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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

.ศ. 2475
แก้ปัญหาสัญชาติให้เหมาะสมเข้ากบัสถานการณ์ในแต่ละสมยั   สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์

นโยบายการใหส้ัญชาติไทยจึงมีลกัษณะไดส้ัญชาติโดยง่าย และรัฐถือนโยบายกลายคนต่างดา้วให้
วเขา้เมืองโดยผิด

กฎหมาย แมไ้ทยจะไม่ใหส้ัญชาติไทย แต่ก็อาํนวยความสะดวกให้อยูใ่นประเทศไทยโดยให้มีการ

สมยัจอมพลถนอม กิตติ
337

กฎหมายรวมถึงคนต่างด้าวใน
ภายหลงัภยัคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสตห์มดไป รัฐบาลไดย้กเลิกประกาศคณะปฎิวติัดงักล่าว และ
ปรับปรุงแกไ้ขกฏ .ศ. 2535 และ 2551 ความยุติธรรมกบัลูกคน

1. ปัญหาคนสองสัญชาติ  และ
2. ปัญหาคนไร้สัญชาติ

.ศ. 2551 ก็กาํหนดให้มีผูแ้ทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจาํในคณะกรรมการดงักล่าวดว้ย
งานด้านปฎิบติัการ เอกสารดาํเนินการโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  งานด้านการเจรจาพหุภาคี
ดาํเนินการโดยกรมองค์การระหว่างประเทศ  กรมสนธิสัญญารับผิดชอบงานด้านคาํแนะนาํทาง
กฎหมายและการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆ กรมภูมิภาคโดยเฉ พาะกรมเอเชียตะวนัออก
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ยงัมี
องสัญชาติของบุคคลด้วย ผู ้เขียน
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

อชาติ ชาติพนัธ์ วฒันธรรม และสังคม
มาชา้

งขอ้ดี และขอ้เสีย มีจุดแข็งและจุดอ่อนในตวัเอง

ผสมกลมกลืนสอดประสานกนัจนสามารถ ทาํให้
เกิดความหลากหลายในทางความคิด ก่อให้เกิดงานสร้างสรร
ทางดา้นการก่อสร้าง การแต่งกาย การดาํเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารการกิน  แต่ในทาง

หากมีการ
การมีอคติหรือการเลือกปฏิบติั ความไม่

ภายในชาติ

กแซงจากมหาอาํนาจ ปัญหาภยัคอมมิวนิสต์ ปัญหา
การเมืองไม่มีเสถียรภาพ และปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ เป็นสาํคญั แต่ในปัจจุบนั ปัญหาความ

/ ถ้า
วิ ในประเทศเรา  จะเห็นว่ามีปัญหา
หลกัจากสองประการ และปัญหาการไร้สัญชาติ

สัญชาติในแต่ล
ศึกษาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการดาํเนินการกั

แก้ปัญหาโดยมีการเปรียบเทียบกบัแนวทางด้าน
ารแก้ปัญหา
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1.2 วตัถุประสงค์
(1) นาํเสนอขอ้มูลในทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและ

กฎหมายใน
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศใน

ณะแนวทาง
เดียว แต่จะตอ้งทาํอยา่ง
เดียว แต่เป็นปม

(2) เสนอแนะแนวทางทางกฎหมายในการจดัการสถานะและสิทธิ
บุคคลตลอดจนบทบาทและแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศในการแกปั้ญหาหรือการมีส่วน

นระบบและรูปธรรมต่อไป
(3) ง

กบัการ ดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และคนพลดั
และตกสํารวจจนกลายเป็นคนไร้สัญชาติ ให้มีความเหมาะสม

และทันกับเ อ
ผลประโยชน์ของประเทศและสอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย

1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1)

สัญชาติ และ
(2) วเิคราะห์ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรค

ตลอดจนศึกษาแนวทางการแกปั้ญหา
ของอารยะประเทศวา่ดาํเนินการในการแกปั้ญหาอยา่งไร มีความเหมือนหรือต่างกบัของไทยอยา่งไร

(3) จดัทาํ
การมีส่วนร่วมกาํหนดยทุธศาสตร์ในการจดัการสถานะ
ใหผ้ล หรือมีผลในทางเป็นคุณแก่ผลประโยชน์ของชาติมาก
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1.4. ระเบียบวธีิการศึกษาและวจัิย

(1)
สถาบนั การศึกษาและองค์กรเอกชน NGOs จาํนวนมาก

วารสาร และขอ้มูลข่าวสารอีเลกโทรนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต
(2)

ราชการ
แห่งชาติ สาํนกัข่าวกรอง กระทรวงยติุธรรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสังคมและ

บุคคล
ปัญหาดา้นสัญชาติ

แนวทางการวเิคราะห์ปัญหาและบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการใน
SWOT (SWOT analysis)
โดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง

(strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity)และภยัคุกคาม(Threat)

หรือศตัรู โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาคนสองสัญชาติในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

1.5
(1)

กระทรวงฯ ในงานด้านสัญชาติ ปัญหา นโยบาย และผลกระทบจากการดาํเนินนโยบายต่างๆ ด้าน
สัญชาติ ตลอดจน การศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหางานด้

