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บทคัดย่อ 
ผู้วิจัย พันเอก เสวก  เทียนสันต์ 
เรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทยกับการขาด      

โอกาสได้รับสิทธิทางสังคม 
วันที ่    กันยายน 2560   จ านวนค า : 6,260 ค า จ านวนหน้า : 14 หน้า 
ค าส าคัญ บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน  ทะเบียนประวัติ   สัญชาติ  
ชั้นความลับ  ไม่มีชั้นความลับ 
  
 การศึกษาวิจัยในเรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของบุคคลไรัสัญชาติใน
ประเทศไทย กับการขาดโอกาสได้รับสิทธิทางสังคม ในครั้งนี้นั้น เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง 
กระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติ “บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน” สาเหตุความล่าช้า
ในการให้สัญชาติไทยแก่บุคคลท่ีได้รับการส ารวจขึ้นบัญชีไว้เป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะ       
ทางทะเบียน และ ศึกษาถึงวิธีการควบคุมและจัดระบบพลเมืองท่ียังมีสถานะเป็นบุคคล    
ไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยว่ามีระบบการควบคุมอย่างไรโดยจากการศึกษาพบว่า 
การจัดท าประวัติบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยจดัท าเป็นทะเบียนประวัติ บุคคลท่ีไม่
มีสถานะทางทะเบียน มีขั้นตอนหลักอยู่  2 ขั้นตอน คือ การส ารวจ และการจัดท า
ทะเบียนประวัติ ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้ว บุคคล
เหล่านี้สามารถรับสิทธิพื้นฐานในสังคมแม้จะถูกจ ากัดสิทธิบางประการ ไม่เทียบเท่ากับคน
ท่ีมีสัญชาติ ไทย แต่สามารถร้องขอพิสูจน์สิทธิ  และขอสัญชาติ ไทยตามเงื่อนไข 
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2508 ได้ ส าหรับปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการขอสัญชาติไทย 
และได้รับสัญชาติไทย หรือติดขัดล่าช้า พบว่าเกิดจากสาเหตุดังนี้ (1) ข้อจ ากัดเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีมีจ านวนน้อย (2) ผู้ยื่นค าร้องใช้เวลานาน ในการหาข้อมูลประกอบ (3) การสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องกับตัวผู้ยื่นค าร้อง (4) หน้าตาและ ชื่อ นามสกุล ไม่เหมือนคน
ไทยแต่ผังเครือญาติเป็นสัญชาติไทย  (5) ตัวผู้ยื่นค าร้องไม่มีบุคคลรับรอง ปัจจุบันประเทศ
ไทย มียุทธศาสตร์ในการจัดระเบียบ และสร้างระบบควบคุมพลเมืองท่ียังมีสถานะเป็นคน
ไม่มีสถานะทางทะเบียนและ คนไร้สัญชาติ ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย หนึ่งในยุทธศาสตร์
ดังกล่าวคือ ยุทธศาสตร์ในการให้สิทธิขั้นพื้นฐาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมในหลักสิทธิมนุษยชน 
ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของ
นานาประเทศทั่วโลก 
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 Study on research. Situation and impact of Thai nationality on lack 
of social rights This time In order to know. History Registration Process 
"Unregistered person" causes delays in the granting of Thai nationality to 
persons who have been surveyed as unregistered persons and studies on how 
to control and maintain a citizen's status as a person. Stateless people living in 
Thailand have control systems. According to studies, it has been found that 
History of Stateless Persons in Thailand By making history records. People 
without registration There are two main steps: surveying and preparation of 
records. Which when registered history. A person who has no registration status. 
These people can enjoy basic social rights. Despite some limited rights Not 
equivalent to people with Thai nationality. But can request proof of rights. And 
apply for Thai nationality under the conditions. Act 1965 for the delay in the 
process of applying for Thai nationality. And get Thai citizenship Or delayed The 
cause is as follows: (1) limited number of government officials. (2) (3) 
communication between the officer, the petitioner and the petitioner; (4) his / 
her appearance and surname are not the same as the Thai person's, but the 
family name is Thai; (5) the person filing the petition does not have a person 
certifying the petition. Present Thailand Have a strategy to organize. And 
establish a system of citizen control that still has no stateless status and 
stateless people living in Thailand. One of the strategies is Strategy for basic 
rights To promote human rights principles. Along with maintaining national 
security. For the image of Thailand in the eyes of countries around the world. 





 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 เอกสารวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ
จาก พันเอกหญิง ฐิติญา จันทวุฒิ อาจารย์ท่ีปรึกษา  ท่ีให้ความรู้ ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆจนท าให้เอกสารวิจัยเล่มนี้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
โอกาสเดียวกันนี้  ขอขอบคุณ นายบรรจบ  จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาท่ีให้การ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตลอดการด าเนินการวิจัย และขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัย
การทัพบกทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความรู้  และประสบการณ์ท่ีมีค่าแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลา
การศึกษา ขอขอบคุณ  ผู้บังคับบัญชาท่ีกรุณาให้การสนับสนุนในการเข้ารับการศึกษาใน
ครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณก าลังพลมณฑลทหารบกที่ 35  ทุกท่านให้ความร่วมมือ
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้     
 
ท้ายสุดนี้  ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นแรงใจ  กระตุ้น  และผลักดันให้ผู้วิจัยมี
ความมานะพยายามในการท าเอกสารวิจัยฉบับนี้  ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นสุดท้ายรวมถึง
เพื่อน ๆ  ทุกท่านท่ีให้ก าลังใจ  และช่วยเหลือสนับสนุน จนท าให้เอกสารวิจัยส่วนบุคคล
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 





 
 

สถานการณแ์ละผลกระทบของบคุคลไรส้ัญชาติในประเทศไทย
กับการขาดโอกาสได้รับสิทธทิางสังคม 

