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บทคัดย่อ
บทความนีต้ งั้ ใจวิเคราะห์กระบวนการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติของรัฐไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั รัฐไทยสมัยใหม่ในปัจจุบนั
นิยามคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติว่าหมายรวมถึงชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว
ในแง่ของกฎหมายสัญชาติ คนกลุ่มนี้คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ขั้นตอนที่รัฐไทยใช้จัดระบบในการรับรองสถานะบุคคล
ของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ คือ ปรับสถานะจากเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นผู้มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว และอาจได้สิทธิอยู่ถาวรต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประชากรชายขอบกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างน้อย 8 ด้าน คือ
(1) การถูกบังคับให้กลายเป็น ผู้พลัดถิ่นในประเทศ (2) การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำ�กิน (3) การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียน
การเกิด (4) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (5) การทำ�งานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย
(6) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (7) การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และ (8) ความยากลำ�บาก
ในการเข้าถึงการศึกษา ใน พ.ศ. 2548 รัฐไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ภายใต้แนวคิด
การจัดการปัญหาความมัน่ คงในมิตใิ หม่ นัน่ คือ คำ�นึงถึงความสมดุลของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์และความมัน่ คงของชาติควบคูก่ นั

Abstract
This paper examines the management approach of the Thai state towards stateless and nationalityless
people from past to present. First, the changes in meaning of stateless and nationalityless in the Thai context are
elaborated. In the modern Thai state, they are mostly ethnic minorities who were born in Thailand or who have been
living in Thailand for a long time. According to the Nationality Law, they are considered non-Thais or those without
Thai nationality, and having entered Thai territory illegally. Second, the paper discusses a procedure for formalizing
minorities from being illegal migrants to being permanent residents and then to being Thai nationals. Third, the
actual situations of stateless and nationalityless people encountering discrimination and abusive practices from past
to present are examined, including eight dimensions of policies and practices related to basic human rights :
(1) becoming internal displaced people because of forced relocation; (2) access to land use; (3) denial of birth
registration; (4) access to health care services; (5) work restrictions and labour protection; (6) access to justice;
(7) movement restrictions; and (8) access to education. Finally, a step forward towards managing stateless people
from 2005 under the Thai State’s ‘Strategy on Managing People with Personal Legal Status Problems and Rights’
are discussed. The strategy is progressive for advocating social reform under a new paradigm of national security
management, emphasizing a balance between human security and national security.
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คนไร้รัฐ...ขาดสถานะบุคคลตามกฎหมาย, ได้สิทธิเพียงน้อยนิด, ต้องอยู่อย่างปกปิด, มักถูกลืมเสมอ
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1. เกริ่นน�ำ
ในรัฐสมัยใหม่การมีสญ
ั ชาติวา่ เป็นคนในรัฐใด เป็นความจำ�เป็นยิง่ ยวดในการทีจ่ ะได้มาซึง่ สิทธิมนุษยชน
ครบทุกด้าน เพราะ ‘สัญชาติ’ เป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคนกับรัฐทีต่ นเองอาศัยอยู่ สำ�นักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ให้นิยาม
‘คนไร้รฐั ตามกฎหมาย’ (de jure stateless) ว่าคือ ผูท้ ไี่ ม่ได้ถกู นับรวมว่าเป็น ‘คนชาติ’ (nationals) โดยกฎหมาย
ของรัฐใดๆ เลย2
อย่างไรก็ตาม มีคนจำ�นวนหลายล้านคนบนโลกใบนีท้ เี่ ป็น ‘คนไร้รฐั ตามข้อเท็จจริง’ (de facto stateless)3
เนือ่ งจากเป็นผูพ้ ลัดถิน่ ทีไ่ ม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ หรือไม่สามารถพิสจู น์สญ
ั ชาติของตนเองได้
หรืออยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ คือ แม้จะเป็นพลเมืองของรัฐ แต่ก็ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ
คนส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังนี้จึงเป็น ‘คนไร้สัญชาติ’ (nationalityless) แต่มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะภาวะไร้รัฐและ
ไร้สญ
ั ชาติมกั มาจากการเลือกปฏิบตั จิ ากรัฐในการพิจารณาให้สญ
ั ชาติตอ่ คนในรัฐตนเอง จึงทำ�ให้คนไร้รฐั มีความ
เป็นอยู่ในสภาพเปราะบาง และมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเลือกปฏิบัติ
ภาวะคุกคามความมัน่ คงในชีวติ ทีส่ �ำ คัญในระดับปัจเจกบุคคล คือ การขาดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการดำ�รง
ชีวิตอย่างเป็นปกติเกือบทุกด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย (2) สิทธิในการ
รักษาพยาบาลและบริการ (3) สิทธิในการทำ�งานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย (4) สิทธิในการ
ศึกษา (5) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และ (6) สิทธิในการเข้าถึงคุณภาพชีวติ ของมนุษย์อนื่ ๆ ได้แก่
สิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ สิทธิในการเคลื่อนไหว สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย
และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
บทความนีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะอภิปรายถึงเรือ่ งการจัดระบบคนไร้รฐั ในบริบทของประเทศไทย โดยพิจารณา
ในเชิงนโยบายและผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในประเด็นการถูกเลือกปฏิบัติและ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านร่วมกันครุ่นคิดว่า บทเรียนจากประเทศไทยจะ
มีประโยชน์ต่อการทำ�งานเพื่อขจัดภาวะไร้รัฐของคนบนผืนโลกนี้ได้อย่างไรบ้าง
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มาตรา 1 ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของคนไร้รัฐ ค.ศ. 1954
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c158.html [สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553]

ประชากรและสังคม 2554

2. คนไร้รัฐ - ไร้สัญชาติในประเทศไทยคือใครบ้าง?
เมือ่ พิจารณาในแง่ของประวัตศิ าสตร์การก่อตัวของรัฐชาติ อาจกล่าวได้วา่ รัฐไทยเริม่ เข้าสูย่ คุ รัฐสมัยใหม่
ในช่วงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) และเริ่มให้ความสนใจสำ�รวจจำ�นวนคน ลักษณะชาติพันธุ์ และภาษา
พูดของพลเมืองในประเทศ การเกิดขึ้นของคนไร้รัฐอาจเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการปกครองจากรัฐราชาธิราช4
มาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง
ในปลายรัชกาลนี้มีการสำ�รวจจำ�นวนพลเมืองหลายครั้ง ในช่วง พ.ศ. 2452 - 2454 มีการนับคนทั่วประเทศ
ได้สำ�เร็จเป็นครั้งแรก ได้ยอดบัญชีพลเมืองรวม 8.1 ล้านคน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2552) ต่อมาในต้นสมัย
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) มีการตราพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแรก ใน พ.ศ. 2456 ทำ�ให้เกิด
ความชัดเจนในเรื่องสัญชาติในสังคมไทยมากขึ้น5
สำ�หรับการมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนนั้นเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2486
และใน พ.ศ. 2495 มีการออกกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของประชาชนเกี่ยวกับ
การเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2551: 40 - 41) แต่ระบบการจดทะเบียนกว่า
จะลงหลักปักฐานสมบูรณ์กอ็ กี 4 ปีตอ่ มาคือ พ.ศ. 2499 ดังนัน้ หากพิจารณาจากหลักการจดทะเบียนราษฎรแล้ว
คนไร้รฐั ในประเทศไทยอาจเกิดขึน้ ได้ในสามสถานการณ์ตอ่ ไปนีค้ อื (พันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, 2550:
10 - 14)
(1) คนไร้รัฐเพราะเกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร แต่ตกหล่นจากการสำ�รวจเพื่อบันทึกใน
ทะเบียนราษฎร บุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในสังคมไทยก่อนช่วงเวลา พ.ศ. 2452 - 2499 จึงเสี่ยงที่จะกลาย
เป็น ‘คนไร้รฐั ’ เพราะตกหล่นจากการสำ�รวจเพือ่ ทำ�ทะเบียนราษฎรในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องย้�ำ ว่าความล้มเหลว
ของรัฐในการนับจดประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก เป็นสาเหตุส�ำ คัญที่ทำ�ให้ประชาชนของรัฐไทย
ในช่วงนัน้ กลายเป็นคนไร้รฐั รวมถึงบุตรหลานของคนทีต่ กจดเหล่านีด้ ว้ ย ข้อเท็จจริงนีพ้ บมากในกลุม่ ประชากร
ชาวเขา ชาวเล รวมถึงคนจีนอพยพจำ�นวนมาก และคนต่างชาติอื่นๆ ที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้น โดยที่
ชื่อตนเองยังไม่ได้บันทึกในทะเบียนราษฎรของประเทศต้นทาง
(2) คนไร้รัฐเพราะมิได้รับการแจ้งการเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราษฎร สามารถเกิดขึ้นใน
2 รูปแบบคือ เป็นคนทีเ่ กิดในประเทศไทยแต่มไิ ด้รบั การแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย หรือเป็นคนทีเ่ กิด
ในต่างประเทศ แต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐนั้น ต่อมาอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย
จึงมาเป็นคนไร้รัฐในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุตรหลานที่มาเกิดในประเทศไทยภายหลังด้วย
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ระบบราชาธิราช หมายถึงระบอบการปกครองที่มีราชาธิราชเป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้นจำ�นวนมาก มีพระราชาของตัวเอง ประชาชนไม่ใข่ข้า
ราษฎร์โดยตรงของราชาธิราช แต่หากเป็นข้าของราชาในแว่นแคว้นต่างๆ ซึง่ สวามิภกั ดิต์ อ่ ราชาธิราชอีกทีหนึง่ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548: 12)
กฎหมายสัญชาติได้ถูกแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งด้วยกัน ดังนี้ พ.ศ. 2495 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 กฎหมายสัญชาติ
ฉบับนีไ้ ด้ถกู แก้ไขเพิม่ เติมโดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2496, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2499 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2503 หลังจากนัน้ พ.ร.บ.สัญชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2495 ก็ถูกยกเลิกด้วย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และกฎหมายสัญชาติฉบับ พ.ศ. 2508 นี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 4 ครั้ง คือ
ครั้งแรกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515, ครั้งที่ 2 โดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ครั้งที่ 3
โดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 และครั้งล่าสุดโดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลรัฐบาลที่มาจาก
การรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549
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(3) คนไร้รฐั เพราะถูกถอนชือ่ ออกจากทะเบียนราษฎรไทย และบุคคลนัน้ ๆ ก็ไม่มชี อื่ ในทะเบียน
ราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก สาเหตุของการถอนชือ่ นี้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั มักอ้างว่ามาจากการค้น พบว่าการมีชอ่ื นัน้
เป็นไปโดยทุจริตมิชอบ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวนัน้ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวทีม่ สี ทิ ธิอาศัย
ในประเทศไทย การถอนชื่อเช่นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับชนกลุ่มน้อยมากกว่าคนไทยทั่วไป ดังกรณีชาวแม่อาย6