(2)
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การทาํงานร่วม

(3) ทาํใหเ้กิดความรู้ในเชิงลึก (vertical knowledge) ในการทาํงาน เกิดความคิดรวมยอด และ

ของกระทรวงฯ และการทาํงานร่วมกบัหน่
(4)

ชาติจาํนวนมากมายในประเทศไทยไดด้ว้ย



2

2.1 ค
ในปัจจุบนั

ประเทศชาติและประชาชนดาํรงอยูด่ว้ยความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ตลอดจนการ
ดาํเนินชีวติของประชาชน1

และ
หน่วยราชการต่าง ๆ จะตอ้งนาํไปปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม
ของรัฐผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ การเสริมสร้างความสมานฉนัท์ การพฒันาอาชีพ
และความเป็นอยูข่องประชาชน การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามยั ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาของ
สังคมเช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาดา้นเด็ก สตรี เยาวชน และผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้

2.2 งชาติในมิติต่าง ๆ
ความ

ประชาชนเป็นสําคญั ความ

ราชการต่างๆ และรัฐบาลจะตอ้งดาํเนินการให้บรรลุผลในการธาํรงรักษาและสร้างเสถียรภาพให้
วไป

ๆ หลาย

1 ธาํรง เจริญกุล, (ลกัษณะ วชิาการเมือง
การปกครอง), 50 ,หนา้ 1.
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หรือ
กล่าวในแง่สถานะของบุคคล การแกปั้ญหาสถาน

แห่งชาติเช่นกนั

2.3 ความหมายของคําว่าสัญชาติ และทาํไมคนต้องมีสัญชาติ
สัญชาติตาม European Convention on Nationality Strasbourg, 6.XI.1997 มาตรา 2เอ ได้

ให้คาํนิยามว่า หมายถึง ความผูกพนัทางกฎหมายระหว่างบุคคลกบัรัฐและมิไดมุ้่งแสดงเผ่าพนัธ์ุ
2 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Nottebohm (1953)3 ให้คาํนิยามของคาํว่า

สัญชาติวา่หมายถึง “ ากความผกูพนัทางสังคม

บุคคลและรัฐผูใ้หส้ัญชาติมีต่อกนั ”

แต่ในบางกรณีสัญชาติอาจจะถูกกาํหนดตามกฎหมายระหวา่งประเทศ อาทิ

คนเกิดมายอ่มมีบิดาม

กฎหมายระหว่างประเทศ
ในปฎิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ้ 15

2 E.T.S. No. 166, signed in Strasbourg, 6 November 1997 ดูรายละเอียดและตวับทอนุสัญญา
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm ตามมาตรา 27

1 มีนาคม ค.ศ. 2000 .ศ. 2007 ประเทศในสหภาพ
16 ประเทศ มีเพียง 11 ลงนามแต่ยงัไม่ได้

3 ดูรายละเอียดคดี Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) ในohttp://www.icjcij.org/ docket/
index.php?p1=3&p2=3&k=26&case=18&code=lg&p3=4&PHPSESSID=270be65fe166be7ef9d1411a1146
eeed
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สัญชาติ  ในอนุสัญญาเด็ก ค.ศ. 1989 ขอ้ 7 กาํหนดให้เด็กจะไดรั้บการจดทะเบียนทนัทีหลงัการเกิด

รู้จกั

วา่ หากคน

“ Diplomatic
Protection” ยต่อการบงัคบัใช้

ผลใ

หรือหลกัเกณฑ์ใด  คดี Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) ไดว้างหลกัให้ถือความใกลชิ้ด

คุม้ครองคนชาติของตนได้

2.4 ทฤษฎกีารให้สัญชาติบุคคล

สองทฤษฎีคือ
การไดส้ัญชาติโดยการเ

ตามหลักการสืบสายโลหิต (Jus Sanguinis)

การไดส้ัญชาติโดยการยึดถือหลักดินแดน (Jus Soli) เกิดใน
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ข้อดี คือ ลดปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
ข้อเสีย นคงได้

การได้สัญชาติหลงัจากการเกิด

ผูใ้ห้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย (Naturalization)

4

(Jure matrimoneii) ในบางประเทศถือหลกั
5 แต่โดยมาก

6

วเิคราะห์
างกนัย่อม

ของตนตามหลกัดินแดน แต่ประเทศไทยให้สัญชาติคนของตนตามหลกัสายเลือด หากบุตรของคน
มีคน

4 พนัธ์ทิพย ์กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คาํอธิบายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล
(คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 3,2544) หนา้ 4.

5 "Civil Code of Iran (last amended 1985)". United Nations High Commissioner for
Refugees. http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.htm?tbl=RSDLEGAL&id=3ae6b5a68. Retrieved on 2007-06-24.
"Article 976 - The following persons are considered to be Iranian subjects: [...] (6)Every woman
of foreign nationality who marries an Iranian husband."