 
ปัจจุบันบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทยยังคงมีอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งข้อมูลจาก เว็บไชต์  
ของ UNHCR เมื่อเดือน พ.ย.2559 ระบุว่ามีคนไร้รัฐไร้สัญชาติจ านวน 438,821 คน และ
ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา ได้มีการมอบสัญชาติไทยให้ประมาณ 23,000 คน1 ยังคงมีคนไร้
สัญชาติตกค้างอีกจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีมีภูมิล าเนาแถบชายแดนระหว่าง
ประเทศ กลุ่มชาติพันธ์ เผ่าต่างๆ ในละแวกภูเขาแนวชายขอบติดกับประเทศรอบบ้าน
ยังคงพิสูจน์ทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้หรือพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นต่างด้าว       
แต่ก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้ จึงท าให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสได้รับสิทธิต่างๆ       
ท่ีควรจะได้รับจากภาครัฐเจ้าของพื้นท่ี ท่ีพ านักอาศัยอยู่ บุคคลไร้สัญชาติท่ีพบในประเทศไทย    
อยู่ในระหว่างแก้ไขปัญหา ส าหรับบุคคลท่ีพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้ลี้ภัย
สงคราม และไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศต้นทาง ท าให้ประเทศไทยรัฐเจ้าของพื้นท่ี
ต้องแบกรับปัญหาญาต่าง ๆ ของบุคคลเหล่านี้ โดยเฉพาะทางด้านสิทธิขั้นพื้นฐานในความ
เป็นมนุษย์ เพราะหากไม่ด าเนินการหรือช่วยเหลือก็จะถูกโจมตีจากกลุ่ม NGO หรือ       
กลุ่มสิทธิมนุษยชนระดับต่าง ๆ การแก้ปัญหาต้องให้ประเทศต้นทางยอมรับความ       
เป็นพลเมือง และยินยอมให้บุคคลเหล่านี้เดินทางกลับภูมิล าเนาหรือประเทศท่ี 3 ยอมรับ
บุคคลเหล่านี้ไปเป็นพลเมืองของประเทศตน แต่ส าหรับบุคคลท่ีอยู่ระหว่างการพิสูจน์
สัญชาติหรืออยู่ ในกระบวนการพิจารณาให้สัญชาติ โดยได้จัดท าทะเบียนประวัติ           
ตามกฎหมายราษฎร ท.ร. 38 ก. ซึ่งเป็นทะเบียนประวัติ “บุคคลท่ีไม่มีสถานะ            
ทางทะเบียน” โดยผู้ถือบัตรบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนจะได้สิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
ท่ีพึ่งจะได้รับแต่ยังขาดสิทธิการได้รับโอกาสบางประการ เช่น การเข้าร่วมทางการเมือง 
การครอบครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือการประกอบอาชีพท่ีสงวนไว้ ให้กับคนท่ีมี
สัญชาติไทยเป็นต้น และในล าดับต่อมาถ้าผู้ท่ีขึ้นทะเบียนประวัติเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้วสามารถรับรองสิทธิตัวบุคคลท่ีน าไปจนถึงชั้นการพิสูจน์
ซึ่งน ามาถึงการได้สัญชาติไทยของบุคคลไร้สัญชาติแล้วน่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม           
ให้ เ ท่าเทียมเสมอกันกับคนท่ีมีสัญชาติ ไทยปกติ และด้วยสถานะของการเป็น”            
บุคคลไร้สัญชาติ” ของบุคคลเหล่านี้ท่ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้พวกเขายังถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
บุคคลไร้สัญชาติท่ีได้พ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดความ
กลมกลนืทางสังคมและวัฒนธรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 3 ข้อ ดังนี้  
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1. กระบวนการการจัดท าทะเบียน “บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน” ในประเทศไทยว่าม ี  
 ขั้นตอนเป็นอย่างไร 
2. ปัญหาความล่าช้าในการให้สัญชาติไทยของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนในประเทศ  
 ไทยเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรและสภาพปัญหาเป็นอย่างไร 
3. วิธีการควบคุมและจัดระบบพลเมืองท่ียังมีสถานะบุคคลไรสัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ      
 ไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 
ขั้นตอนการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
 
“บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน2” หมายถึง บุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มี
รายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันถิ่น
ก าเนิดหรือประวัติของบุคคลหรือมีหลักฐานไม่เพียงพอท่ีนายทะเบียนจะพิจารณา เพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้านท้ังนี้ไม่รวมถึงคนต่างด้าวท่ีเข้าเมือง โดยมิชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่อยู่ใน
ความควบคุมของทางราชการ หรือรัฐไม่มีนโยบายผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษ โดยมีขั้นตอนการจัดท าทะเบียนประวัติ3 ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
1. นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดให้มีการส ารวจ โดยมอบหมายให้บุคคล

ในพื้นท่ีทางราชการท่ีเชื่อถือและเป็นท่ีน่าไว้วางใจท าหน้าท่ีส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการ     
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือบุคคลอื่นท่ีน่าเชื่อถือ              

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการส ารวจจะใช้ใบส ารวจตามแบบ 89 และใบตอบรับการส ารวจตามแบบ
89/1 พร้อมท้ังท าการติดรูปพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลท่ีได้รับการส ารวจลงใน
แบบส ารวจ 89 และ 89/1 ทุกคน 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการส ารวจสอบถามและบันทึกถ้อยค าของบุคคลท่ีได้รับการส ารวจทุกราย
ในแบบบันทึกการสอบสวน (ปค.14) และจะต้องมีพยานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยลงชื่อ
รับรองในบันทึกการสอบสวนให้เรียบร้อย  

4. เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการส ารวจส่งแบบส ารวจตามแบบ 89 และบันทึก ปค.14 ส่งคืนให้กับ
ส านักทะเบียน 