3. การจัดระบบทะเบียนบุคคลส�ำหรับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า
ภาษาราชการของรัฐไทยเรียกกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าว่า ‘คนไม่มีสัญชาติไทย’ หรือ
‘คนไร้รัฐทางทะเบียน’ โดยคนเหล่านี้จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพราะ
ไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลของตนเอง คนที่ถูกจัดระบบทะเบียนบุคคลในที่นี้มีหลายกลุ่ม และถูกนับจด
ในหลายวาระตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ผู้เขียนขอแบ่งคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้าออกเป็น
4 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ชนกลุ่มน้อย (2) คนไร้รากเหง้า หรือคนที่ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร (3) แรงงาน
ข้ามชาติจากสามประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า กัมพูชา และลาว) และ (4) ผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศพม่า
ในบทความนีจ้ ะอภิปรายรายละเอียดเฉพาะใน 2 กลุม่ แรก คือ ชนกลุม่ น้อย และคนไร้รากเหง้า เท่านัน้

3.1 ชนกลุ่มน้อย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดทำ�ทะเบียนบ้านของชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตาม
ตะเข็บชายแดนไทยบนพื้นที่สูง ภาษาราชการเรียกว่า ‘บุคคลบนพื้นที่สูง’ หรือ ‘ชาวเขา’ กลุ่มคนเหล่านี้จำ�นวน
มากมีบรรพบุรุษอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก่อนการเกิดขึ้นของรัฐไทย ทะเบียนบุคคลที่นับจดชนกลุ่มน้อยเรียกว่า
‘ทร.13’ เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 เพื่อใช้สำ�หรับคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วถูกถอนสัญชาติไปตามประกาศ
ั ชาติไทยเพราะบิดามารดา
คณะปฏิวตั ทิ ี่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25157 และบุคคลทีเ่ กิดมาแล้วไม่ได้สญ
เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

6

7
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เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอำ�เภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนชื่อชาวบ้านแม่อายจำ�นวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร์
คนอยูถ่ าวรในสถานะคนสัญชาติไทยไปไว้ในทะเบียนบ้านคนอยูช่ วั่ คราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มสี ทิ ธิอาศัยอยูช่ วั่ คราว
ทำ�ให้ชาวบ้านทั้งหมดสูญเสียสถานะผู้มีสัญชาติไทยทันที ต่อมาชาวบ้านแม่อายได้ยื่นฟ้องกรมการปกครอง จ.เชียงใหม่ และนายอำ �เภอ
แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ปี 2547 ศาลปกครองจ.เชียงใหม่มคี ำ�พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของนายอำ�เภอแม่อาย
ที่ให้จำ�หน่ายชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกคำ�สั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนาย
อำ�เภอแม่อายได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า คำ�สั่งเพิกถอนชื่อ
ชาวบ้านดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นคำ�สั่งโดยมิชอบ และให้นำ�รายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภท
คนอยู่ถาวรและบันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 คือกฎหมายสัญชาติ 2508 ที่ถูกแก้ไขครั้งที่หนึ่ง มีลักษณะชาตินิยมสูง เพราะใน
ข้อ 1 ปฏิเสธทีจ่ ะให้สญ
ั ชาติไทยโดยหลักดินแดนต่อไป เป็นผลให้มกี ารถอนสัญชาติไทยจากบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติโดยหลักดินแดนตามกฎหมาย
สัญชาติฉบับก่อนหน้านี้ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยด้วย ทำ�ให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
ของประเทศใดเลยในโลก ตกเป็นคนไร้สัญชาติตามบุพการี นั่นคือ บุคคลกลุ่มนี้ก็จะตกเป็น ‘คนไร้สัญชาติโดยข้อกฎหมาย’ และอาจตกเป็น
‘คนไร้รัฐ’ อีกด้วย ผลร้ายจากความไร้สัญชาติในลักษณะที่คล้ายกัน ตกแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2515 จนถึงวันที่
25 ก.พ. 2535 โดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 ข้อ 2 หากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่
ไร้สญ
ั ชาติและเข้าเมืองไทยมาในลักษณะไม่ถาวร หรือในกรณีทไี่ ม่ปรากฏมีบดิ าที่ชอบด้วยกฎหมาย มารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ร้สญ
ั ชาติและ
เข้าเมืองไทยมาในลักษณะไม่ถาวร

ประชากรและสังคม 2554

ต่อมาใน พ.ศ. 2526 ได้มีการดำ�เนินโครงการจัดทำ�เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นเลข 13 หลัก สำ�หรับ
คนไทยทุกคนและบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยคัดลอกจากทะเบียน พ.ศ. 2515 และเพิ่มเลขประจำ�ตัว
13 หลัก ด้วยการออกบัตรประจำ�ตัวให้กับคนไร้สัญชาติที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นบัตรสีต่างๆ พร้อมให้เลข
13 หลักเหมือนบัตรประชาชนของคนสัญชาติไทย โดยเลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ และบุตรหลานที่เกิด
ในประเทศไทยจะได้รบั เลข 13 หลักขึน้ ด้วยเลข ‘7’ ซึง่ ดำ�เนินการครัง้ แรกแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2531 ขณะเดียวกัน
ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบของชนกลุ่มน้อย โดยให้กรมการปกครองออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจำ�แนก
ประชากรกลุ่มนี้เป็น 19 กลุ่ม 19 บัตรสี แต่ละกลุ่มจะได้รับสถานะบุคคลแตกต่างกันไป และได้สิทธิ
ในการทำ � งานและการเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ ที่ อ าศั ย อยู่ แ ตกต่ า งกั น ไป (มนตรี จงพู น ผล และเสถี ย ร
ก่อเกียรติตระกูล, 2547)
มาตรา 5 ในกฎหมายการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กำ�หนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อำ�นาจออกกฎกระทรวง กำ�หนดหรือยกเว้นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแจ้งเกิด ตาย ย้าย การจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว หรือ การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้
จึงเป็นที่มาของการออกระเบียบ ‘ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2547’ คนไม่มี
สั ญ ชาติ ไ ทยตามระเบี ย บนี้ หมายถึ ง คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นประเทศเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ตามอำ�นาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติไว้ แบ่งได้เป็น 15 กลุ่มย่อย แต่ในที่นี้
ผู้เขียนสรุปสถานะโยงใยกับการมีรัฐรับรองและแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
(1) กลุ่มคนที่เคยมีรัฐ แต่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ด้วยสาเหตุภัยสงคราม ได้แก่ อดีต
ทหารจีนคณะชาติ, จีนฮ่ออพยพ, จีนฮ่ออิสระ, อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา, ญวนอพยพ, ไทยลื้อ,
ลาวอพยพ, เนปาลอพยพ, และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า
(2) กลุ่มคนที่ไม่มีรัฐ คือชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคมานานแล้วก่อนการเกิดของรัฐชาติ
กลุ่มใหญ่สุดคือ ชนกลุ่มน้อยหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ตามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตก
ในเอกสารราชการเรียกรวมๆ กันว่า บุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งมีหลายชาติพันธุ์ 8 ได้แก่ ม้ง (หรือแม้ว) เมี่ยน
(หรือเย้า) ลีซู (หรือลีซอ) ลาหู่ (หรือมูเซอร์) อาข่า (หรืออีก้อ) และ กะเหรี่ยง ตองซู มลาบรี (ผีตองเหลือง)
ดาระอั้ง (หรือปะหล่อง) มานิ (หรือซาไก) ลัวะ และขมุ นอกจากนี้ยังมีคนพื้นเมืองที่เป็นชาวเล อาศัยอยู่แถบ
หมู่เกาะสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มมอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย น่าสังเกตว่า ไม่มีชื่อชาวมอญ และชาวไทยใหญ่
หรือฉาน ทัง้ ๆ ทีใ่ นข้อเท็จจริงทัง้ 2 ชาติพนั ธุก์ ม็ คี นมอญ และคนไทยใหญ่ทเี่ ป็นคนไร้รฐั ในประเทศไทยจำ�นวน
เรือนแสนคน และในทางปฏิบัติ รัฐไทยจะบันทึกว่าเป็นคนสัญชาติพม่า แม้ข้อเท็จจริงยังคงมีคนมอญและ
คนฉานที่ถือว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐพม่า และไม่ได้มีบัตรประจำ�ตัวประชาชนพม่าก็ตาม
(3) กลุ่มคนที่บรรพบุรุษเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน คือ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย และ
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
8