6มาตรา 9

อนุญาตหรือไม่อนุญาตใหไ้ดส้ัญชาติไทยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของรัฐมนตรี
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สองสัญชาติมากนกั เวน้แต่จะมีขอ้ห้ามบางประการ เช่น ห้ามดาํรงตาํแหน่งทางนิติบญัญติั ห้าม
ดปัญหา

รัฐมนตรีกระทรวงสวสัดิการสังคม และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมจากพรรคแรงงานสองคน
คนมี

หนงัสือเดินทางของตุรกี และโมร็อคโคดว้ย อนัแสดงชดัเจนวา่รัฐมนตรีสองคนดงักล่าวนอกจากมี

7 แต่ในบาง
ประเทศ อาทิ ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคนปัจจุบนัของสหรัฐฯ นายบารัก โอบาม่า มีบิดาเป็น
คนสัญชาติเคนยา มารดาเป็นคนอเมริกนั นายโอบาม่า เกิดในสหรัฐฯ จึงได้สัญชาติสหรัฐฯ แต่
ขณะเดียวกนัตามกฎหมายเคนยา นายโอบาม่าก็ถือเป็นคนสัญชาติเคนยาดว้ย แต่ในกรณีของนายโอ
บาม่า ไม่มีใครประทว้งวา่ นายโอบาม่าจะไม่จงรักภกัดีต่อสหรัฐฯ และเอาใจฝักใฝ่ชาติเคนยา หรือ
จะนาํความลบัสุดยอดของสหรัฐฯ ไปใหช้าติในอฟัริกาไม่8

ดว้ย

2.5
างไร แต่

2 สาเหตุใหญ่ คือ
1.

7 “Populist right stokes up debate on dual nationality” in WWW.socilistworld.net. 14 may
2007

8 James Joyner, “Obama:Citizen of the World” in Barack Obama and Dual Citizenship-
Does the United States Allow Dual Nationality, 10 August 2008 in
http://www.outsidethebeltway.com/ archives/ obama_citizen_of_the_world/
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(มาตรา 5 พ.ร.บ สัญชาติ พ.ศ. 2508)

300,000

วินาศกรรมและการก่อการร้าย ตลอดจนถึงการมีงานทาํการศึกษาและปัญหาทางด้านวฒันธรรม

2.

337 13 ธนัวาคม พ.ศ 2515

บคนกลุ่มน้อยใน
พม่าต่อตา้นรัฐบาลทหาร ทาํให้พม่าเกิดความหวาดระแวงต่อรัฐบาลไทย และปัญหาความไม่เป็น
ธรรมในสังคม
เติบโตในประเทศไทย

รายละเอียดและผลกระทบของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้จะได้กล่าวโดยล 4







3
กฎหมาย

การได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ. 2508 การได้สัญชาติตามกฎหมายไทยมีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีสากล คือ
1. การไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิด และ
2. การไดส้ัญชาติไทยโดยเจตนาของเอกสารภายหลงัการเกิด

3.1 การได้สัญชาติไทยโดยการเกดิ

ไดรั้บสัญชาติโดยอตัโนมติั คือ ไม่

3.1.1 สัญชาติไทยโดยการเกดิโดยผลของกฎหมาย
โดยหลกักฎหมายสัญชาติไทย ถือตามหลกัสากลคือ

3.1.1.1 การได้สัญชาติโดยหลกัสืบสายโลหิต (bloodline principle or Jus Sanguinis ) คือ ผู ้

บด้วย
กฎหมายของบุตรอยู่ดีเพราะเป็นผูใ้ห้กาํเนิด
แต่งงานจดทะเบียนถกูต้องหรือไม่ จึงจะทาํให้บุตรเกิดมาได้สัญชาติไทย

560/2543
ประเทศลาวหลงัปี พ.ศ. 2527
ฎีกาวินิจฉัยว่า บิดาตามบทกฎหมายดงักล่าวตอ้งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายคือ จดทะเบียน

ก่อให้เกิดการ
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ตรวจ DNA ให้เกิดผลช่องวา่งของ
และสร้าง

มีการตรวจสอบสืบสายโลหิตกันแน่ชัดโดยการตรวจสอบพนัธุกรรมทางยีนส์หรือดีเอ็นเอได้
พ.ร.บ สัญ 4 .ศ. 2551 จึงวางหลักเกณฑ์ใหม่ว่า บิดาหมายความรวมถึง

ทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรกต็าม
3.1.1.2 การได้สัญชาติไทยโดยหลกัดินแดน (territorial principle or Jus soli) ของบุตรของคน

ต่าง 9 เป็นไปโดยผลของกฎหมาย โดยกฎหมายกาํหนดวา่ ผูเ้กิดใน
ราชอาณาจกัรไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างดา้ว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย
บิดาตาม น

1)
2)
3) นุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง

หรือจะกล่าวกนัง่ายๆ ก็คือ ถา้ขณะเด็กเกิด บิดาหรือมาดาของเด็กเขา้เมืองไทยมาโดยไม่ชอบดว้ย
7 ทวิ

ของคนต่างด้าวได้สัญชาติไทย อันจะมี

ประกอบอาชีพและโอกาสของการมีงานทาํ
ดา้วเขา้เมืองผิดกฎหมาย

9

ประกาศคณะปฏิ 337 13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 หรือตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่ง
มาตรา 7(2) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 .ร.บ.สัญชาติ ( 2) พ.ศ.
2535