5. ส านักทะเบียนท าการตรวจสอบเอกสารว่าได้กรอกรายละเอียดและมีการลงชื่อครบถ้วน
 ถูกต้องหรือไม่ และรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการส ารวจตามแบบ 89 เข้าท่ีประชุมของ  
 ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพิจารณาตรวจสอบบุคคลท่ีได้รับการส ารวจ โดยต้อง
จัดท ารายงานการประชุมประชาคมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบ 
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ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
1. ผู้ท่ีได้รับการส ารวจท่ีผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น นายทะเบียนจัดท าทะเบียน

ประวัติลงในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
จัดท าทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีมีภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่
ขณะส ารวจอยู่ในเขตของส านักทะเบียนนั้นๆ ตามแบบ ท.ร.38 ก โดยการลงทะเบียน
ประวัติ (ท.ร.38 ก) นายทะเบียนจะท าการจดบันทึกโดยละเอียดตามท่ีได้รับแจ้ง รายการ 
ใดไม่ทราบจะเขียนข้อความ “ไม่ทราบ” แต่อย่างน้อยในข้อมูลท่ีได้รับต้องมีรายการชื่อตัว 
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ท่ีอยู่ เลขประจ าตัว และวันเดือนปีเกิด หรืออายุ (ถ้าทราบ) ในกรณีท่ี
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มท่ีมีความผิดปกติหรือพิการทางสมองนาทะเบียน
จะท าการลงรายการตามท่ีผู้อุปการะดูแลแจ้ง จากนั้นบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ของส านักทะเบียน โดยในกรณีท่ีพบว่าบุคคลท่ีท าการจัดทะเบียนประวัติ  นั้นมีรายชื่อ
ในรายการบุคคลทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 หรือ ท.ร.14) หรือมีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ไว้แล้วให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลสั่งพิมพ์ใบแสดงผลการตรวจสอบรายการบุคคลตาม
แบบ 89/2 เพ่ือมอบให้กับบุคคลท่ีได้รับการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อไป 

2. นายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจะท าการก าหนดเลขประจ าตัวประชาชน   
ของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
(0-0000-00000-00-0) 4 ได้แก่ 
- ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วยเลข 1 หลักเป็นเลขศูนย์ 
- ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วยเลข 4 หลัก หมายถึง เลขรหัสทะเบียนท่ีส ารวจ และจัดท า    

ทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
- ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 รวมกันประกอบด้วยเลข 7 หลัก หมายถึง ล าดับ ท่ีของบุคคล   

ในแต่ละส านักทะเบียน โดยสองหลักแรกของส่วนท่ี 3 ก าหนดเป็นเลข 89 หมายถึง 
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบนี้ 

- ส่วนท่ี 5 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก หมายถึง เลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจ าตัว
แต่ละชุด      

3. นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจะท าการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคคลท่ีไม่                 
มีสถานะทางทะเบียนมอบให้แก่บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
แสดงตัว 

4. ส านักทะเบียนกลางจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน 
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยแยกต่างหากจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของคนท่ีมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13 และ ท.ร. 14) โดยรายการทะเบียนประวัติ ต้องมี
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รายการทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38 ก) ลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพใบหน้า ซึ่งอาจมีข้อมูลท่ี
จ าเป็นอื่นๆ อีกก็ได้ 

 
การขาดโอกาสได้รับสิทธิทางสังคม  
 
ถึงแม้บุคคลไร้สัญชาติจะท าการขึ้นทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน
เรียบร้อยแล้วแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ก็ยังถูกจ ากัดอยู่มากมายดังนี้ 
การขาดความมั่นคงเร่ืองที่ดินท ากิน5 