ชื่อชนเผ่าในที่นี้เลือกเสนอตามชื่อที่เจ้าของชาติพันธุ์ต้องการถูกเรียก ส่วนชื่อในวงเล็บคือคำ�ที่คนไทยเรียก ดูพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ Virtual Hilltribe Museum Online ได้ที่ http://www.hilltribe.org/

การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย
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รัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้มติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สถานะบุคคลของคนทั้ง 3 กลุ่มตาม
ช่องทางของกฎหมายเข้าเมือง บนเหตุผลหลากหลาย เช่น เป็นคนติดแผ่นดิน เป็นคนไทยพลัดถิ่นในประเทศ
เพื่อนบ้าน ทำ�คุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ และอยู่มานานแล้ว เป็นต้น ทำ�ให้แต่ละกลุ่มมีสถานะบุคคลที่อยู่
อาศัยในประเทศไทยแตกต่างกันไป บางกลุ่มกำ �ลังรอลงสัญชาติไทย บางกลุ่มรอการพิสูจน์สัญชาติไทย
แต่ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบถาวร และบางกลุ่มก็ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว (ตาราง 1)
ตาราง 1: สถานะของชนกลุ่มน้อยที่กรมการปกครองจัดเก็บข้อมูลและออกบัตรประจำ�ตัว
(บัตรสีประจำ�กลุ่ม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ชื่อกลุ่ม/
มีอยู่/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
จังหวัด
20
บุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสีฟ้า) ถือหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว และให้สญ
ั ชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ
3
อดีตทหารจีนคณะชาติ (บัตรสีขาว) รุ่นบิดามารดาให้ให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
และให้ทำ�การแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
จีนฮ่ออพยพพลเรือน (บัตรสีเหลือง) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
4
จีนฮ่ออิสระ (บัตรสีขาวขอบส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
9
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (บัตรสีชมพู) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
9
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) (บัตรสีส้ม)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
9
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (อยู่กับนายจ้าง) (บัตรสีม่วง)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
13
ญวนอพยพ (บัตรสีขาวขอบน้ำ�เงิน) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
และรุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
ลาวอพยพ (บัตรสีฟ้าขอบน้ำ�เงิน) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
1
เนปาลอพยพ (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
อดีตจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ได้ถือใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
3
ไทยลื้อ (บัตรสีส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
ผีตองเหลือง (บัตรสีฟา้ ) เป็นคนติดแผ่นดิน ถือว่าคือเป็นคนไทยดัง้ เดิม อนุมตั ใิ ห้ได้สญ
ั ชาติไทยตามระเบียบ 2
1
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) ก่อน 15 พ.ย. 2520
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
1
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) หลัง 15 พ.ย. 2520
ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
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ตาราง 1: (ต่อ)

16.
17.
18.
19.

ชื่อกลุ่ม/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา (บัตรสีขาวขอบแดง) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำ�เงิน)
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำ�เงิน)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
ชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่กับรุ่นบิดามารดาที่อพยพเข้ามา

มีอยู่/
จังหวัด
1
4
4
20

ที่มา: ปรับจาก มนตรี จงพูนผล และเสถียร ก่อเกียรติตระกูล, 2547: ตาราง 2.1.

จำ�นวนตัวเลขชนกลุ่มน้อยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เลข 13 หลัก
ขึน้ ต้นด้วยเลข ‘6’ พบว่ามีอยู่ 233,811 คน เมือ่ จำ�แนกตัวเลขสองแสนคนเศษตามจังหวัดทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียน
พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย จังหวัดทีม่ ปี ระชากรกลุม่ นีม้ าก 5 ลำ�ดับแรกคือ เชียงใหม่
กาญจนบุรี เชียงราย ตาก และแม่ฮ่องสอน (ตาราง 2) หากพิจารณาการกระจายเชิงอายุ พบว่าส่วนใหญ่
เป็นคนในวัยทำ�งานและย่างเข้าวัยสูงอายุ
ตาราง 2 จำ�นวนชนกลุ่มน้อยที่เลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ ใน 10 จังหวัด
ณ เดือนมิถุนายน 2553
จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. กาญจนบุรี
3. เชียงราย
4. ตาก
5. แม่ฮ่องสอน
6. ระนอง
7. ราชบุรี
8. ตราด
9. กรุงเทพมหานคร
10. ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ

รวมทั่วประเทศ

จำ�นวน

57,334
44,304
40,601
24,109
15,635
15,136
5,811
5,200
5,158
2,535
17,988
233,811

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 (กำ�ลังจะตีพิมพ์). (คำ�นวณจากข้อมูลสำ�นักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย)
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จากจำ�นวนชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นรุน่ พ่อแม่ หรือปูย่ า่ ตายายรวม 233,811 คน ปรากฏว่าเป็นทีม่ าของจำ�นวน
ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นรุน่ ลูกหลานทีเ่ กิดในประเทศไทย และได้รบั เลข 13 หลักทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข ‘7’ รวม 69,799 คน
โดยจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยรุ่นลูกหลานมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรกคือ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี กรุงเทพฯ
และสระบุรี (ตาราง 3) น่าสังเกตว่าจำ�นวนชนกลุ่มน้อยรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่ติด 10 อันดับแรก
แต่รุ่นลูกกลับมีจำ�นวนเกือบครึ่งหมื่นในสระบุรี (มากเป็นลำ�ดับที่ 5) หากพิจารณาการกระจายอายุก็จะพบว่า
ประชากรรุ่นลูกหลานนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ
ตาราง 3 จำ�นวนประชากรที่เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในประเทศไทย
ที่ได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’ ใน 10 จังหวัด ณ เดือนมิถุนายน 2553
จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. กาญจนบุรี
4. กรุงเทพมหานคร
5. สระบุรี
6. ตาก
7. แม่ฮ่องสอน
8. ราชบุรี
9. ตราด
10. นครปฐม
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

จำ�นวน

17,383
12,771
10,168
6,936
4,295
3,683
3,487
1,967
1,093
705
7,311
69,799

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว)

3.2 คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า
‘คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า’ หมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือคือประชากร
กลุ่มที่ได้รับการสำ�รวจว่าคือ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ยังไม่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียน
บุคคล ส่วนใหญ่คือชนกลุ่มน้อยที่ตกสำ �รวจจากกรมการปกครอง ที่อาจเกิดในประเทศไทย หรืออยู่ใน
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ประเทศไทยมานานแล้ว และมีจ�ำ นวนหนึง่ เป็นคนไทยแต่ไม่มเี อกสารรับรองตน โดยรัฐบาลประกาศ ‘ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ (จะอภิปรายรายละเอียดในตอนที่ 5) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ของคนหลายกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยมานาน รวมทัง้ บุตรหลานทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง ซึง่ คาดว่ามีอยูห่ ลายแสนคน
กรมการปกครองได้เริม่ สำ�รวจบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะบุคคล หรือคนไร้รฐั /ไร้รากเหง้า โดยเริม่ จากการสำ�รวจ
จำ�นวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลจัดทำ�เลขประจำ�ตัว 13 หลักด้วยทีข่ นึ้ ต้นหลักแรกด้วยเลข ‘0’
โดยการสำ�รวจก็ยังทำ�ต่อเนื่องอยู่จนถึงปัจจุบัน (2554) ตัวเลขล่าสุดของคนไร้รัฐเมื่อเดือนมิถุนายน 2553
มีรวม 210,182 คน ประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ตอนบน จังหวัดที่มีประชากรกลุ่มนี้อยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรกคือ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี
และระนอง (ตาราง 4)
ตาราง 4 จำ�นวนประชากรที่ไม่มีสถานะบุคคล (คือเป็นคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า)
ที่ได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’ ใน 10 จังหวัด
จังหวัด
1. เชียงราย
2. เชียงใหม่
3. ตาก
4. กาญจนบุรี
5. ระนอง
6. แม่ฮ่องสอน
7. ราชบุรี
8. ตราด
9. ประจวบคีรีขันธ์
10. ชุมพร
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