13

มนุษยชนต่อไป

10

3.1.1.3

เกิ โดยผลอตัโนมติัของกฎหมายเพียงแค่ปรากฏว่าเกิดใ
แต่กฎหมายวางขอ้ยกเวน้วา่ รัฐมนตรีจะพิจารณา และ หรือเป็น

ให้บุคคลตาม
ตวัอยา่งประกอบความเขา้ใจนายเหงียนกบันางเตรือนหนีภยัสงครามเวียดนามเขา้มาอยูใ่นไทยและ

ความตกลงกบั UNHCR
โตในค่ายอพยพ และเรียนหนงัสื

ายวนัชยัและบิดามารดาไดส้ัญชาติไทยได ้แต่จะตอ้งเป็นไป
.ร.ม กาํหนด

3.2 การได้สัญชาติไทยภายหลงัการเกดิ

3.2.1 หญิงต่างด้าวสมรสกบัคนสัญชาติไทย และประสงค์จะได้สัญชาติไทย
การสมรส ศาลฎีกาไทยเคยตีความว่า หมายถึงการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่การ

สมรสแต่เพียงตามประเพณี ( 24/2503)
แห่งการสมรสเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่าย (มาตรา 19 พระราชบญัญติัวา่ดว้ย

10 มาตรา 8 พ.ร.บ สญัชาติ
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การขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ 2481)
ทาํกา (มาตรา 20 พ.ร.บ ขดักันฯ) แบบแห่งการสมรสอาจจะเป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1459
สมรสได้

กิ 11

ก่อนการสมรส
3.2.2 คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 10 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ วาง

หลกัเกณฑแ์ละ (ก)
สัญชาติ (ข) มีความประพฤติดี (ค) มีอาชีพเป็นหลกัฐาน (ง) มีภูมิลาํเนาในราชอาณาจกัรไทย

แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (จ) มีความรู้
นอกจากคนต่างดา้วและบุตรของคนต่างดา้วสามารถ

ตาม พ.ร.บ. 4 2551
มาตรา 12/1 ยงัได้กาํหนดให้ผูอ้นุบาล ผูป้กครองสถานสงเคราะห์ของรัฐและผูรั้บบุตรบุญธรรม
สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นไทยใหแ้ก่คนไร้ความสามารถ หรือ

นประโยชน์มหาศาลในการแกปั้ญหาเด็ก
12

รับการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ เขา้ถึงบริการสาธารณสุขตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ
โดยเฉพาะตามกฎกระทรวงไดใ้หอ้าํนาจ

11 มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
12 ฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติ

พ.ศ. 2551อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และมาตรา 19
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รวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดส้ัญชาติไทยหรือไม่ไดส้ัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ

แทนทางการเมือง แต่รับรองใหมี้สิทธิ

5 ปี 13

ชาติไทยโดยการสมรสหรือสัญชาติไทยโดย

ดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากการแปลงชาติโดยแสดงเจตนาของปัจเจกชนตามตวัอยา่งขา้งตน้แล้

5

5
กุมภาพนัธ์ 2523 เกาะกงสามารถแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

3.3
หากพิจาณาววิฒันาการของกฎหมายสัญชาติในประเทศไทย เรามีกฎหมายสัญชาติและการ

แกไ้ข 11 14

13 มาตรา 99 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

14 1. พ.ร.บ.แปลงชาติ ร.ศ. 130 (พ.ศ.2454)
2. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2456
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ยกเลิกโดยกฎหมายสัญชาติ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบ จน

ผล

สถ ในสมยักรุงศรีอยธุยาหรือกรุงธนบุรี ประเทศไทยเผชิญศึก
สงครามและปัญหาภั

รวมกนัในราชอาณาจกัรสยาม “เทครัว”

ตอ้นจากกรุงเวยีงจนัทน์ และหลวงพระบางของลาวมาสร้างกาํแพงเมืองกรุงเทพฯ อเตรียม
พร้อมสาํหรับรับศึกพม่า หรื เป็นอิสลามมิกชนเขา้
มาในกรุงเทพฯ ชาวมอญมา

3. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495
4. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 พ.ร.บ.สัญชาติ( 2) พ.ศ. 2496
5. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495 พ.ร.บ.สัญชาติ( 3) พ.ศ.2499
6. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2495 พ.ร.บ.สัญชาติ( 4) พ.ศ.2503
7. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
8. ประกาศคณะปฏิวติั 337 13 ธนัวาคม 2515
9. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ.สัญชาติ( 2) พ.ศ. 2535
10. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ.สัญชาติ( 3) พ.ศ.2535
11. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 พ.ร.บ.สัญชาติ( 4) พ.ศ. 2551
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ในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ก็ทรงมีพระเมตตาอนุญาตให้ชาวต่า
และเอเชีย

ธรรมดา มีการแยกกลุ่ม
หรือบ กลางพระนคร จนในสมยัพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมี

ระหว่างพลเมืองของพระองค์ จึงมี
“นโยบายกลายให้เป็นไทย” .ร.บ แปลงชาติ ร.ศ 130 (พ.ศ. 2454)