ความท่ีบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนคือคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิใน
การครอบครองท่ีดินเพราะกฎหมายท่ีดินของไทยรับรองสิทธิในการถือครองของคนต่างด้าว
ภายใต้เงื่อนไขจ ากัดและเนื่องจากชุมชนชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นท่ีสูงส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีท่ีรัฐไม่อนุญาตให้ใช้เป็นท่ีท ากินได้เรื่องท่ีดินท ากินจึงเป็นปัญหาหลักของชนกลุ่มน้อย
ล าดับต้นๆ ตลอดมา ท่ีจริงแล้ว ชุมชนชาวเขาในประเทศไทยหลายแห่งได้ก่อตั้งมาเนิ่นนาน 
บางแห่งเกิดก่อนความเป็นรัฐชาติด้วยซ้ า และเป็นการก่อก าเนิดของชุมชนท่ีไม่ต่างจากชุมชน
คนพื้นราบ คือเมื่อยังไม่มีการแบ่งเขตแดนพื้นท่ีท ากินท่ีชัดเจน พบท่ีเหมาะในการท ามาหา
กินก็สร้างบ้านเรือนเกาะกลุ่มกัน แต่ชุมชนของชาวเขาตั้งอยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันเกือบท้ังหมด
กลายเป็นพื้นท่ีป่าท่ีรัฐบาลมาประกาศทีหลังให้เป็นเขตสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ จึง
เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้งระหว่างนโยบายรัฐกับชุมชนชาวเขาในหลายสถานการณ ์
ชาวเขาครอบครองพื้นท่ีและใช้ท ากินมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ก็ไม่มีเอกสารรับรองสิทธิตาม
กฎหมายจึงมีบ่อยครั้งท่ีถูกไล่ออกจากบ้านของตนเอง บ่อยครั้งท่ีถูกแย่งชิงจากผู้บุกรุกโดย
ข้อเท็จจริงแต่เป็นเจ้าของท่ีดิน โดยข้อกฎหมายซึ่งมักเป็นนายทุนมาจากข้างนอก และ
เนื่องจากผู้มาใหม่นั้นมีเทคโนโลยีและอาศัยประโยชน์จากเอกสารทางกฎหมายในการ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคน
บนพื้นท่ีสูงและคนจากพื้นราบ  
ความเหลื่อมล้ าในระบบประกันสุขภาพ 
สถานการณ์โดยท่ัวไปกล่าวได้ว่า นโยบายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในระดับ
จังหวัดนั้นยอมรับสิทธินี้บนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม กล่าวคือหากคนไร้รัฐ/ไร้
สัญชาติ รวมถึงแรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียนเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารักษาใน
สถานพยาบาลของรัฐได้ แต่ต้องจ่ายค่ารักษาเองถ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้จริงๆ หรือ
จ่ายได้บางส่วน ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้เงินอุดหนุนส าหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยมาชดเชยได้ ในภาคปฏิบัติ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติจ านวนมากรู้สึกว่า เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอาจไม่เต็มใจนักต่อการให้บริการต่อประชาชนชายขอบแบบพวกเขา     
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      เช่น รักษาจริงแต่ไม่ได้ยาท่ีดีมีคุณภาพเพราะเจ้าหน้าท่ีรู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น และ        
ในหลายกรณี เจ้าหน้าท่ีก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติได้ด้วยอุปสรรค       
ทางภาษา ถึงแม้ในปัจจุบันบุคคลไร้สัญชาติท่ีขึ้นทะเบียนบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน
เรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิจากกองทุนคืนสิทธิฯ ตาม ครม. 2553 แต่สิทธิประโยชน์ก็ยังไม่
เท่าเทียมกันในหลายเรื่อง เช่น การคุ้มครอง 4 โรคร้าย ได้แก่ โรคไต, โรคเอดส์, โรคหัวใจ 
และโรคมะเร็ง ซึ่งกองทุนคืนสิทธิฯจะไม่มีงบนี้โดยตรง ต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพ 
(บัตรทอง) ท่ีดูแลครอบคลุมท้ัง 4 โรค 
การท างานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย 
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีขึ้นทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้วมีสิทธิท างานตาม
กฎหมายไทย แต่จะถูกจ ากัดให้ท างานได้ 27 อาชีพตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด6 ได้แก ่
กรรมกร (ท่ัวไป)/(ก่อสร้าง), คนสวน, เลี้ยงสัตว์ ยกเว้น งานเลี้ยงไหม,ช่างปูน, ช่างไม้
ก่อสร้าง, ช่างทาสี, ช่างไม้เครื่องเรือน, พนักงานซักรีดเสื้อผ้า, ช่างตัดเย็บ ยกเว้นเสื้อผ้า
สตรี, พนักงานขายอาหารและเครื่องดื่ม, พนักงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, พนักงานขาย
ของหน้าร้าน, ช่างซ่อมจักรยาน, ช่างซ่อมเบาะรถ, ช่างซ่อมตัวถังรถ, ช่างซ่อมท่อไอเสียรถ, 
ช่างบัดกรีโลหะแผ่นด้วยมือ, ช่างเลื่อยไม้ในโรงงานแปรรูปไม้,ช่างซ่อมประตูหน้าต่าง, ช่าง
ติดตั้งมุ้งลวด, ช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ, ช่างย้อมผ้า, ช่างซ่อมรองเท้า, ช่างท า
กรอบรูป, ช่างลับมีด, ช่างซ่อมนาฬิกา/ปากกา/แว่นตา, ช่างท าเครื่องทองและเครื่องเงิน 
ดังปรากฏการรับรองสิทธิในมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ระบุถึงเรื่องการจ้างงานคนท่ีไม่มีสัญชาติไทย โดยกลุ่มบุคคลเข้าข่ายเป็นแรงงานกลุ่มชาติ
พันธุ์ โดยต้องขออนุญาตท างานกับส านักงานจัดหางานจังหวัดท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวนี้ ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของ
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนท่ีจบการศึกษาในระดับสูง คือ ไม่สามารถท างานตามวุฒิ
การศึกษาท่ีจบมาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ครู/อาจารย์ แพทย์ สถาปนิก นักวิจัย นักแปล 
นักคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการ เป็นต้น ในข้อเท็จจริงก็คือมีคนท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน
จ านวนหนึ่งท างานในอาชีพท่ีไม่ได้รับอนุญาต และเสี่ยงต่อการถูกจับลงโทษท่ีสูงคือ โทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาท หรืออาจจะต้องโทษท้ังจ าท้ัง
ปรับ ซึ่งความผิดนี้เป็นไปตามมาตรา 51 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 แต่อย่างไร ก็ตามคนท างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน แรงงานข้ามขาติ ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 
2541 อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกฎหมายนี้ประกันค่าแรงงานขั้นต่ า จ านวนชั่วโมงการท างาน
ต่อวัน ความปลอดภัย ในการท างาน และระเบียบท่ีคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง 
และมีระบบผู้ตรวจแรงงานให้มีการจ้างงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คนไร้รัฐ/
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ไร้สัญชาติมักได้ค่าแรงต่ ากว่าค่าแรงมาตรฐาน ต้องท างานยาวนานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 
และ มีเงื่อนไขการจ้างงานท่ีอาจถูกหักค่าแรงได้หากท างานผิดพลาด หากมีบัตรอนุญาต
ท างานนายจ้างมักเก็บไว้ นอกจากนี้ตามกฎหมายแรงงาน คนงานท่ีไม่มีสัญชาติไทยจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงานของตนเอง แม้จะสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ไทยได้แต่ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพได้ ดังนั้นหากแรงงานบุคคลท่ีไม่มีสถานะ         
ทางทะเบียนจะถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเมิด ก็ไม่มีกลไกของตนเองในการเรียกร้อง
เพื่อปกป้องสิทธิท่ีควรได้ ในกรณีท่ีแรงงานไร้รัฐถูกใช้งานเยี่ยงทาส ประสบอุบัติ เหตุ หรือ
แรงงานหญิงถูกละเมิดทางเพศ ก็ยากท่ีจะร้องเรียนผ่านกลไกของรัฐ คือ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีอยู่ในส่วนกลางและระดับจังหวัด สิ่งท่ีแรงงานไร้รัฐท า  คือ    