ผู้ไม่มีสถานะ

53,962
35,279
31,267
25,421
10,546
10,102
8,242
5,312
5,276
1,694
23,081
210,182

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว)
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4. รัฐไทยกับการเลือกปฏิบัติต่อคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ:
จากอดีตจนถึง พ.ศ. 2548
ก่อน พ.ศ. 2548 รัฐไทยไม่เคยมีนโยบายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนทีจ่ ะจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้รากเหง้า
และเนื่องจากถือว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย9 จึงไม่น่าประหลาดใจที่
นโยบายการจัดการคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติทผี่ า่ นมาก็คอื นโยบายการจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพือ่ ความมัน่ คง
ของรัฐ หน่วยงานสำ�คัญที่รับผิดชอบในเชิงนโยบายก็คือ ‘สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)’ ซึ่งมี
หน้าที่หลักในการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ฐานคติของ สมช. คือมุง่ ควบคุมมากกว่าปกครอง และมักผูกติดอยูก่ บั เรือ่ งอธิปไตยของชาติ จากฐานคติ
ดังกล่าวจึงเป็นรากเหง้าของอคติต่อชนกลุ่มน้อยที่ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ถูกละเมิดสิทธิใน
หลายมิติ ทั้งทางตรงคือ การทำ�ร้ายหรือเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ตรงๆ ซึ่งหน้า เช่น ตำ�รวจเห็นคนหน้าตา
ท่าทางเหมือนชาวเขา ก็จะเรียกตรวจบัตร หากลืมพกพาก็จะถูกเรียกร้องเงินทอง เป็นต้น ทางโครงสร้าง ได้แก่
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีม่ งุ่ ควบคุมชนกลุม่ น้อย ดังจะกล่าวในตอนที่ 4 และมิตทิ างวัฒนธรรม
ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์เหมารวมว่าเป็นคนเถื่อน สกปรก ไร้ความรู้ บางกลุ่มคือต้นเหตุของการตัดไม้
ทำ�ลายป่า เพราะการทำ�ไร่เลื่อนลอย หรือปลูก ผลิต ขายฝิ่นและเฮโรอีน
ทั้งหมดนี้ถูกผลิตซ้ำ�ด้วยวาทกรรมเรื่องภัยอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ บนอคติที่ว่า กลุ่มคน
เหล่านี้คือผู้สร้างปัญหา มิใช่ผู้ประสบปัญหาที่รัฐควรเข้ามาจัดการช่วยเหลือ แนวทางการจัดการที่ดำ�เนินการ
มาจึงขาดมิติเรื่องการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เพราะมองว่ามิใช่คนของรัฐ ทำ �ให้สภาพการดำ�รงชีวิตของ
คนไร้ รั ฐ /ไร้ สั ญ ชาติ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานนานาประการ และประสบกั บ ปั ญ หา
ความด้อยโอกาสในสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 การถูกบังคับให้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ
การบังคับให้ชนกลุ่มน้อยไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย (forced relocation) เกิดขึ้นหลาย
ระลอก และเกือบทัง้ หมดกระทำ�ต่อชุมชนคนพืน้ เมืองในภาคเหนือ แต่กพ็ บลักษณะคล้ายคลึงในกลุม่ ลาวอพยพ
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาวเลในบริบทที่แตกต่างกันอยู่บ้าง (สกาวเดือน บุญงาม, 2551) การบังคับ
อพยพทัง้ หมดเกิดขึน้ ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาของรัฐเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(ดูตวั อย่างจากงานของชูพนิ จิ เกษมณี, 2539) เพือ่ ควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรวมถึงสาเหตุ
ในอดีตคือ เพื่อป้องกันอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2511 - 2514 (ดูตัวอย่างจาก
งานของรัชดา ฉายสวัสดิ์, มปป.) ในระยะหลัง พ.ศ. 2530 มีสาเหตุอื่นเพิ่มเข้ามาอีก นั่นคือ เพื่อการพัฒนา
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แม้ชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติจำ�นวนมากจะเกิดในประเทศไทย กฎหมายสัญชาติก็ถือว่าเป็น ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะกฎหมาย
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเมื่อพ.ศ. 2535 ตามมาตรา 7 ทวิ ให้ถือว่า บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เข้าเมือง
ผิดกฎหมายด้วย โดยกำ�หนดให้ใช้ย้อนหลังสำ�หรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นวันที่มาตรา 7 ทวิ มีผลบังคับใช้
(พันธุ์ทิพย์ 2540:11-12)

ประชากรและสังคม 2554

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของนายทุนท้องถิ่น ดังข่าวที่ว่า ‘เจ้าหน้าที่
รัฐบังคับเคลื่อนย้ายชาวเขาเพื่อนำ�พื้นที่จัดทำ� Home Stay’10
กระบวนการอพยพโยกย้ายที่รัฐดำ�เนินการนั้น มักขาดการเตรียมการอย่างเหมาะสมและไม่คำ�นึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากทำ�ให้ชนกลุ่มน้อยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว
ยังต้องประสบปัญหามากมายในการดำ�รงชีวิต เพราะพื้นที่ใหม่มักขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำ�
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรให้อยูท่ บั ซ้อนกับพืน้ ทีท่ มี่ เี จ้าของ และไม่มคี ณ
ุ ภาพ ชนกลุม่ น้อยก็ยงั คงไม่มเี อกสารทัง้ ในทีอ่ ยูแ่ ละ
ที่ทำ�กินที่ถูกจัดสรรให้ ดังนั้น หากพิจารณาจากมาตรฐานของการโยกย้ายถิ่นฐาน กล่าวได้ว่านโยบายหรือการ
บังคับการย้ายถิน่ เป็นการกระทำ�ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกติการะหว่างประเทศทุกฉบับ
จากการถอดบทเรียนของคนไร้สัญชาติที่ถูกบังคับย้ายที่อยู่กลายเป็นผู้พลัดถิ่น ในจังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด พบว่า ผู้พลัดถิ่นยากที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เพราะบริบท
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไป หนทางหนึง่ ทีผ่ พู้ ลัดถิน่ จำ�นวนมากเลือกทีจ่ ะมีชวี ติ รอดต่อไป คือเข้าสูก่ ารเป็นแรงงานรับจ้าง
ในเมือง จำ�นวนหนึ่งก็จดทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศพม่า เพื่อให้ได้ใบอนุญาตทำ�งาน
ผูพ้ ลัดถิน่ ทีก่ ลายเป็นแรงงานรับจ้างนี้ บางส่วนก็ประสบความสำ�เร็จในชีวติ แต่บางส่วนก็เข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์
และการค้าประเวณี สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนใหม่คือ ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม
ชนเผ่าอ่อนล้าลง และระบบเครือญาติดั้งเดิมล่มสลาย (สกาวเดือน บุญงาม, 2551: 53 - 60)

4.2 การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินท�ำกิน
ความที่สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติคือ คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิในการ
ครอบครองที่ดิน เพราะกฎหมายที่ดินของไทยรับรองสิทธิในการถือครองของคนต่างด้าวภายใต้เงื่อนไขจำ�กัด
และเนื่องจากชุมชนชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทำ�กินได้
เรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กินจึงเป็นปัญหาหลักของชนกลุม่ น้อยลำ�ดับต้นๆ ตลอดมา ทีจ่ ริงแล้ว ชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
หลายแห่งได้ก่อตั้งมาเนิ่นนาน บางแห่งเกิดก่อนความเป็นรัฐชาติด้วยซ้ำ� และเป็นการก่อกำ�เนิดของชุมชนที่
ไม่ตา่ งจากชุมชนคนพืน้ ราบ คือเมือ่ ยังไม่มกี ารแบ่งเขตแดนพืน้ ทีท่ ำ�กินทีช่ ดั เจน พบทีเ่ หมาะในการทำ�มาหากิน
ก็สร้างบ้านเรือนเกาะกลุ่มกัน แต่ชุมชนของชาวเขาตั้งอยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันเกือบทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ป่าที่
รัฐบาลมาประกาศทีหลังให้เป็นเขตสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนโยบายรัฐกับชุมชนชาวเขา
ในหลายสถานการณ์ ชาวเขาครอบครองพื้นที่และใช้ทำ�กินมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ก็ไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ
ตามกฎหมาย จึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ออกจากบ้านของตนเอง บ่อยครั้งที่ถูกแย่งชิงจากผู้บุกรุกโดยข้อเท็จจริง
(de facto) แต่เป็นเจ้าของที่ดินโดยข้อกฎหมาย (de jure) ซึ่งมักเป็นนายทุนมาจากข้างนอก และเนื่องจาก
ผูม้ าใหม่นน้ั มีเทคโนโลยีและอาศัยประโยชน์จากเอกสารทางกฎหมายในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ี
ประสิทธิภาพมากกว่า จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคนบนพืน้ ทีส่ งู และคนจากพืน้ ราบ (พันธุท์ พิ ย์ กาญจนะจิตรา
สายสุนทร, 2547)
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4.3 การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียนการเกิด
การไม่ได้จดทะเบียนเกิดเป็นสาเหตุและผลของภาวะความไร้รัฐไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากในรัฐสมัยใหม่
เอกสารรับรองการเกิดเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างและแสดงสถานะบุคคล เพื่อป้องกันการเป็น ‘คนไร้
เอกสารพิสจู น์ตน’ ผูเ้ ขียนได้เข้าร่วมขบวนการผลักดันเรือ่ งการจดทะเบียนการเกิดให้กบั คนไร้การรับรองสถานะ
ตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ก่อนหน้านัน้ ยังไม่มคี วามชัดเจนว่า พยาบาลห้องคลอดในสถานพยาบาล
ของรัฐจะออกเอกสารรับรองการเกิดของทางราชการ ที่เรียกว่า ‘ทร.1/1’ ให้แก่หญิง (ทั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย) ที่มาคลอดบุตรได้หรือไม่ ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เอง
ก็ไม่เห็นความสำ�คัญของเอกสาร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บุตรของประชากรกลุ่มนี้จำ�นวนมากขาดเอกสารรับรองตน
ผลต่อเนื่องที่ติดตามมาแสดงให้เห็นในรายงานประจำ�ปี 2552 ของยูนิเซฟที่ระบุว่า ประเทศไทยมีเด็ก
กว่า 1 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อย ลูกหลานแรงงานอพยพข้ามชาติ และเด็กๆ ผู้ลี้ภัย ที่ยังคงไม่มี
ใบจดทะเบียนการเกิด เด็กเหล่านีก้ ลายเป็นคนไร้รฐั ทำ�ให้มคี วามเปราะบางต่อการทีจ่ ะไร้การยอมรับความเป็น
คนทีม่ ตี วั ตนทางกฎหมาย ไร้สทิ ธิ ไร้เสียง ไร้การศึกษา ไร้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ (อดิศร เกิดมงคล, 2553)
เมื่อผู้ไร้รัฐที่เกิดในประเทศไทยตระหนักถึงความสำ�คัญเรื่องนี้ และมีความต้องการได้เอกสารรับรอง
การเกิดย้อนหลัง ปัญหาทีฝ่ า่ ยบริหารต้องเผชิญ ก็คอื การออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยให้แก่บคุ คล
ที่เกิดในประเทศไทยในอดีต และปัญหาที่ในฝ่ายตุลาการต้องเผชิญก็คือ การชี้ข้อพิพาทอันเกิดจากการ
ออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยให้แก่บคุ คลทีเ่ กิดในประเทศไทยในอดีต ซึง่ อาจจะเป็นคดีอาญาหาก
มีการทุจริตในการออกเอกสารดังกล่าว หรืออาจเป็นคดีปกครอง เมื่อรัฐปฏิเสธที่จะออกเอกสาร เนื่องจาก
ไม่เชื่อในพยานหลักฐานที่บุคคลนำ�มาอ้างเพื่อพิสูจน์ว่าตนเกิดในประเทศไทยจริง (พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา
สายสุนทร, 2547)
สภาพในปัจจุบนั คือ เด็กทีเ่ กิดในโรงพยาบาลทัง้ ของรัฐและเอกชน มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั เอกสาร ‘ทร.1/1’
แต่ปัญหาไปอยู่ที่เด็กเกิดที่บ้าน หรือในสถานที่ที่ไม่มีอำ�นาจออกเอกสารรับรองการเกิด เมื่อแม่พาเด็กมา
แจ้งเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ดำ�เนินการให้เพราะสภาพของบิดามารดาไม่ใช่คนที่ ‘ถูกนับว่าเป็นไทย’ เพราะเกรง
ว่าเด็กที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนการเกิดจะนำ�มาขอสัญชาติไทยภายหลัง ซึ่งคงต้องย้ำ�ว่า แม้เด็กที่พ่อแม่
ไร้รฐั มีเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทย11 แต่ตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายไทย ให้ถกู ถือเป็น ‘คนต่างด้าว
ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย’ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยออกไปจากประเทศไทยก็ตาม