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนสามารถแปลงสัญชาติเป็นไทยได้โดย
ไม่มีข้อจาํกัดมากนัก15คือ ตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ ความประพฤติดีและมีอาชีพการงาน

ชาติยงัมีผล
ครอบคลุมถึงบุตรภริยาของผู ้แปลงชาติด้วย ะราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ.
2456

"ความเป็นคนไทย"
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสยาม "การกลายเป็นไทย" กระทาํได้

นหากมีความต้องการ
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ
มาก เพราะหากทุกชาติพนัธ์ุกลายเป็นไทย ก็ยอ่มจะยอมรับอาํนาจของพระมหากษตัริยไ์ทย และ
สะดวกแก่การปกครองและการเก็บภาษี การต่อตา้นอาํนาจลงไป16

กฎหมายสัญชาติไทยในยคุแรกจะเปิดกวา้งสาํหรับการแปลงชาติและการเป็นคนไทยตามหลกั
ดินแดนเกิด

15 ชากรตามธรรมชาติ
และการอพยพ ดงัปรากฏวา่ภายในระยะเวลา 30

พ.ศ. 2462 สยามมีประชากรราว 6 ลา้นคน เป็นคนจีนราว
370,000คน ใน พ.ศ. 2480 สยามมีประชากรราว 14 ลา้นคน เป็นคนจีนราว 696,000คน ใน พ.ศ.
2490 สยามมีประชากรราว 17 ลา้นคน เป็นคนจีนราว 750,000
อพยพ

16 สายชล สัตยานุรักษ,์ “ประวติัศาสตร์ความคิดชาติไทยกระแสหลกั” บนเวป
27 ธนัวาคม2548 ดูรายละเอียดใน http://www.midnightuniv.org/ midnight2545/

document95197.html
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โรงเรียนไทย และถูกดูดกลืนเขา้กบัวถีิชีวติไทยได้

หลกัดินแดนเพราะเกิดในประเทศไทยอาจจะไม่
337 13 ธนัวาคม2515 ถอนสัญชาติไทยของคนสัญชาติ

10 เม.ย.2456 13 ธ.ค.2515
กฎหมาย มาในลกัษณะไม่ถาวร
ดว้ยกฎหมาย

จีนเขา้มาสูญเสียสัญชาติไทยแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อคนต่างดา้วจาํนวนไม่น้
ไทยในราวก่อน พ.ศ.2500
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศพม่า
ราษฎรในประเทศดงักล่าว พวกเขา

ก็ยอมรับให้สัญชาติไทยโดยหลกัดินแดนแก่บุคคลดงักล่าว สภาพ

“
โดยกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง” กล่าวคือ พวกเขาจะไดรั้บการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียน
ราษฎรไทย แมว้่าจะไม่

ไทย และความเป็นเอกภาพแห่งพลเมืองไทย จึงค่อยๆ ทาํงานโดยใชก้ลไกของหลกัดินแดนและโดย
ความแตกแยกทางชาติ

พนัธ์ุ จึง
สภาวะแห่งสันติในการจดัการประชากร โดยกลไกธรรมชาติของหลกัดินแดน และหลกั

14 ธ.ค.2515 โดยประกาศคณะ
337 ดงักล่าวเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลท
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จากนโยบายกลายความเป็นไทยในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์
.ร.บ.

สัญชาติ 2 พ.ศ. 2535 ให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยไดโ้ดยหลกัสายโลหิตดว้ย
ตามหลกัการเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิงและชายและกาํหนดหลกัเกณฑ์การไดส้ัญชาติไทยของบุตร

รายเสียใหม่โดยใ

บงัคบัตาม พ.ร.
ไทยโดยผลของ ป.ว. 337

การ .ร. 4 พ.ศ. 2551โดยสาระสาํคญั
ปรากฏในมาตรา 23 .ว. 337 ไดรั้บสัญชาติ

และเป็นผูมี้ความประพฤติดี หรือทาํคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคมหรือประเทศไทยใหไ้ดส้ัญชาติไทย

ญชาติของเด็ก

สัญชาติ

3.4.
3.4.1 สนธิสัญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ
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3.4.1.1 อนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. 1930

อย่
3.4.1.2 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสถานภาพของไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954

3.4.1.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลดการไร้สัญชาติ (United Nations
Convention on the Reduction of Statelessness, 30 August 1961) 13
ธนัวาคม ค.ศ. 1975 ในปัจจุบนัมีรัฐภาคีเพียง 19 รัฐ

1. (jus soli) โดยจะ

กล่าวคือ
- รัฐตอ้งให้สัญชาติโดยหลกัสืบสายโลหิตทางฝ่ายบิดาหรือมารดา (jus sanguinis) แมบุ้คคล

-
สถานะของบุคคล ไม่วา่โดยการสมรส การรับรองบุตร การรับบุตรบุญ
ธรรม ฯลฯ (
การไร้สัญชาติ)

-
จากการเสียสัญชาติ

ก่อน
-

( )
- รัฐจะตอ้งไม่ถอนสัญชาติของบุคคล

เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ หรือการใชก้ลฉอ้ฉล
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- รัฐจะตอ้งไม่ถอนสัญชาติของบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลโดยเหตุผลทางดา้นผิว ชาติพนัธ์ุ
ศาสนา และการเมือง