ยอมทนต่อสภาพการจ้างงานท่ีเอารัดเอาเปรียบ หรือยอมตกงานลาออกไป สิ่งท่ีควรย้ าใน
ท่ีนี้คือ หากแรงงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพิการหรือถึงแก่ชีวิต ก็ไม่สามารถเข้าถึง
กองทุนทดแทนคนท างานได้ การปฏิเสธสิทธิในความยุติธรรมทางแรงงานดังกล่าว       
เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศไทยในเรื่องการเลือกปฏิบัติท าให้กระทรวง
แรงงานไทยถูกกล่าวโทษในองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization)  กรณีตัวอย่างการละเมิด       
ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย       
เป็นภาคี ก็คือ กรณีนางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานไทยใหญ่ท่ีขึ้นทะเบียนแรงงานกับกรมการ
จัดหางานท่ีเชียงใหม่แต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุในการท างานและถูกปฏิเสธสิทธิในกองทุน
ค่าทดแทนแรงงาน7 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
การต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบ ท้ังจากการท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
หากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมจะช่วยเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการขาดความตระหนักของคนบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเองในเร่ืองสิทธิการคุ้มครองแรงงานและการฟ้องร้องต่อศาลรวมถึงความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยกลางอย่างแคล่วคล่อง ท้ังการอ่าน พูด และ เขียน   ก็เป็น
อุปสรรคส าคัญต่อคนกลุ่มนี้ท่ีต้องการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิการท างานต่อส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือการน าเร่ืองขึ้นสู่ศาลแรงงานสมควรกล่าวในท่ีนี้
ว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนท างานนั้น เป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งแม้แต่แรงงานไทยเอง 
ดังนั้นประชากรชายขอบอย่างบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนก็ยิ่งจะมีโอกาส ท่ีริบหรี่มาก
ขึ้นไปอีก และในกรณีท่ีต้องการเรียกร้องความยุติธรรมจริงๆ ส าหรับผู้ไม่สันทัดการใช้
ภาษาไทย ล่ามท่ียินดีช่วยเหลือและสามารถพูดภาษาของผู้ไร้รัฐก็มีน้อยมาก และ   แม้จะ
มีองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีพยายามจะช่วยหาล่ามภาษาให้ ก็จะพบอุปสรรคว่ากฎหมาย
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คนท างานของคนต่างด้าวไม่อนุญาตให้คนไร้รัฐท างานเป็นล่ามแต่ในปัจจุบัน ช่องทางหนึ่ง
ท่ีประชากรกลุ่มนี้สามารถจะร้องเรียนปัญหาของตนเองได้ คือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดังท่ีพบว่านับตั้งแต่การจัดตั้ง กสม. เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2542 ได้มีเรื่องร้องเรียนจากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเป็นร้อยเรื่อง โดย กสม.ชุดปัจจุบันมี 
‘คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และ
ชนพื้นเมือง’ เพื่อตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากรกลุ่มนี้ขณะท่ีภาคประชาสังคมก็มีองค์กรท่ีท างาน
ช่วยเหลือด้านนี้ต่อผู้ไร้รัฐท่ีประสบความเดือดร้อน ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านชนชาติ   
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นของสภาทนายความ เป็นต้น แต่การท างาน
ช่วยเหลือก็ท าได้เพียงในวงไม่กว้างขวางนัก และเป็นเรื่องๆ ไป การท างานของหลาย
องค์กรหลายกรณีก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะขึ้นอยู่กับเงินทุนสนับสนุน การต่อสู้ในเชิงระบบ     
เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานให้ยุติธรรมขึ้น จึงยังไม่สามารถท าให้เป็นจริงได้ 
การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม 
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนมีข้อจ ากัดในการเดินทางออกนอก ‘เขตพื้นท่ีควบคุม’ ซึ่ง
หมายถึงเขตอ าเภอ หรือจังหวัดที่อยู่อาศัย หรือท่ีท างาน หรือท่ีเรียนหนังสือ คือไม่สามารถ
มีอิสระในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังเช่นผู้มีสัญชาติไทยหรือแรงงานต่างชาติท่ีเข้าเมือง
ถูกกฎหมาย หากคนไร้รัฐต้องการเดินทางออกนอกพื้นท่ี ด้วยเหตุผลความจ าเป็นต่างๆ 
ได้แก่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รับหมายเรียกจาก
พนักงานสอบสวนมีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรู้
ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ในทางปฏิบัติ มีหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึง 3 หน่วยงาน คือ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน  (หากเป็นคนท างาน) หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
(หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา) และส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ตีความ
ตามดุลพินิจของตนเอง จึงกลายเป็นช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐแสวงประโยชน์เรียกร้องเงิน
จากคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีต้องการเดินทางจริงๆ 
ความยากล าบากในการเข้าถึงการศึกษา 
รัฐไทยมีนโยบายชัดเจนมากท่ีสุดในเรื่องสิทธิในการเรียนหนังสือของคนไร้รัฐ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิทธิด้านอื่นๆ คือ มีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจัดการศึกษาแก่บุคคล ท่ีไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ส่งผลให้
บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน รวมถึงบุตรหลานของกลุ่มคนเหล่านี้ท้ังหมด สามารถ
ลงทะเบียนเรียนหนังสือในสถานการศึกษาของรัฐได้ จากรายงานของรัฐบาลไทย  ท่ีเสนอ
ต่อองค์การสหประชาชาติเรื่อง สิทธิในการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย และ ผู้พลัด
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ถิ่น เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553  ระบุว่าลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ และคนไร้
รัฐท่ีเข้าสู่ระบบ โรงเรียนของรัฐมีจ านวนรวมประมาณ 60,000 คน และปัจจุบันมีศูนย์การ
เรียนรู้ท่ีนับว่าเป็นการศึกษานอกระบบ จัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศในจังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติอาศัยอยู่หนาแน่น ประมาณ 130 
ศูนย์ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหลานของประชากรชายชอบกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐได้ สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากยังมีผู้บริหาร
ของโรงเรียนจ านวนมากไม่ยอมรับเด็กเหล่านี้เข้าเรียน เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ 
หรือความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการได้รับเงินชดเชย จากรัฐเป็นรายหัวของ
เด็กไร้รัฐ สาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ของเด็กไร้รัฐเองท่ีขาดความตระหนักถึงคุณค่า
ของการศึกษา หรือเด็กมีปัญหาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือเพราะความยากจนไม่
สามารถซื้อเสื้อผ้านักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ8 ดังกล่าวมาแล้วบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมได้ แต่ในกรณี ของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อนอกเขตควบคุม เพิ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อต้นปี 
2553 ว่าสามารถเดินทางออกนอกพื้นท่ีได้  
 