4.4 ความยากล�ำบากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ก่อนมีการประกาศนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน พ.ศ. 2545 คนไร้สญ
ั ชาติทมี่ เี ลขประจำ�ตัวขึน้ ต้น
ด้วยเลข 6 และ 7 มีสทิ ธิทจี่ ะซือ้ บัตรสุขภาพของผูม้ รี ายได้นอ้ ยจากโรงพยาบาลใกล้บา้ น ใน ‘โครงการสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล สำ�หรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล’ (สปร.) ราคา 300 500 บาทต่อครอบครัว (รัฐสมทบ 500 เเละ 1,000 บาท) สามารถใช้สิทธิรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อ
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เกิดโครงการบัตรทอง (หรือชือ่ เดิมคือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) สิทธิดงั กล่าวให้เฉพาะบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติ
ไทยเท่านั้น ดังนั้นคนไร้สัญชาติจึงถูกริบสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมไป
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โดยทัว่ ไปกล่าวได้วา่ นโยบายและการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับ
จังหวัดนั้นยอมรับสิทธินี้บนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม กล่าวคือ หากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเจ็บป่วย ก็สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ แต่ต้องจ่ายค่ารักษาเอง
ถ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้จริงๆ หรือจ่ายได้บางส่วน ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้เงินอุดหนุนสำ�หรับ
ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยมาชดเชยได้ ในภาคปฏิบตั ิ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติจำ�นวนมากรูส้ กึ ว่า เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
อาจไม่เต็มใจนักต่อการให้บริการต่อประชาชนชายขอบแบบพวกเขา เช่น รักษาจริงแต่ไม่ได้ยาที่ดีมีคุณภาพ
เพราะเจ้าหน้าทีร่ สู้ กึ ว่าเป็นภาระเพิม่ ขึน้ และในหลายกรณี เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่สามารถสือ่ สารกับคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
ได้ด้วยอุปสรรคทางภาษา ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายคนก็กังวลว่า การให้บริการต่อคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล
ไม่มบี ตั ร หรือไม่มหี ลักฐานเอกสารใดๆ อาจเป็นความผิดได้ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา
สายสุนทร, 2548)
นับตั้งแต่มีการระงับสิทธิรักษาพยาบาลของคนไร้สัญชาติ ก็มีความพยายามรณรงค์ให้รัฐบาลคืนสิทธินี้
โดยการผลักดันจากภาคประชาสังคมที่ทำ�งานกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล จนมาประสบความสำ�เร็จในต้นปี
พ.ศ. 2553 ที่รัฐบาลประกาศนโยบายคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะ จำ�นวน
457,409 คน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลชายแดน 172 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ
นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยจัดสรรเป็นเงินกองทุนพิเศษประมาณ 400 ล้านบาทสำ�หรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในครึ่งปีงบประมาณ 2553 และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารกองทุนพิเศษนี้ ซึ่งมีข้อโต้แย้ง
จากภาคประชาสังคมว่า มีปัญหาจากการตั้งงบบริหารจัดการเบื้องต้นของกองทุนสูงมากถึงปีละ 24 ล้านบาท
เท่ากับว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิจะหายไปจากจำ�นวนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 11,000 คน12 และ
การให้บริการจริงในหลายพื้นที่ก็ยังขลุกขลักอยู่มาก
ควรย้ำ � ว่ า กองทุ น ดั ง กล่ า วนี้ ยั ง ไม่ครอบคลุมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่ไม่เข้าข่ายตามมติคณะรั ฐ มนตรี
แม้จะถูกนับจดในทะเบียนบุคคลแล้วก็ตาม และยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาได้ เพราะยึดการตีความกฎหมาย
แบบเถรตรง โดยไม่คำ�นึงถึงข้อเท็จจริงและหลักมนุษยธรรม

4.5 การท�ำงานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ หรือ ‘บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล’ และ ‘แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จากประเทศเพือ่ นบ้านทีข่ นึ้ ทะเบียนแรงงาน’ มีสทิ ธิท�ำ งานตามกฎหมายไทย แต่จะถูกจำ�กัดให้ท�ำ งานได้เฉพาะ
บางอาชีพเท่านั้น ดังปรากฏการรับรองสิทธิในมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ระบุถึงเรื่องการจ้างงานคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ว่าคือบุคคลต่อไปนี้

12

ความเห็นของนางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ใน ‘กองทุนสุขภาพคนไร้สถานะส่อวุน่ ! หวัน่ งบไม่พอ เสนอซือ้ ประกันสุขภาพ สปสช.แทน’ ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์. วันที่ 4 เมษายน 2553.
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(1) คนต่างชาติที่รอการเนรเทศ
(2) แรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน 3 ประเทศทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนรับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึน้ ต้นเลข ‘00’
(3) บุคคลทีถ่ กู ถอนสัญชาติ แต่ไม่ได้รบั สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวตั หิ รือกฎหมายอืน่ ส่วนใหญ่
คือชนกลุ่มน้อยที่มีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘6’
(4) บุคคลที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติหรือกฎหมายอื่น
ส่วนใหญ่คือลูกชนกลุ่มน้อย ขึ้นทะเบียนได้เลขประจำ�ตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘7’
(5) บุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รบั สัญชาติไทย ส่วนใหญ่คอื คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ หากขึน้ ทะเบียน
บุคคลจะได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นเลข ‘0’
ทั้งนี้ บางส่วนในกลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เข้าข่ายเป็นแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จึงสามารถทำ�งานได้ 27 อาชีพ
คือ อาชีพช่าง กรรมกร และงานขายปลีกสินค้า ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถทำ�งานได้เฉพาะงานกรรมกร
ใช้แรงงานและงานคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น โดยทุกกลุ่มต้องขออนุญาตทำ�งานกับสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยการทำ�งานของคนต่างด้าวนี้ ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของคนไร้รัฐที่
จบการศึกษาในระดับสูง คือ ไม่สามารถทำ�งานตามวุฒิการศึกษาที่จบมาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ครู/อาจารย์
แพทย์ สถาปนิก นักวิจัย นักแปล นักคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการ เป็นต้น ในข้อเท็จจริงก็คือ มีคนไร้รัฐ/
ไร้สญ
ั ชาติจ�ำ นวนหนึง่ ทำ�งานในอาชีพทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต และเสีย่ งต่อการถูกจับลงโทษทีส่ งู คือ โทษจำ�คุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 2,000 - 100,000 บาท หรืออาจจะต้องโทษทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ซึง่ ความผิดนีเ้ ป็นไปตามมาตรา
51 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนที่มีเลขประจำ�ตัว
6 หรือ 7 ที่ขอใบอนุญาตทำ�งานจะมีวิธีการและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแรงงานข้ามชาติ และมีการผ่อนผัน
ในพื้นที่ที่จะไม่จับ แม้ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
สำ�หรับการคุ้มครองการจ้างงานนั้น โดยหลักการแล้ว คนทำ�งานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทย
คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามขาติ ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเท่าเทียมกัน13
กฎหมายนี้ประกันค่าแรงงานขั้นต่ำ� จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานต่อวัน ความปลอดภัยในการทำ�งาน และระเบียบ
ที่คุ้มครองการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง และมีระบบผู้ตรวจแรงงานให้มีการจ้างงานที่เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ มักได้ค่าแรงต่ำ�กว่าค่าแรงมาตรฐาน ต้องทำ�งานยาวนานมากกว่า 8 ชั่วโมง
ต่อวัน และมีเงื่อนไขการจ้างงานที่อาจถูกหักค่าแรงได้หากทำ �งานผิดพลาด หากมีบัตรอนุญาตทำ �งาน
นายจ้างมักเก็บไว้ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพรสุข เกิดสว่าง, 2540; Pearson, et al., 2006; Human Rights
Watch, 2010:88)
นอกจากนี้ ตามกฎหมายแรงงาน คนงานที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงาน
ของตนเอง แม้จะสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานไทยได้ แต่ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพได้ ดังนั้น
หากแรงงานไร้รัฐ/ไร้สัญชาติถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเมิด ก็ไม่มีกลไกของตนเองในการเรียกร้องเพื่อ
13
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ปกป้องสิทธิที่ควรได้ ในกรณีที่แรงงานไร้รัฐถูกใช้งานเยี่ยงทาส ประสบอุบัติเหตุ หรือแรงงานหญิงถูกละเมิด
ทางเพศ ก็ยากทีจ่ ะร้องเรียนผ่านกลไกของรัฐ คือ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ มีอยูใ่ นส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด สิง่ ทีแ่ รงงานไร้รฐั ทำ�คือ ยอมทนต่อสภาพการจ้างงานทีเ่ อารัดเอาเปรียบ หรือยอมตกงานลาออกไป
สิ่งที่ควรย้ำ�ในที่นี้คือ หากแรงงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพิการหรือถึงแก่ชีวิต ก็ไม่สามารถเข้าถึงกองทุน
ทดแทนคนทำ�งานได้
การปฏิเสธสิทธิในความยุติธรรมทางแรงงานดังกล่าว เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศไทย
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ ทำ�ให้กระทรวงแรงงานไทยถูกกล่าวโทษในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ILO กรณีตวั อย่างการละเมิดทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี ก็คือ กรณีนางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานไทยใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานกับกรมการจัดหางานที่เชียงใหม่
แต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุในการทำ�งานและถูกปฏิเสธสิทธิในกองทุนค่าทดแทนแรงงาน

