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ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย



 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เปน็ประธานตรวจเยีย่มและชมการฝกึการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แบบบูรณาการ (Integrated Disaster Management Exercise 2017 :  
IDMEx 2017) ณ กองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมที ่๒ กรมการสตัวท์หารบก  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์กร 
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ผูแ้ทนเหลา่ทพั หวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวง กรม ผูว้า่ราชการจงัหวดั  
ผู้บริหารองค์กรสาธารณกุศล/มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

 การฝกึครัง้นีจ้ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่ ๓๐  มถินุายน  -  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานทหาร พลเรอืน องคก์รปกครองสว่น 
ท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล/มูลนิธิ และภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย มีการ 
วางแผนการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ 
การดำเนินงานมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทภัยที่ถูกต้อง  
สามารถดำเนินการได้อย่างทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ  
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจน 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้อง 
ประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฯ จำนวนทั้งสิ้น  
๑๒๓ หน่วยงาน
 รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทยยงัไดเ้ยีย่มชมนทิรรศการ 
การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ณ บริเวณ 
กองการสตัวแ์ละเกษตรกรรมที ่๒ และรบัชม VTR การฝกึการปอ้งกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ซึ่งมีทั้งการฝึกบนโต๊ะ (Table Top  
Exercise: TTX) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และ 
เครือ่งจกัรกลสาธารณภยั รวมทัง้การฝกึบรูณาการการเผชญิเหตภุยัพบิตัิ 
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ต่างๆ เช่น การค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ได้แก่การกู้ภัยอาคารสูง  
การกู้ภัยอาคารถล่ม และการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมและร่วมรับชมการสาธิตการฝึกการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ โดยมีการบรรยายประกอบ 
การปฏิบัติการกู้ภัย ได้แก่ การสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วย 
อากาศยาน การปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดตั้งทีมประเทศไทย  
โดยหวัหนา้ผูค้วบคมุการฝกึแตล่ะดา้น เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั พรอ้มรบั 
ฟังสรุปผลการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากอธบิดกีรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั จากนัน้ไดเ้ปน็ 
ประธานมอบสถานฝีกึใหแ้กจ่งัหวดันครราชสมีา พรอ้มกลา่วใหโ้อวาทและ 
แสดงความยินดี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง 
ความห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความ 
ห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด 
สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองและในภูมิภาค 
ต่างๆ ที่อาจประสบกับสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จึงมี 
บัญชาให้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  
ระหว่างหน่วยงานทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ  
และเครือข่ายภาคประชาชนขึ้น 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกรอบแนวทางการจัดการสาธารณภัย 
ของประเทศ คือ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งเน้นพันธะสัญญาตามกรอบเซนได ในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๓ ประการ ได้แก่ การลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื้นฟู ซ่อม สร้าง  
ให้ดีกว่าเดิมตามแนวทาง “รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน”  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้แผนนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวง กรม  
องคก์ร และหนว่ยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ จงัหวดั อำเภอ องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ  
นี้ด้วย ซึ่งนอกจากการเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือ  
เครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้ว ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของ 
เจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุอย่างเป็นระบบภายใต้กรอบของแผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิแผนบรรเทาสาธารณภยัของหนว่ยทหาร  
แผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานในระดับพื้นที่ก็มี 
ความสำคัญ ซึ่งจะทำให้การเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ 
ทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 สถานกีารฝกึในครัง้นีจ้งึถอืเปน็สถาปตัยก์ารฝกึทีไ่ดม้าตรฐานสากล  
เพราะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การฝึกจากต่างประเทศ  
ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้ขอให้จังหวัดนครราชสีมาใช้ประโยชน์ในการฝึกทั้งหน่วยงานภายใน 
และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ และได้กล่าวขอบคุณกำลังพลจาก 
ทกุหนว่ยงานทีไ่ดส้ละเวลาและงบประมาณในการเขา้รว่มการฝกึในครัง้นี ้ 
โดยขอใหน้ำแนวทางทีไ่ดจ้ากการฝกึปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบ 
บูรณาการในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเมื่อต้องเผชิญเหตุ 
สาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ไทยเป็น 
ประเทศทีน่า่อยู ่นา่ทอ่งเทีย่วมคีวามปลอดภยั และพรอ้มรบัมอืกบัภยัตา่งๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ภายใต้วาระ  
“ประเทศไทยปลอดภัย” 
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  บ ำ บั ด ทุ ก ข์ บ ำ รุ ง สุ ข

 ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก  
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดใ้หค้วามสำคญักบัปญัหาดงักลา่ว และไดก้ำหนดนโยบายในการจดัการแกไ้ขปญัหา 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย สำรวจจัดทำ 
ทะเบียนประวัติกลุ่มผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
การทะเบียนราษฎร เพื่อรองรับการจัดทำทะเบียนราษฎรและกำหนดเลขประจำตัวสำหรับคนต่างด้าว และการนำ 
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว 
 ข้อมูลจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีคนต่างด้าวที่ได้รับการจัดทำทะเบียนราษฎร มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ซึ่งจะทำให้ 
สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ชัดเจน จำนวน ๒,๕๘๖,๐๘๙ ราย จำแนกเป็น ๑. กลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มี 
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว) มีสถานะเป็นผู้ได้รับสิทธิอาศัยถาวรใน 
ประเทศไทย มจีำนวน ๖๕,๕๕๙ ราย ๒. กลุม่คนตา่งดา้วทีเ่ขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย (ถอืหนงัสอืเดนิทาง) มสีถานะ 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว คนกลุ่มนี้มีชื่อในทะเบียนบ้าน มีจำนวน ๔๕,๓๓๑ ราย  
๓. กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เวียดนามอพยพ หรือญวนอพยพ (๒) อดีตทหารจีนคณะชาติ  
(๓) จนีฮอ่อพยพพลเรอืน (๔) จนีฮอ่อสิระ (๕) อดตีโจรจนีคอมมวินสิตม์ลายา (๖) ไทยลือ้ (๗) ลาวอพยพ (๘) เนปาลอพยพ  
(๙) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๑๐) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (๑๑) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาก่อนวันที่  
๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ (๑๒) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย เข้ามาหลังวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ (๑๓) บุคคลบน 
พื้นที่สูง/ชาวเขา ที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ (๑๔) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จ.เกาะกง กัมพูชา  
(๑๕) ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศกัมพูชา (๑๖) บุคคลหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ที่อพยพเข้ามาหลังวันที่ ๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๘ (๑๗) ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก (๑๘) ลาวภูเขาอพยพ และ (๑๙) ชาวมอร์แกน รวมถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอีก ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา  
กลุ่มคนไร้รากเหง้าไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และกลุ่มคนที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ  
คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อรอส่งกลับประเทศเดิม 
หรอืรอการกำหนดสถานะ ปจัจบุนัมอียูจ่ำนวน ๔๘๘,๑๐๕ ราย ๔. กลุม่แรงงานตา่งดา้วสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพชูา  

สถานการณ์
และแนวทางแก้ไขปัญหา

คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย
โดย กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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มสีถานะเปน็คนตา่งดา้วทีไ่ดร้บัผอ่นผนัใหอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยเปน็การชัว่คราว เพือ่รอสง่กลบัหรอืไปพสิจูนส์ญัชาตกิบั 
ประเทศต้นทาง จำนวน ๑,๕๘๘,๙๑๔ ราย ๕. กลุ่มผู้ลี้ภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา ที่อยู่ในที่พักพิงชั่วคราว ๙ แห่ง  
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี มีสถานะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัจจุบันมีจำนวน  
๑๐๑,๗๑๓ ราย และบุตรที่เกิดในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดจำนวน ๑๖,๗๑๖ ราย ๖. กลุ่มบุตรของ 
คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทย 
โดยการเกิดตามหลักดินแดน ซึ่งมีคนที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทยได้รับการจดทะเบียนการเกิด (มีสูติบัตร)  
จำนวน ๓๑๖,๗๔๘ ราย (ไม่รวมบุตรแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และบุตรของผู้ลี้ภัยการสู้รบในที่พักพิงชั่วคราว)

 นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ

 สำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติของประเทศไทย

 ปญัหาของคนไรร้ฐั ไรส้ญัชาตทิีส่ำนกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัทำทะเบยีนราษฎร 
ไว้จำนวน ๔๘๘,๑๐๕ รายนั้น มีสภาพของปัญหาแตกต่างกัน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการแก้ไข 
ปญัหาสถานะบคุคลและสญัชาตขิองคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตกิลุม่ตา่งๆ ดงักลา่วไวด้งันี ้๑. การแกไ้ขปญัหาบคุคลทีไ่มม่เีอกสาร 
ทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นายทะเบียนสามารถจัดทำทะเบียนราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้เหมือน 
ประชาชนไทยทั่วไป ๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกมตคิณะรฐัมนตรใีหค้นไรร้ฐัไรส้ญัชาตสิามารถอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไดโ้ดยถกูตอ้ง ไดแ้ก ่๑) การผอ่นผนั 
ให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้สิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็น 
การชั่วคราวในระหว่างรอการดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมการอยู่อาศัย และกำหนดเงื่อนไข 
การสิน้สดุสทิธอิาศยัตามทีไ่ดร้บัอนญุาต ๒) การใหค้นไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ำหนดไว ้
ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้รับสถานะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่) ซึ่งครั้งหลังสุด 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติบางกลุ่มได้รับสิทธิใน 
การเปน็คนเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมายมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวร ๓. การแกไ้ขปญัหาเรือ่งสญัชาตสิำหรบับตุรของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 
ทีเ่กดิในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบบัที ่๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่สามารถดำเนนิการไดห้ลายกรณ ีขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสถานะของบคุคลนัน้ๆ ซึง่เปน็ตามเงือ่นไขที ่
กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้ ๑.) กรณีบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๓๗ รวมถึงบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิดในประเทศไทยจนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และไม่ได้รับสัญชาติไทย 
เนื่องจากบิดามารดาถูกถอนสัญชาติ สามารถยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านได้ โดยเป็นอำนาจของ 
นายอำเภอเปน็ผูอ้นมุตั ิซึง่คนเหลา่นีถ้อืวา่เปน็คนทีม่สีญัชาตติามกฎหมายอยูแ่ลว้ ๒.) กรณคีนทีเ่กดิในประเทศไทยตัง้แต ่
วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๕ เปน็ตน้มา โดยมบีดิาและมารดาเปน็คนตา่งดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย หรอื 
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เข้ามาอยู่ชั่วคราว ให้สามารถขอมีสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นการเฉพาะรายหรือเป็น 
การทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยบุคคลที่สามารถขอมีสัญชาติไทย ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ บุตรของ 
ชนกลุม่นอ้ยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ ์มเีงือ่นไขวา่บดิาหรอืมารดาทีเ่ปน็ชนกลุม่นอ้ยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ ์จะตอ้งเขา้มาอาศยัอยูใ่น 
ประเทศไทยเปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ ป ีนบัถงึวนัทีบ่ตุรยืน่คำขอมสีญัชาตไิทยและจะตอ้งมทีะเบยีนประวตัทิีท่างราชการ 
ได้จัดทำให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒) กลุ่มที่ ๒  
คนที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ มีเงื่อนไขว่าจะต้อง 
เรยีนตอ่เนือ่งในประเทศไทยจนจบการศกึษาไมต่ำ่กวา่ปรญิญาตรจีากสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย แตถ่า้จบการศกึษา 
จากสถาบนัในตา่งประเทศ จะตอ้งเปน็กรณทีีไ่ดร้บัทนุการศกึษาจากหนว่ยงานของรฐั สว่นเดก็นกัเรยีนนกัศกึษาทีย่งัเรยีน 
ไม่จบปริญญาตรีแต่มีความจำเป็นต้องได้สัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยก่อน จึงจะขอสัญชาติไทยได้ กลุ่มที่ ๓ เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนไร้รากเหง้า มีเงื่อนไขว่าจะต้องเกิดและ 
อาศัยอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกให ้
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจะขอสัญชาติไทยได้ 

 การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่จำเป็น

 นอกเหนือจากการได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย

 รัฐบาลปัจจุบันได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงกำหนดนโยบายผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย 
ไดร้บัสทิธทิีจ่ำเปน็ตอ่การดำรงชวีติ ไดแ้ก ่ดา้นการรกัษาพยาบาล ใหก้ระทรวงสาธรรณสขุรบัผดิชอบการรกัษาพยาบาล  
โดยรฐับาลอดุหนนุงบประมาณเปน็คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัใหท้กุป ีตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน็ตน้มา ดา้นการศกึษา ใหโ้รงเรยีนและ 
สถานศึกษาทุกแห่งรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนเข้าศึกษาเล่าเรียน เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องออกหลักฐานรับรอง 
ผลการเรียนให้ทุกราย และรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวให้เท่ากับเด็กสัญชาติไทยสำหรับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ด้านการประกอบอาชีพ ให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
ทำงานได้ทุกประเภทงาน ด้านสิทธิอาศัยและการเดินทาง ได้ผ่อนผันให้บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็น 
การชั่วคราวเพื่อรอการกำหนดสถานะหรือส่งกลับประเทศเดิมตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้อาศัยอยู่ใน 
เขตพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ การเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ดำเนินการได้โดยต้องได้รับ 
อนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา และหากมีเหตุจำเป็นตามกฎหมายก็สามารถย้ายเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้  
ดา้นการกอ่ตัง้ครอบครวั ทีพ่บปญัหาสว่นใหญค่อืการจดทะเบยีนสมรสกบัการรบับตุรบญุธรรม กระทรวงมหาดไทยไดม้ี 
หนังสือสั่งการให้นายทะเบียนสามารถจดทะเบียนสมรสให้กับบุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมาย และอนุญาตให้จดทะเบียน 
รับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรมได้
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 ผลการดำเนินการให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

 และการให้สัญชาติไทยในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 

 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

 ทีผ่า่นมากระทรวงมหาดไทยมผีลการดำเนนิการใหส้ถานะคนเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมายและการใหส้ญัชาตไิทย  
คอื ๑. ใหส้ญัชาตไิทยแกค่นไรร้ฐัไรส้ญัชาตกิลุม่ชนกลุม่นอ้ยและกลุม่ชาตพินัธุแ์ลว้ทัง้สิน้ ๒๕๓,๗๔๒ ราย จำแนกไดเ้ปน็  
การลงรายการสญัชาตไิทยใหแ้กช่าวไทยภเูขา จำนวน ๑๐๖,๔๔๖ ราย การลงรายการสญัชาตไิทยใหค้นทีถ่กูถอนสญัชาติ 
หรือไม่ได้สัญชาติไทยโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ จำนวน ๔๘,๗๑๓ ราย การให้สัญชาติไทยตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสญัชาตมิาตรา ๗ ทว ิวรรคสอง จำนวน ๙๑,๕๙๐ ราย การใหส้ญัชาตไิทยแกก่ลุม่คนไทยพลดัถิน่ (ผูอ้พยพเชือ้สายไทย 
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยจากมะริด ทะวาย ตะนาวศรี) จำนวน ๖,๙๙๓ ราย  
และ ๒. ให้สถานะคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน ๓๐,๘๘๑ ราย
 ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่าง 
ประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด (Best practice) ในการแก้ไขปัญหา 
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอยู่ เช่น กลุ่มมุสลิมโรฮีนจา ชนกลุ่มน้อยจากประเทศเมียนมา  
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวบังกลาเทศหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ขณะเดียวกันกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติเดิมที่รัฐบาล 
มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอยู่แล้วนั้น ก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการแก้ไข 
ปัญหาตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ได้ จำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะสำหรับการแก้ไขปัญหา โดยจำแนกตาม 
สถานะการเกิดของผู้ที่เป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ คนที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมาย 
ว่าด้วยคนเข้าเมือง) และคนที่เกิดในประเทศไทย (แก้ไขโดยใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายเพื่อรับรองสถานะการเกิดของคนไร้รากเหง้าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  
ในทำนองเดยีวกนักบักฎหมายของตา่งประเทศ ซึง่จะทำใหก้ารแกไ้ขปญัหาสถานะบคุคลของประเทศไทยมคีวามสมบรูณ์ 
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การจะทำใหน้โยบายและแนวทางการแกไ้ขปญัหาการไรร้ฐัไรส้ญัชาตดิงักลา่วประสบผลสำเรจ็อยา่งยัง่ยนืนัน้  
จะต้องอาศัยทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในด้านความมั่นคงของ 
ชาตแิละสทิธมินษุยชนดว้ย รวมทัง้นโยบาย มาตรการและแนวทางดงักลา่วกจ็ะตอ้งเอือ้อำนวย สนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ที ่
รัฐสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ต้อง 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนและเคารพสิทธ ิ
ของประชาชนด้วย 
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