จากความเหลื่อมล้ าทางด้านสิทธิข้างต้นระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลท่ีไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนยังคงมีความแตกต่างอยู่มากจึงท าให้บุคคลไร้สัญชาติ ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นบุคคล
ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเรียบร้อยแล้วพยายามด าเนินการยื่นค าร้องขอมีสัญชาติไทยเพื่อ
การเข้าถึงสิทธิพื้นฐานท่ีมากขึ้น โดยขณะนี้ประเทศไทย มีกฎหมายในการควบคุมดูแล
ได้แก่ พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ.2508 เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สัญชาติ
แก่บุคคลโดยหลักเกณฑ์ในการให้สัญชาติแก่บุคคลใด ๆ9 ดังนี้  
1. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการได้แก่ 

1.1 ผู้เกิดมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือ นอกราชอาณาจักรไทย 
1.2 ผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาและมารดาไม่ได้เป็นคนต่าง - ด้าว 

2. บุคคลต่างด้าวท่ีได้สมรสกับคนไทยสามารถยื่นค าขอขอสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้า 
ท่ีได้ตามข้อก าหนดกระทรวง ซึ่งการอนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี 

3. บุคคลต่างด้าวท่ีประสงค์จะได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
จึงต้องการได้สัญชาติของประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ บรรลุนิติภาวะแล้วตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้นมีสัญชาติ, มีความประพฤติดี, มีอาชีพ เป็นหลัก
เป็นฐาน, มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันท่ียื่นค าขอแปลงสัญชาติไทย 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี                         
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4. บุคคลท่ีเกิดและอาศัยในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี โดยถูกบุพการีทอดท้ิง
หรือไม่ปรากฏบิดามารดา (คนไร้รากเหง้า) ท้ังนี้เฉพาะผู้ท่ีได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียน
ประวัติและมีเอกสารแสดงตน 

5. บุคคลต่างด้าวท่ีท าประโยชน์ให้กับประเทศ โดยมีผลงานหรือความรู้เชี่ยวชาญเป็นท่ี
ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานราชการระดับ
กรมหรือเทียบเท่ากรมท่ีเกี่ยวข้องรับรองคุณประโยชน์และผลงานในสาขาต่างๆ ดังนี้
การศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การกีฬา, สาขาท่ีขาดแคลน
หรือสาขาอื่นตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร 

6. ผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดามารดาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติรับรอง
สถานะให้อาศัยอยู่ถาวรในเทศไทย10 ได้แก่ กลุ่มผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด เกาะกง
ประเทศกัมพูชาท่ีอพยพเข้ามาก่อนและหลัง 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2520, กลุ่มผู้พลัดถิ่น
สัญชาติพม่าเชื้อสายไทยท่ีอพยพเข้ามาก่อนและหลัง 6 มีนาคม พ.ศ.2519, กลุ่มชาวลาว
ภูเขาอพยพ, กลุ่มชาวเขา 9 เผ่า, กลุ่มบุคคลบนพื้นท่ีสูงและชุมชนพื้นท่ีสูงท่ีอพยพเข้ามา
ก่อนและหลัง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528, กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ, กลุ่มจีนฮ่ออพยพ 
พลเรือน, กลุ่มจีนฮ่ออิสระ, กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, กุล่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า, 
กลุ่มชาวเวียดนามอพยพ, กลุ่มชาวลาวอพยพ, กลุ่มเนปาลอพยพ, กลุ่มอดีตโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายา, กลุ่มไทยลื้อ, กลุ่มม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์ และกลุ่มผู้หลบหนี
เข้าเมืองกัมพูชาท้ังนี้เฉพาะผู้ท่ีได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติ  และมีเอกสาร
แสดงตน 

 
ปัญหาความล่าช้าในการให้สัญชาติไทย 
 
ถึงแม้รัฐบาลจะมีแนวทางการในการให้สัญชาติไทยท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ตามเงื่อนไข
ข้างต้นแต่ในการด าเนินการขอสัญชาติไทยยังพบปัญหาหลายปัญหา และเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า  
 