4.6 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบ ทั้งจากการทำ�งาน และการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน หากคนไร้รัฐ/
ไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมจะช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
การขาดความตระหนักของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเองในเรื่องสิทธิการคุ้มครองแรงงานและการฟ้องร้องต่อศาล
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยกลางอย่างแคล่วคล่อง ทั้งการอ่าน พูด และเขียน ก็เป็นอุปสรรค
สำ�คัญต่อคนกลุม่ นีท้ ตี่ อ้ งการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิการทำ�งานต่อสำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัด หรือการนำ�เรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงาน
สมควรกล่าวในที่นี้ว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนทำ�งานนั้น เป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งแม้แต่แรงงานไทย
เอง ดังนัน้ ประชากรชายขอบอย่างคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติกย็ งิ่ จะมีโอกาสทีร่ บิ หรีม่ ากขึน้ ไปอีก และในกรณีทตี่ อ้ งการ
เรียกร้องความยุติธรรมจริงๆ สำ�หรับผู้ไม่สันทัดการใช้ภาษาไทย ล่ามที่ยินดีช่วยเหลือและสามารถพูดภาษา
ของผู้ไร้รัฐก็มีน้อยมาก และแม้จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามจะช่วยหาล่ามภาษาให้ ก็จะพบอุปสรรคว่า
กฎหมายคนทำ�งานของคนต่างด้าวไม่อนุญาตให้คนไร้รัฐทำ�งานเป็นล่าม
แต่ในปัจจุบนั ช่องทางหนึง่ ทีป่ ระชากรกลุม่ นีส้ ามารถจะร้องเรียนปัญหาของตนเองได้ คือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดังที่พบว่านับตั้งแต่การจัดตั้งกสม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ได้มี
เรื่องร้องเรียนจากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเป็นร้อยเรื่อง โดย กสม.ชุดปัจจุบัน มี ‘คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและ
สถานะบุคคลของผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ไทยพลัดถิน่ ผูอ้ พยพและชนพืน้ เมือง’ เพือ่ ตรวจสอบและรายงานการกระทำ�หรือ
การละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากรกลุ่มนี้
ขณะที่ภาคประชาสังคมก็มีองค์กรที่ทำ�งานช่วยเหลือด้านนี้ต่อผู้ไร้รัฐที่ประสบความเดือดร้อน ได้แก่
คณะอนุกรรมการด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น ของสภาทนายความ และโครงการ
บางกอกคลินิก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่การทำ�งานช่วยเหลือก็ทำ�ได้เพียง
ในวงไม่กว้างขวางนัก และเป็นเรื่องๆ ไป การทำ�งานของหลายองค์กรหลายกรณีก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะขึ้นอยู่กับ
เงินทุนสนับสนุน การต่อสู้ในเชิงระบบเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานให้ยุติธรรมขึ้น จึงยังไม่สามารถทำ�ให้
เป็นจริงได้
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4.7 การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม
คนไร้รัฐมีข้อจำ�กัดในการเดินทางออกนอก ‘เขตพื้นที่ควบคุม’ ซึ่งหมายถึงเขตอำ�เภอ หรือจังหวัดที่อยู่
อาศัย หรือทีท่ �ำ งาน หรือทีเ่ รียนหนังสือ คือไม่สามารถมีอสิ ระในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังเช่นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
หรือแรงงานต่างชาติทเี่ ข้าเมืองถูกกฎหมาย หากคนไร้รฐั ต้องการเดินทางออกนอกพืน้ ที่ ด้วยเหตุผลความจำ�เป็น
ต่างๆ ได้แก่ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รบั หมายเรียกจากพนักงานสอบสวน
มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุจำ�เป็นอย่างอื่น ต้องยื่นขออนุญาตต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรู้ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่
ในทางปฏิบตั ิ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีถ้ งึ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
(หากเป็นคนทำ�งาน) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา) และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ซึง่ แต่ละหน่วยงานก็ตคี วามตามดุลพินจิ ของตนเอง จึงกลายเป็นช่องทางทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั แสวงประโยชน์เรียกร้อง
เงินจากคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการเดินทางจริงๆ

4.8 ความยากล�ำบากในการเข้าถึงการศึกษา
รัฐไทยมีนโยบายชัดเจนมากที่สุดในเรื่องสิทธิในการเรียนหนังสือของคนไร้รัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ
ด้านอื่นๆ คือ มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มี
สัญชาติไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ส่งผลให้คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ
รวมถึงบุตรหลานของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมด สามารถลงทะเบียนเรียนหนังสือในสถานการศึกษาของรัฐได้
จากรายงานของรัฐบาลไทยทีเ่ สนอต่อองค์การสหประชาชาติเรือ่ ง สิทธิในการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ ผูล้ ภี้ ยั
และผูพ้ ลัดถิน่ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 255314 ระบุวา่ ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติและคนไร้รฐั ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบ
โรงเรียนของรัฐมีจำ�นวนรวมประมาณ 60,000 คน และปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ที่นับว่าเป็นการศึกษา
นอกระบบ จัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติและคนไร้รัฐ
อาศัยอยู่หนาแน่น ประมาณ 130 ศูนย์
อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหลานของประชากรชายชอบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
เข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยังมีผู้บริหารของโรงเรียนจำ�นวนมากไม่ยอมรับเด็ก
เหล่านี้เข้าเรียน เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ หรือความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐเป็นรายหัวของเด็กไร้รัฐ (OEC, 2008) สาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ของเด็กไร้รัฐเองที่ขาด
ความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา หรือเด็กมีปัญหาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือเพราะความยากจน
ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้านักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีของครอบครัวแรงงานข้ามชาติใต้ดินก็อยู่อย่าง
หลบซ่อนเพราะกลัวจะถูกจับส่งกลับประเทศ จึงไม่ส่งลูกไปโรงเรียน
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ดังกล่าวมาแล้วว่า คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติไม่สามารถเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุมได้ แต่ในกรณีของนักเรียน
นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อนอกเขตควบคุม เพิ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อต้นปี 2553
ว่าสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้15

5. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล:
ความก้าวหน้าทางบวกต่อคนไร้รัฐ
ในท่ า มกลางการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รัฐไทยก็เปิดกว้างให้กับบทบาทขององค์ ก ร
ภาคประชาสังคมทีท่ �ำ งานเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชากรกลุม่ นี้ องค์กรภาคประชาสังคมทีท่ �ำ งานด้านนี้
มีหลายระดับด้วยกัน ตัง้ แต่องค์กรระหว่างประเทศ ทีม่ โี ครงการและเงินทุนเข้ามาดำ�เนินการจำ�นวนมาก องค์กร
ส่วนกลาง องค์กรระดับท้องถิ่น และองค์กรชุมชนของแรงงานเอง ซึ่งต่างทำ�งานในประเด็นที่สนใจแตกต่าง
กันไป ได้แก่ สิทธิที่ทำ�กิน สิทธิสุขภาพ สิทธิการศึกษา สิทธิแรงงาน และสิทธิในสถานะบุคคล เป็นต้น
โดยเปรียบเทียบแล้ว มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำ�งานด้านสิทธิสุขภาพมากกว่าสิทธิด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประเด็นสิทธิสุขภาพมีความอ่อนไหวในทางการเมืองน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ และเป็นประเด็นที่มีทุน
สนับสนุนสม่ำ�เสมอ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิด้านเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์
สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ การรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และนักการเมือง
เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กระตุ้นให้ภาครัฐหันมาใส่ใจกับปัญหาการละเมิดสิทธิคนไร้รัฐบุคคลมาก
ขึ้น เครือข่ายดังกล่าวนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำ�งานด้านสถานะ
และสิทธิของบุคคลชายขอบ (ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ) ผลักดันแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างเป็นระบบ จนนำ�ไปสูก่ ารเกิด ‘ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล’ ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 เพือ่ แก้ไขปัญหาคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมั่นคงในมิติใหม่ นั่นคือ คำ�นึงถึงความสมดุลของสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญมี 3 ด้าน ดังนี1้ 6
5.1 ยุทธศาสตร์การกำ�หนดสถานะ มีหลักพื้นฐานว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้สถานะบุคคลต้องมี
ความประพฤติดี และ/หรือประกอบอาชีพสุจริต และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยใช้แนวทาง
การให้สถานะก่อน หากภายหลังพบว่า มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามกฎหมายปกครอง ก็จะ
ดำ�เนินการถอนสถานะ และกระจายอำ�นาจการอนุมัติสถานะให้ลงไปสู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการ
ดำ�เนินการต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอก
เขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนพิเศษ 31 ง/หน้า 1/10
มีนาคม 2553
สรุ ป จาก http://www.nsc.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=63 [accessed on
January 5, 2011]
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เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาคำ �ร้องขอสถานะในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็น
กรรมการ ทั้งนี้ผู้เข้าข่ายจำ�แนกออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ
(1) บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศ ดำ�เนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลที่มีเชื้อสาย
ไทยทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นระบบทะเบียน หรือให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แก่บคุ คลทีม่ ชี อื่
อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุด
เกาะเกีย่ วใดๆ กับประเทศต้นทาง สำ�หรับกลุม่ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยไม่ถงึ 10 ปี และปัจจุบนั ไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ให้
สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวได้
(2) เด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มสี ถานะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศและจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ทั้งนี้กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย สำ�หรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำ�
เข้าสู่กระบวนการพิจารณากำ�หนดสถานะตามกลุ่ม (1)
(3) บุคคลที่ไร้รากเหง้า ให้บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับสัญชาติ
ไทยเมื่อมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของทางราชการ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
ส่วนบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามคำ�สั่งของศาล ให้ได้รับ
สัญชาติไทย
(4) บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์แก่ประเทศ ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลซึง่ มีผลงาน/ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การกีฬา รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นสมควร
(5) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนแต่ไม่สามารถเดินทาง
กลับได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับ ได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากำ�หนดสถานะตามข้อ (1) - (4) หากไม่สามารถกำ�หนดสถานะได้ให้นำ�เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
สถานะโดยกำ�หนดให้มคี ณะอนุกรรมการซึง่ มีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาคราชการ ภาควิชาการ
และภาคประชาชน พิจารณากำ�หนดแนวทางการให้สถานะที่เหมาะสมตามมาตรการระยะยาวแนบท้าย
ยุทธศาสตร์นี้
(6) คนต่างด้าวอื่นๆ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง ให้สิทธิการอาศัยอยู่ชั่วคราวแก่
กลุ่มคนต่างด้าว ทั้งในส่วนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วและที่จะมีการสำ�รวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติในการขอรับสถานะตามหลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว
5.2 ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของ
ทางราชการ แต่ยงั ไม่มสี ถานะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย หรือคำ�ร้องขอสถานะอยูร่ ะหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐ
อยู่ระหว่างการพิจารณากำ�หนดนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยดำ�เนินการให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็นในส่วนของการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้ารับการศึกษา โดยไม่มีข้อจำ�กัดใดๆ
สำ�หรับสิทธิในเรือ่ งอืน่ ๆ การทำ�งาน การเดินทางให้ด�ำ เนินการเท่าทีจ่ �ำ เป็น และไม่กระทบต่อสถานภาพในการ
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ดำ�รงชีวติ และ (2) กลุม่ ทีไ่ ม่มชี อื่ อยูใ่ นระบบทะเบียน ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียน
ประวัติควบคุมโดยในเบื้องต้น สมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จำ�เป็นตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม
ในภายหลัง เมือ่ คนกลุม่ นีไ้ ด้รบั การสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนแล้ว และตรวจพบว่ามีภมู ลิ �ำ เนาทีช่ ดั เจนในประเทศ
ต้นทาง ให้ดำ�เนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการกำ�หนดสถานะ
หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทาง เพื่อตรวจสอบสถานะและภูมิลำ�เนา ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก
5.3 ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
ดำ�เนินการบน 2 แนวทางคือ (1) ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการกำ�หนดกลไกการพัฒนา
ความสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ในภูมิภาค และ (2) เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียน โดยเฉพาะการแจ้งเกิดและ
การย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวบุคคล และกำ�หนดสถานะในอนาคต

6. บทวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร นักวิชาการที่เกาะติดยุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกชี้ว่า ยุทธศาสตร์นี้
มีเป้าหมายที่จะจัดการสถานะและสิทธิของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยชัดเจน คือ
เป็นสมาชิกของครอบครัวไทย หรือทำ�คุณประโยชน์กับประเทศไทย หรือเกิดในประเทศไทย หรือประสบความ
ไร้รากเหง้าจนไม่อาจกำ�หนดสัญชาติ บุคคลเหล่านี้จะได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะของ
‘คนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัย’ ที่อาจปรากฏใน ทร.13 หรือ ทร.14 หรือ ทร. 38ก เป้าหมายสูงสุดคือ จะรับรอง
สิทธิต่างๆ ในลักษณะเดียวกับคนสัญชาติไทย แต่ในระหว่างที่นโยบายเพื่อพัฒนาสิทธิยังไม่แล้วเสร็จ จะมี
การผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายอาญาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิดา้ นต่างๆ ต่อกลุม่ คนเหล่านี้ ภายใต้ตวามตระหนัก
ว่า การไม่ยอมรับสิทธิพื้นฐานการดำ�รงชีวิตของคนต่างด้าว หรือคนเสมือนต่างด้าว ที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน
กับประเทศไทย ย่อมเป็นการละเมิด17
จากการติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในเชิ ง แนวคิ ด นี้ ป รากฏว่ า
ในช่วง 2 ปีแรกก่อให้เกิดการรณรงค์เพือ่ ขยายสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติหลายด้าน โดยเฉพาะจาก
เครือข่ายประชาสังคมที่ทำ�งานด้านนี้ ทีไ่ ด้ผลในทางปฏิบัตจิ ริงคือ การให้ใบรับรองการเกิดและการจดทะเบียน
เกิด และการศึกษาถึงผลกระทบของความไร้รัฐและไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อสังคมไทย
(พันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, 2550) สิทธิทมี่ คี วามชัดเจนและก้าวหน้าในเชิงนโยบายมากทีส่ ดุ คือเรือ่ ง
การศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในปีเดียวกันคือ พ.ศ. 2548 (ดูตอนที่ 4.8)
สำ�หรับเรือ่ งหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ มีการคืนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ผทู้ เี่ คยเข้าถึงสิทธินมี้ าก่อนใน
ต้นปี 2553 (ดูตอนที่ 4.4) และสิทธิการเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุมในกลุม่ นักเรียนนักศึกษาทีไ่ ร้/ไร้สญ
ั ชาติ
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เพื่อไปศึกษาต่อมีความชัดเจนขึ้น (ดูตอนที่ 4.7) ขณะที่สิทธิพื้นฐานด้านอื่นๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
คนไร้รัฐยังคงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอยู่มาก ไม่ต่างจากอดีตก่อนการประกาศยุทธศาสตร์นี้แต่อย่างใด
สำ�หรับภาพรวมความคืบหน้าของการพัฒนาสถานะบุคคลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2549 - 2553) สถาบันวิจยั
และพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ รายงานว่าการดำ�เนินงานสำ�รวจเพื่อจัดทำ�ทะเบียนประวัติ มีการทุจริต
คอรัปชัน่ อย่างกว้างขวางในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะในกลุม่ บุคคลทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
กับผู้ที่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำ�รวจ ปรากฏว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
รับการสำ�รวจ ผู้ได้รับการสำ�รวจกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากมีการตรวจสอบ พบว่า มีการทุจริต
ผ่านกระบวนการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีการสำ�รวจแล้วไม่สง่ ข้อมูลให้อ�ำ เภอ ทำ�ให้
การทำ�งานในภาพรวมต้องสะดุด เพราะมีการปิดการสำ�รวจลงในปี 2552 หลังพบการทุจริตดังกล่าว (ปิน่ แก้ว
อุ่นแก้ว, 2553)
อย่างไรก็ตาม แม้มียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคนไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่กระบวนการที่รัฐไทยใช้
ในการพิจารณาจัดระบบชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ และคนไร้รัฐ ก็ยังคงยึดติดกับ ‘วิธีการและขั้นตอน’ ในการ
ปรับสถานะบุคคลของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐแบบเดิม คือ
(1) กลุ่มที่ได้รับการจัดระบบมาดั้งเดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ในทะเบียนราษฎรคนอยู่ชั่วคราว
(ทร.13) โดยรุน่ พ่อแม่ได้รบั เลขประจำ�ตัว 13 หลักขึน้ ด้วยเลข ‘6’ และรุน่ ลูกหลานได้รบั เลขประจำ�ตัว 13 หลัก
ขึน้ ด้วยเลข ‘7’ กลุม่ นีเ้ ดิมถือบัตรสีประจำ�กลุม่ ปัจจุบนั ได้รบั ‘บัตรประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย’ เกือบทัง้ หมด
มีสถานะเป็นคนไร้สญ
ั ชาติ แต่ไม่ไร้รฐั เพราะรุน่ บิดามารดาได้รบั ใบสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยู่ (Certificate of Residence)
หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว ซึ่งเท่ากับได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยอย่างถาวร แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ส่วนรุ่น
บุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม มีบางกลุ่มที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยชั่วคราว
โดยไม่กำ�หนดระยะเวลาเท่านั้น มีแนวโน้มว่าอาจได้รับสิทธิอยู่อาศัยถาวรต่อไป และรุ่นลูกหลานที่เกิดใน
ประเทศไทยก็น่าจะได้สัญชาติไทย สามารถสรุปเป็นเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้
คนไร้สัญชาติเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วย ‘6’
ลูกหลานเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’