3.4.1.4 อนุสัญญาวา่ดว้ยสัญชาติของ .ศ. 1957 กาํหนดกรอบไวว้า่ การ

สัญชาติของสามีได้
3.4.1.5 อนุสัญญาวา่ดว้ยปัญหา

ค.ศ. 1930 กาํหนด กรอบไวว้่า บุคคลอาจมีหลายสัญชาติได ้แต่รัฐไม่อาจใชค้วามคุม้ครองทางการ

เพราะการแต่งงาน หรือการแปลงชาติของสามีข้อพึงสังเกต
หมาย

17

กลายเป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ หรือกลายเป็นหลกักฎหมายระหวา่งประเทศสากลไปแลว้
20 เคยถือหลกัก

ดา้วหรือเป็นคนสัญชาติของฝ่ายชายไป แต่โดยผลของการปฏิบติัตามๆ กนัมาของประเทศต่างๆตาม

อตัโนมติั แต่หญิงตอ้งแสดงเจตนาถือสัญชาติตามฝ่ายชายดว้ย หรือการแปลงสัญชาติของชายผูส้ามี
ไม่ทาํใหส้ัญชาติเดิมของหญิงเสียไปเป็นตน้

17 กมล สนธิเกษตริน, คาํอธิบายกฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล, (สํานกัพิมพนิ์ติ
บรรณาการ, 6, พ.ศ. 2534), หนา้ 126.
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3.4.2 คําพพิากษาศาลระหว่างประเทศ อาทิ
คดี Tunis and Morocco Nationality Decrees Case เป็นคดีในศาลประจาํยุติธรรมระหวา่งประเทศ

.ศ.192318

ประเทศอาณานิคมกล่าว คือ ประเทศตูนิเซีย และ ประเทศมอร็อกโค องักฤษไดป้ฏิเสธกฎหมาย

องัก

อาํนาจภายในของรัฐหรือไม่ ศาลได้
กล่าวว่า ตอ้งพิจารณาสถานการณ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศประกอบดว้ย
ประเด็ หาใช่

วย
เช่นกนั

15 วรรค 8 เพราะ
19คดี Nottebohm (Liechtenstein v.

18 PCIJ Rep, Ser B, No 4, p 24 (1923); Harris 5th ed, 587
ความใกลชิ้ด หรือ intimacy

ของ
the reserved

domain หรืออาณานิคมของตนก็ตาม
19 .ศ. 1907 เนเธอร์แลนด์ไดอ้อก

นโดนีเซียเป็นคนฮอลนัดา ตามหลกั
Jus soli

กระบวนการยุติธรรมจีนไม่ได้มาตรฐานสากล แต่กลบัเป็นผลสําเร็จภ
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Guatemala) ค.ศ. 195520 เป็นคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก  ขอ้เท็จจริงโดย
สรุปวา่  นาย Friedrich Nottebohm มีสัญชาติเยอรมนัโดยการเกิด ต่อมานาย Nottebohm

ดมี้
(genuine link)

Nottebohm
ช่วยเหลือคุม้ครอทางการทูตแก่นาย Nottebohm ได ้ โดยศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศหรือศาลโลก

รัฐ
แทจ้ริง(genuine link) กบัพลเมืองสัญชาติตนเป็นสาํคญั

(genuine link)
ต่อมากลายเป็

(flag of convenience) ในการให้

เป็นเจา้ของเรืออยา่ง

3.4.3 กฎหมายระหว่างป
ผูกพนัประเทศไทย

3.4.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
3

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ขอ้ 15
(1)

กฎหมายสัญชาติฉบบัแรกของตนในปี ค.ศ. 1909 และเนเธอร์แลนด์ไดย้กเลิกการบงัคบักฎหมาย
ดงักล่าวกบัชาวจีนในอินโดนีเซีย ดู Ko Swan sik, Nationality and International Law in Asian
Perspective (Martinus Nijhoff, the Hague, 1985), p.78.

20 Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)  1955 I.C.J 4 รายละเอียดศึกษาไดจ้าก http://
www.cjcij. org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=lg&case=18&k=26
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(2)
ไม่ได้

3.4.3.2 กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 29

ตุลาคม 2539 ขอ้ 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองโดยมาตรการต่าง ๆ

ผูเ้ยาวจ์ากครอบครัวของตนสังคม และ าติผิว
เพศ ภาษา ศาสนา เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น หรือกาํเนิด

2.
3.
3.4.3.3 อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1997
ประเทศไทยได้เขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 8

กนัยายน 2528 ขอ้ 9
1.

