลและสิทธิ ไดกอตั้ง
โครงการเล็กๆ ชื่อ โครงการเฝาระวังสภาวะ
ไรรัฐ (Stateless Watch) ในปลายป 2549  
ท่ีคอยๆ เติบโตและพัฒนาตัวเองเพื่อกอตั้ง
เปนสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการเฝาระวัง
สภาวะไรรัฐ (Stateless Watch for 
Research and Development Institute 
of Thailand) หรือ SWIT ภายใตคําแนะนํา
และการสนับสนุนทางวิชาการจาก รศ.ดร.
พันธทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร ใน
เดือนกุมภาพันธ 2552  

ดวยเพราะเห็นดวยกับแนวความคิด
ท่ีวา-การผลักดันการแกไขปญหาความไรรัฐ
ไรสัญชาติในรัฐไทยนั้นมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองมีการวิจัยและพัฒนา (R&D&M) 
องคความรูอยางตอเนื่อง 

 

 

 

ปจจุบัน SWIT เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีมุงสรางและ
พัฒนาองคความรูดานสถานะบุคคลและสิทธิ เพื่อติดตามการ
บังคับใชกฎหมาย สนับสนุนและใหความชวยเหลือดาน
กฎหมาย ผานกิจกรรมถายทอดองคความรู, ปรับทัศนคติและ
เสริมสรางความเขาใจตอกฎหมายและนโยบายดานสถานะ
บุคคลและสิทธิใหแกบุคคลผูมีปญหาสถานะ รวมถึงภาคสวน
ตางๆ (ราชการ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม) 
รวมถึงรณรงคและผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย และนโยบายดานสถานะบุคคลและสิทธิ เพื่อการ
จัดการประชากรท่ีมีปญหาสถานะบุคคลในสังคมไทยอยางมี
ประสิทธิภาพ ยุติธรรมและเคารพตอหลักนิติรัฐ 

SWIT ทํางานภายใตคําชี้แนะ และขอคิดเห็นดีๆ จาก 
รศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร, อาจารย วีระวัฒน 
ตันปชาติ (อดีตเจาหนาท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ) 
และรศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเท่ียง
คืน-ในฐานะท่ีปรึกษา 

วันน้ีเรายังคงเปนองคกรขนาดเล็ก มีเจาหนาท่ีประจํา 3 
คน คือ ปนแกว อุนแกว ผูจัดการและเจาหนาท่ีส่ือสารสาธารณะ 
ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล นักวิชาการดานกฎหมาย และกรกนก 
วัฒนภูม ินักกฎหมาย  
 
รายงานสถานการณเลมนี้ เปนสวนหน่ึงของงาน ศูนยขอมูล
เฝาระวังสภาวะไรรัฐ (Stateless Watch Information 
Center) ภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไร
รัฐ  ดวยความเชื่อมั่นวา การผลักดันการแกไขปญหาความไรรัฐ
ไรสัญชาติ ตลอดจนการคุมครองสิทธิเสรีภาพท่ีมีประสิทธิภาพ-
ยุติธรรมนั้น ตองอาศัยองคความรู รวมถึงการสรางความเขาใจ
รวมกันของทุกภาคสวนในสังคม 
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