ได้สิทธิอยู่ชั่วคราว/
ได้สิทธิอยู่ถาวร

ลูกหลานที่เกิดในประเทศไทย
เข้าข่ายได้สัญชาติไทย

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้เข้าข่ายที่จะได้สัญชาติไทยต้องทำ�เรื่องร้องขอต่อนายทะเบียนในท้องที่
ที่ตนเองอยู่อาศัยเป็นรายๆ ไป โดยคำ�ขอจะมีการพิจารณาจากอำ�เภอ มาสู่ระดับจังหวัด แล้วจึงส่งมายัง
กรมการปกครอง เพือ่ ส่งต่อให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยอนุมตั เิ ป็นรายๆ ไป ซึง่ กระบวนการดังกล่าวนี้
ใช้เวลาต่อรายนานมาก ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในแต่ละยุคสมัยมองเรื่องนี้อย่างไร
บางรายใช้เวลานานเป็นสิบปี
(2) กลุ่มที่เริ่มจัดระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา คนกลุ่มนี้เดิมไม่มีชื่ออยู่ในหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรของประเทศใดๆ เลย ศัพท์ราชการเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคือ ‘ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (people without
civil registration record)’ เมือ่ มียทุ ธศาสตร์จดั ระบบสถานะบุคคลขึน้ รัฐบาลจึงให้กระทรวงศึกษาธิการสำ �รวจ
นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก่อน และขยายไปสู่พื้นที่ที่มีรายงานว่า มีคนตกหล่นจากการสำ �รวจทาง
ทะเบียนจำ�นวนมาก
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คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประเทศไทยมานานแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนเกิด
จึงไม่สามารถเพิม่ ชือ่ ใน ทร. 13 ได้ ขณะทีก่ ม็ ลี กู หลานผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย แต่พอ่ แม่ไม่ได้แจ้งเกิด ดังผลการสำ�รวจ
อนามัยเจริญพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า ยังคงมีเด็กที่เกิดในประเทศไทยประมาณ
ร้อยละ 5 หรือปีละประมาณ 40,000 คน ไม่ได้จดทะเบียนเกิด (Nattha, 2010) สำ�หรับผูม้ พี อ่ แม่เป็นคนไทย
สามารถร้องขอสัญชาติไทยได้โดยการตรวจดีเอ็นเอ แต่ส�ำ หรับคนไร้รฐั หรือผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนนี้ สามารถ
สรุปเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้
คนไร้รัฐที่ไม่เคยถูกบันทึกชื่อ
ในทะเบียนราษฎร

ถูกสำ�รวจตามยุทธศาสตร์ ได้เลข
ประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’

ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว

จากผลการติดตามเรือ่ งการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ ผูเ้ ขียนพบว่า อุปสรรคสำ�คัญของการดำ�เนินงาน
เรื่องนี้ยังอยู่การตีความของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางส่วน ทำ�ให้
ผูท้ คี่ วรได้สทิ ธิกลับเข้าไม่ถงึ ขณะทีผ่ ทู้ ไี่ ม่มสี ทิ ธิกลับได้รบั การจัดระบบ ข้อท้าทายทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ของรัฐไทยจึงอยู่
ทีว่ า่ จะวางแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างไร สำ�หรับผูท้ เี่ ข้าข่ายจะได้รบั สิทธิสถานะบุคคลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม ให้เป็น
ธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว

7. สรุปเชิงแนวคิด
ท่ามกลางความเป็นรัฐชาติที่เข้มแข็งในยุคคริสต์ทศวรรษ 1990 มีสถานการณ์ที่ ‘ชนกลุ่มน้อย’
(minorities) ถูกทำ�ร้าย รังแก ข่มขู่ จนถึงทรมาน และฆ่าทิ้ง อยู่มั่วทุกมุมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐชาติต่างๆ
ไปเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เอง บนฐานคติที่เชื่อมโยงความเป็นชาติ ประชากร ภาพตัวแทน (representation) และ
การแจงนับ กับเทคนิคการนับคน การจัดกลุม่ คน และการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ทำ�ให้รฐั หลายรัฐมีอตั ลักษณ์
ของนักล่า (predatory identities) เพราะ ‘คนส่วนใหญ่’ กลัวว่า วันหนึ่ง ‘คนส่วนน้อย’ อาจกลายเป็นส่วนใหญ่
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวัฒนธรรม หรือเชิงจำ�นวนตัวเลขก็ตาม นี่คือสิ่งที่อรชุน อัปปาดูไร เรียกว่า ‘ความกลัว
ต่อจำ�นวนที่น้อย’ ‘fear of small number’ (Appadurai, 2006: 49 - 83)
ความกลัวของรัฐชาติที่ว่านี้ อิงอยู่แต่เพียงประเด็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งถูกตั้งคำ�ถาม
ในแง่ของการเป็นเครือ่ งมือของรัฐในการละเมิดสิทธิของคนในประเทศตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในโลกยุค
โลกาภิวัตน์
แต่ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมานี้ กล่าวได้วา่ ฐานคติหรือโลกทัศน์ของรัฐไทยต่อการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยมองประชากรกลุ่มนี้อย่างเคลือบแคลงด้วยความคิด
แบ่งแยก ‘เขา’ และ ‘เรา’ ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง ตั้งคำ�ถามกับการ ‘รวม’ เอาเข้ามาเป็น
คนไทย มาสู่การพิจารณาเรื่องนี้ด้วยมิติด้านอื่นๆ มากขึ้น ทั้งในเรื่องมิติความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ โอกาสและความเท่าเทียมในการดำ�รงชีวิต ฯลฯ เส้นแบ่งระหว่างเขาและเรา หรือคนไทย
และไม่ใช่ไทยถือว่ายืดหยุ่นมากขึ้น ไม่แข็งตัวเหมือนเก่า ซึ่งนับได้ว่ามีความก้าวหน้าในทางบวกที่ชัดเจน
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การปรับเปลี่ยนที่ว่านี้มิได้เกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า แต่เป็นผลสะเทือนจากขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมหลายด้าน ที่นำ�ไปสู่การเปิดพื้นที่สาธารณะให้หลายฝ่ายสามารถมีส่วนในการเปิดประเด็นปัญหา
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยเองในหลาย
ประเด็นด้วยกัน ทัง้ ความคิดเรือ่ งพหุนยิ ม การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ การเคารพ
และเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับชาวบ้าน คนเล็กคนน้อย ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลสะเทือนทีม่ าจากด้านภายในประเทศ คงเป็นผลทางการเมืองในประเทศไทยเอง นับแต่การเคลือ่ นไหว
ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ว่ากันว่ายังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐไทยเคยมี
เพราะเป็นฉบับทีเ่ ปิดให้รบั ฟังความเห็นจากประชาชนหลากหลายกลุม่ อย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ ประกอบกับ
สถานการณ์เรื่องคนไร้รัฐ เปิดเผยตัวเองกับสังคมไทยมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการทะลักเข้ามาของแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และมีรายงานวิจัย รวมถึงโครงการขององค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทำ�งานกับแรงงาน และชนกลุ่มน้อย ที่มีข้อเสนอแนะชัดเจนว่า รัฐไทยจำ�ต้องรื้อการจัดระบบ
คนไร้รัฐในประเทศใหม่ ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงนำ�มาสู่ข้อเสนอที่กลายเป็น ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิบุคคล’
นอกจากนี้ ผลสะเทือนจากกลไกระดับนานาชาติ ที่ให้รัฐภาคีทุกรัฐต้องรายงานนโยบายและการปฏิบัติ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายด้านๆ ต่อองค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง
สิทธิคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ รวมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติด้วย มีผลทำ�ให้ท่าทีรัฐไทยที่พิจารณาเรื่องการจัดการ
สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบ มีมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐเป็นประเด็นสำ�คัญ
ลำ�ดับต้นๆ เพื่อชี้ว่า มีความพยายามทำ�ให้การละเมิดสิทธิคนกลุ่มนี้อยู่ในวงที่จำ�กัดที่สุด
แม้การจัดการกับสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น
และยังคงเผชิญอุปสรรคปัญหาไม่นอ้ ยในระดับปฏิบตั ิ ทัง้ นีแ้ ง่ของการจัดการเชิงระบบ การตีความและการบังคับ
ใช้กฎหมายและระเบียบเชิงนโยบายต่างๆ ทัศนคติที่แสวงประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังที่พบว่า
มีการทุจริตเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และอคติที่ยังฝังตัวอยู่ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายด้าน
แต่การทีป่ ระเทศไทยมียทุ ธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล ทีป่ ระกาศใช้มาตัง้ แต่รฐั บาล
ชุดก่อน และต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นถึงท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐไทย ที่ให้
ความสำ�คัญและรับเอาประเด็นปัญหาสถานะบุคคลเข้าไว้เป็นหนึง่ ในภารกิจทีต่ อ้ งดำ�เนินการให้บรรลุ ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสำ�หรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นสัญญาณที่ดีของ
การมองเห็นและ ‘รวม’ เอาคนที่ไม่เคยมีตัวตนทางสังคมทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งจะดียิ่ง
ขึ้นไปกว่านี้ หากอัตลักษณ์ของตัวตนของคนหลากหลายประเภทจะได้รับการเคารพเสมอเท่าเทียมกัน
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