งงานกบัคนต่างชาติ

อนัจะทาํใหเ้ธอเป็นคนไร้สัญชาติหรือบงัคบัเธอใหถื้อสัญชาติของสามี
2.
3.4.3.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989

27 มีนาคม 2535 ขอ้
7

1. เด็กจะไดรั้บการจดทะเบียนทนัทีหลงัการเกิด

มารดาของตน
2. ตามกฎหมายภายใน และพนัธกรณีของ

รัฐภาคี
เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ
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ระหว่าง
ฉบบั ให้ มีมาตรฐานทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ และมีส่วนแกไ้ขปัญหาคนไร้สัญชาติ สัญชาติ

ะเลยสิทธิของคนต่างดา้ว คนไร้สัญชาติ คนสอง

กบัการทาํงานดา้นสัญชาติอยา่งมาก





4
วเิคราะ

คนไร้สัญชาติ
อพยพเขา้

ไทย ในบท และบทวิเคราะห์
โดยเนน้ตวัอยา่ง

ทางปฏิ เป็นกรณีศึกษา

4.1. ปัญหาคนสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ
ก. มีสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติ
ตามทฤษฎีนิติศาสตร์ บุคคลอาจกลายเป็นคนสองหรือหลายสัญชาติโดย
1.

หลกัดินแดน บุคคลอาจจะไดส้ัญชาติของอีกรัฐ

2 . การแต่งงานระหวา่งคนต่างสัญชาติกนั
กลายเป็นคนสองสัญชาติ

3. การแปลงชาติยอ่มทาํให้บุคคลไดรั้บสัญชาติใหม่ แต่ในหลายประเทศยงัให้คงสัญชาติเดิม
ไวไ้ดห้ากไม่ไดแ้สดงเจตนาสละสัญชาติเดิมของตน กรณีเช่นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือการ

แต่อาจจะไม่เสีย
สัญชาติเดิมหากไม่ไดแ้สดงเจตนาสละสัญชาติ เช่นกรณีตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ สัญชาติของไทย

4. เพราะรัฐใหม่ถือว่าพลเมือง
ยอ่มทาํให้

เกิดสภาวะคนสองสัญชาติได้
ข. และการมีสัญชาติเดียว

1. ประเทศ
ไดแ้ก่ มาเลเซีย จีน เดนมาร์ก สิงคโปร์ และอินเดีย (แต่อินเดียยงัมีขอ้ยกเวน้บางประการจะ
กล่าวต่อไป) บาง

อาทิ ซาอุดีอาระเบีย
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2. เพราะถือว่าเป็นการได้รับทรัพยากรและความ
น สร้างบทบาทประเทศของตนในระดบัโลก ไดแ้ก่

สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย สวเีดน องักฤษ
3. แต่ใหถื้อหลกัการมีสัญชาติเดียว

แต่ก็ ไม่มีขอ้หา้มสาํหรับการมีสองสัญชาติ ไดแ้ก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน เคนยา อินเดีย
(กรณีอินเดียนาํระบบ overseas citizenship คือ ยอมรับวา่คนอินเดียบางคนอาจมีสองสัญชาติเพราะ

น อินเดียไม่ถือวา่
แต่มีสิทธิไดรั้บหนงัสือเดินทางอินเดีย)

ค. วเิคราะห์กฎหมายไทย
ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มระบบกฎหมายสัญชาติของประเ ไม่

มีขอ้ห้ามสําหรับคน จะเห็นไดจ้ากบทบญัญติักฎหมายในหลายมาตรา คือ
มาตรา 9 เป็นคนต่างดา้วและไดส้มรสกบัผูมี้สัญชาติไทย มาตรา 13
ไทยและไดส้มรสกบัคนต่างดา้วและอาจถือสัญชาติของสามีไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติของสามี
ถา้ประสงค์จะสละสัญชาติไทย
สละสัญชาติไทย มาตรา 14
บิดาดว้ยตามกฎหมายว่าดว้ยสัญชาติของบิดา ให้แสดง

ลว้นแสดงถึงการมี
สองสัญชาติของคนไทยตามขอ้กาํหนดในมาตราดงักล่าว

แมใ้นมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ จะกาํหนดว่า
แปลงสัญชาติเป็นคนต่างดา้ว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทยยอ่มเสียสัญชาติไทย
แต่ตามกฎหมายสัญชาติ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา 5 และทางราชการมกัละเลยไม่ใหค้วามใส่ใจต่อการ

22 ไม่
จากบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่อาจมีกรณีการเกิดบุคคลหลายสัญชาติไดต้าม

พรบ.สัญชาติแต่กฎหมายสัญชาติไทยก็มิได้ยอมรับ และกาํหนดสิทธิ ของบุคคลหลาย
สัญชาติไวแ้ต่อยา่งใด

4.1.1
ตอ้งแยกพิจารณาเป็นกรณีคนสองสัญชาติในต่างประเทศโ

คนสองสัญชาติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
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4.2 ผลกระทบจาก
ปัญหาของการถือครองสองสัญชาติ

หรือการสมรส ไม่มีผลกระทบ
นกั ย

แต่อย่างไรก็ตาม มีผูว้ิจารณ์ปัญหาคนสองสัญชาติกบัปัญหาความ

ก. ติเดียว
ทางเดียว แต่คนไทยสองสัญชาติ

ทาํงานใน ไม่ไดเ้สียภาษีให้กบัรัฐไทย แต่กลบัไดรั้บสิทธิสอง
อ

บา้นอยูอ่าศยัทาํไดเ้ช่นเดียวกบัคนไทย ไม่มีขอ้จาํกดัการถือครอง หรือสิทธิในการประกอบอาชีพ ก็