กรณีศึกษา : เร่ืองความล่าช้าในขั้นตอนการขอสัญชาติท าให้คนไทยพลัดถิ่นอ าเภอแม่สอด
และอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กว่า 400 คน รวมตัวท่ีวัดพระธาตุ ต าบลแม่ปะ เพื่อ
ร้องเรียนและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคยืนยันสิทธิปัญหาและอุปสรรคในการให้สัญชาติไทยของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนในประเทศไทย11 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาพบว่า ความล่าช้าในการให้สัญชาติ
ไทย12 มีดังนี้                                                                
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1. ข้อจ ากัดของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีน้อย อาทิ ท่ีอ าเภอเมือง จ.ระนอง มีเจ้าหน้าท่ีบริการซึ่ง
เป็นพนักงานของรัฐเพียง 2 คน ในขณะท่ีมีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นขึ้นทะเบียน เพื่อด าเนินการ
พิสูจน์และเข้าสู่กระบวนการรับรองการขอสัญชาติกว่า 5,000 คน   

2. ผู้ยื่นค าร้องขอสัญชาติไทยต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลประกอบในการย่ืนค าร้องท่ีจะต้อง 
หาเครือญาติเพื่อจัดท าผังเครือญาติเชื่อมโยงความเป็นมา, พยานบุคคลท่ีจะต้องสอบสวน
บันทึกปากค าหาจุดเชื่อมโยง รวมท้ังการหาผู้รับรอง  

3. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องกับตัวผู้ยื่นค าร้องยังมีการสื่อสารปัญหาระหว่าง
ด าเนินการน้อยเกินไปจึงท าให้ค าร้องท่ีถูกยื่นเอกสารมาแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ไม่ได้รับการด าเนินการต่อ กรณีตัวอย่าง : คนไทยพลัดถิ่นได้มีการย่ืนค าขอมาตั้งแต่วันท่ี
12 ตุลาคม พ.ศ.2555 แต่ปัจจุบันพบว่าเรื่องไม่มีความคืบหน้าโดยเจ้าหน้าท่ีไม่ชี้แจงว่า
ติดขัดปัญหาอะไร 

4. กรณีหน้าตา และชื่อ นามสกุล ไม่เหมือนคนไทยแต่ผังเครือญาติท่ีมีสัญชาติไทยปรากฏ
ชัดเจน  

5. ตัวผู้ยื่นค าร้องไม่มีบุคคลท่ีน่าเชื่อถือมารับรองว่าไม่ถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยทาง
อ าเภอจะท าการก าหนดบุคคลท่ีน่าเชื่อถือไว้แล้วหากไม่ตรงตามคุณสมบัติท่ีทางอ าเภอ
ก าหนดก็จะไม่ให้การรับรองในเรื่องการไม่ถือสัญชาติของผู้ยื่นค าร้อง  

 
การควบคุมและจัดระบบพลเมืองทีม่ีสถานะบุคคลไร้สัญชาติ 
 
ในปัจจุบันมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการและนักการเมือง
เพ่ือเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีกระตุ้นให้ภาครัฐหันมาใส่ใจกับปัญหาการละเมิดสิทธิ
คนไร้รัฐบุคคลมากขึ้น เครือข่ายดังกล่าวนี้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงในส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ท่ีท างานด้านสถานะและสิทธิของบุคคลชายขอบ (ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ 
ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ) ผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบ จนน าไปสู่การเกิด ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิบุคคล’ ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 โดยค านึงถึงความสมดุลของสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน รายละเอียดของยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญมี 
3 ด้าน13 ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การก าหนดสถานะ มีหลักพื้นฐานว่า ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้สถานะ

บุคคลต้องมีความประพฤติดี และ/หรือประกอบอาชีพสุจริต และไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็น
ภัยต่อความมั่นคง โดยใช้แนวทางการให้สถานะก่อน หากภายหลังพบว่ามีพฤติกรรม
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามกฎหมายปกครอง ก็จะด าเนินการถอนสถานะและ
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กระจายอ านาจการอนุมัติสถานะให้ลงไปสู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการด าเนินการต่อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและองค์กรพัฒนา
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาค าร้องขอสถานะในรูปของคณะกรรมการ
ท่ีมีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ท้ังนี้ผู้เข้าข่ายจ าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ 
1.1 บุคคลท่ีอพยพเข้ามาในประเทศ ด าเนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลท่ีมี

เชื้อสายไทยท่ีมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนหรือให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบด้วยกฎหมาย แก่บุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปี
ขึ้นไป และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆ กับ
ประเทศต้นทางส าหรับกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 10 ปี และปัจจุบัน
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย 
หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวได้ 

1.2 เด็กและบุคคลท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายให้สัญชาติไทยแก่บุคคลท่ีเกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศ และ จบการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยท้ังนี้กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไป ตาม
กฎหมายส าหรับเด็กท่ียังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้น าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาก าหนดสถานะตามกลุ่ม 1 

1.3 บุคคลท่ีไร้รากเหง้า ให้บุคคลท่ีขาดบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับ 
สัญชาติไทยเมื่อมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของทางราชการ และอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปส่วนบุคคลท่ีขาดบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงท่ี
ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามค าส่ังของศาล ให้ได้รับสัญชาติไทย 

1.4 บุคคลท่ีมีคุณประโยชน์แก่ประเทศ ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซึ่งมีผลงาน/ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการกีฬา รวมท้ังด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทย
เห็นสมควร 

1.5 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาท่ีได้รับการจดทะเบียน แต่ไม่สามารถ
เดินทางกลับได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศ
ชั่วคราวและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก าหนดสถานะตามข้อ (1) - (4) หากไม่
สามารถก าหนดสถานะได้ให้น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสถานะโดยก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาคราชการ ภาค
วิชาการและภาคประชาชน พิจารณาก าหนดแนวทางการให้สถานะท่ีเหมาะสม
ตามมาตรการระยะยาวแนบท้าย ยุทธศาสตร์นี้ 
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1.6 คนต่างด้าวอื่นๆ ท่ีไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง ให้สิทธิการอาศัยอยู่
ชั่วคราวแก่กลุ่มคนต่างด้าวท้ังในส่วนท่ีได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว และท่ีจะมีการ
ส ารวจทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มี คุณสมบัติในการขอรับสถานะตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนของทางราชการ แต่ยังไม่มีสถานะที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย

หรือค าร้องขอสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วยด าเนินการให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในส่วนของการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้ารับการศึกษา 
โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆส าหรับสิทธิในเรื่องอื่นๆ การท างาน การเดินทางให้ด าเนินการ
เท่าท่ีจ าเป็น และไม่กระทบต่อสถานภาพในการด ารงชีวิต  

2.2 กลุ่มท่ีไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียน ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจ
จัดท าทะเบียนประวัติควบคุมโดยในเบ้ืองต้น สมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าท่ีจ าเป็น
ตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตามในภายหลัง เมื่อคนกลุ่มนี้ได้รับการส ารวจ และ
จัดท าทะเบียนแล้ว และตรวจพบว่ามีภูมิล าเนาท่ีชัดเจนในประเทศต้นทาง ให้
ด าเนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้หรืออยู่ระหว่างกระบวนการ
ก าหนดสถานะ หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทาง เพื่อตรวจสอบสถานะ
และภูมิล าเนาให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกัน
กับกลุ่มแรก 

3. ยุทธศาสตร์การด าเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
โดยด าเนินการบน 2 แนวทาง คือ  
3.1 ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการก าหนดกลไกการพัฒนาความ 

สัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่างๆ ท้ังสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในภูมิภาค 

3.2 เพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียน โดยเฉพาะการแจ้งเกิด
ซึ่งจะใช้เอกสาร ท.ร. 031 ซึ่งเป็นสูติบัตรท่ีใช้ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน และการย้ายถิ่นท่ีอยู่ซึ่งจะใช้เอกสาร ท.ร. 071 ซึ่งเป็นใบแจ้งการย้ายท่ี
อยู่ท่ีใช้ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวบุคคล 
และก าหนดสถานะในอนาคต 
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
จากสถานการณ์คนไร้สัญชาติในประเทศไทยท่ียังคงมีอยู่เป็นจ านวนมากการแก้ปัญหาของ
ภาครัฐก าลังด าเนินการแก้ไขซึ่งจากนโยบายของ นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน มีด าริท่ีจะให้
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติให้หมดสิ้นไปภายใน ปี 2568 ซึ่งจาก
ข้อมูลของผู้วิจัยจะขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเป็นข้อเสนอแนะตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในกระบวนการ หรือขั้นตอนในการจัดท าทะเบียน “บุคคลท่ีไม่

มีสถานะทางทะเบียน” ควรก าหนดกรอบเวลาด าเนินการในกระบวนการท้ัง 5 ขั้นตอน
ให้ชัดเจนและเร่งรัดการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู้ยืนค าร้องขอสัญชาติ โดยรวบรวม
ข้อมูลให้ครบทวนโดยใช้มาตราฐานวิธีปฏิบัติรวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องฉบับเดียวกัน 
ในทุกพื้นท่ี 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องขอมีสัญชาติและเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการให้สัญชาติท่ีเพียงพอกับผู้ยืนค าร้องขอมีสัญชาติ โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหา เช่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นต้น ส าหรับการปฏิบัติงานควรยึดหลักดังนี้ 
2.1 ปรับทัศนคติ ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1.1 ภาคราชการ ต้องเข้าใจในปัญหาและความส าคัญของปัญหาคนไร้สัญชาติ  
2.1.2 เจ้าของปัญหา บุคคลไร้สัญชาติ หรือบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนเอง ต้อง

เข้าใจในวิธีการในการยืนค าร้องและข้อมูลท่ีใช้ประกอบในการยืนค าร้องการขอ
มีสัญชาติ 

2.1.3 ภาคนโยบาย ต้องมีทัศนคติท่ีเห็นความส าคัญในการแก้ไข้ปัญหาของบุคคล
ไร้สัญชาติ โดยการแก้ปัญหาท่ีสาเหตุและค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ 

2.2 ควรให้สัญชาติแก่บุคคลไร้สัญชาติท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย ซึ่ง
ได้แก่บุคคลดังนี้ 
2.2.1 คนไร้สัญชาติท่ีอาศัยในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานจนเกิดความ 

กลมกลืนทางสังคม และวัฒนธรรมกับประเทศไทย 
2.2.2 คนไร้สัญชาติที่แม้เข้ามาในประเทศไทย แต่มีเชื่อชาติไทย 
2.2.3 คนไร้สัญชาติที่แม้เพิ่งมาในประเทศไทยแต่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย 
2.2.4  คนไร้สัญชาติท่ีมีบิดามารดา หรือคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าว

ท่ีมีสิทธิอาศัยในลักษณถาวรในประเทศไทย 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือการเน้นย้ าการปฏิบัติในแนวทางควบคุมและ

จัดระบบพลเมืองท่ียังมีสถานะเป็นบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย  ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์การก าหนดสถานะ โดยเมื่อบุคคลเหล่านั้นมีสถานะและการขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้
บุคคลเหล่านี้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เช่น สิทธิการ
รักษาพยาบาล, สิทธิรับการศึกษา, สิทธิในการประกอบอาชีพรวมไปถึงสิทธิในการมี ท่ี
อยู่อาศัย จนท้ายท่ีสุดสามารถด าเนินยุทธศาสตร์การด าเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ โดยเข้าไปควบคุมการขั้นตอนการแจ้งเกิด และการ
ย้ายท่ีอยู่ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะมีประโยชน์ในการควบคุมพฤติกรรมและปัญหาอาชญากรรม
ท่ีจะเกี่ยวข้องกับบุคคลไร้สัญชาติได้ 
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