สัญชาติไทยไปเป็นคนต่างดา้ว การทาํงานในประเทศ ก็จะถูกจาํกดัโดย พรบ. การประกอบธุรกิจคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2542 เป็นตน้

ข.
คนไทย

หากไม่รับหมาย
เกณฑท์หาร ไม่มารับราชการทหาร รัฐก็ไม่ส ได้

ค. การใหค้วามคุม้ครองทางการทูต (Diplomatic Protection)
โดยหลกัการแลว้
หลายสัญชาติ เคยมีปัญหาในทางปฎิบติัระหว่างการมีสัญชาติกบัการให้

อาทิ หญิงไทยแต่งงานกับคนชาติอิหร่าน หรืออิรัก จะได้สัญชาติอิหร่านหรืออิรักโ ดย
อตัโนมติั แต่หญิง

. ตอ้งการนาํหญิงไทยอพยพกลบัประเทศ  ท
สองปฎิเสธไม่ออก exit visa

หากรัฐสัญชาติใหม่ยินยอม รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือ

กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ บุคคลอาจมีหลายสัญชาติได้ แต่รัฐไม่อาจใชค้วามคุม้ครองทางการทูต
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ง. การมีหลายสัญชาติกบัปัญหาการก่อการร้าย  หลงัเหตุการณ์ 9/11 ปัญหาก่อการร้ายเป็น

ละวฒันธรรมกบัประเทศ
มุสลิมหัวรุนแรง มีความไม่พอใจในนโยบายของ

การมีหลายสัญชาติเดินทางเขา้ออกประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก
จ. คนไทยสองสัญชาติเขา้มาใชสิ้ทธิตามกฎหมายไทย

เกิดปัญหาการตีความวา่
เขา้ทาํงานในหน่วยงาน

ราชการ และรัฐวสิาหกิจจะทาํไดห้รือไม่
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา21 เคยตีความไวเ้ป็นบรรทดัฐานว่า ไม่มีกฎหมาย

กาํหนดให้

21 บนัทึกสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( 157/2551)
ลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สทอภ. พ.ศ.2543 33(1) ตอ้งมี

สัญชาติไทย พระราชกฤษฎีก สทอภ.
ประกอบกบัมาตรา 35 กาํหนดเหตุ

สทอภ.
หตุแห่งการพน้จาก

ตาํแหน่งไว้
สทอภ. เป็นผูมี้สัญชาติไทยโดยการ

เกิด และมิไดส้ละสัญชาติไทย
33 (1) สทอภ.พ.ศ.2543
ของ สทอภ.ได้
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ในเวลาเดียวกบั
คนไทยสองสัญชาติจึงสามารถทาํงานในหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจได้

คนไทยสองสัญชาติตอ้งการลงสมคัรรับ
หรือสมคัรเป็นนกักีฬาที ใน

นามประเทศไทยจึงสามารถทาํไดเ้ช่นกนั โดยทางปฏิบติัถือวา่

ประเทศ แต่พิจาร
เขาเกิดเติบโตและทาํมาหากินรับใชป้ระเทศมาโดยตลอด

เปรียบเทยีบกบัแนวปฏิบัติของต่างประเทศ
จากการศึกษากฎหมายสัญชาติของต่างประเทศ ทางปฏิ

สิทธิของบุคคลสองสัญชาติในต่างประเทศแตกต่างกนัเป็นสองทาง คือ
องการถือสองสัญชาติ หลายประเทศและไม่มีขอ้จาํ

สิทธิอย่ อาทิ สหรัฐฯ22 ออสเตรีย แคนาดา ในแคนาดา อดีตนายกรัฐมนตรี
จอห์น เทอร์เนอร์ ก็มีสัญชาติแคนาดาคู่กบัองักฤษ แต่ในประเทศ
โดยเฉพาะดา้นการเมือง
การเมือง23

บางประเทศมีข้อจาํกัดมิให้บุคคลสองสัญชาติเข้ารับราชการหรือดาํรงตาํแหน่งทาง
อาทิ

24 ใน

22 ในปี 1999 รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยงัให้ความเห็นว่า ไม่มีขอ้จาํกดัดา้น
Eligibility

Of A Dual United States Citizen For A Paid Position With The Department Of Justice, Opinions
of the Attorney General, August 26, 1999 (Beth Nolan, Deputy Assistant Attorney General,
Office of Legal Counsel)

23 อาทิ นางมิเชลลี ชอง อดีตผูส้าํเร็จราชการแคนาดา (ประมุขของรัฐแคนนาดา)

24en.wikipedia.org/wiki/Multiple_citizenship+multiple+citizenship&cd=1&hl=th&ct=clnk&g
l=th
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ออสเตรเลีย หา้ม 25 กฎหมายเม็กซิโก

ทหารของอีกรัฐ26

4.1.1.2 บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการจัดการ/แก้ปัญหาคนไทยสองสัญชาติ

- การดาํเนินการใหม้าตรา 22 พ.ร.บ สัญชาติ มีผลใชบ้งัคบั
จะเห็นไดว้า่ แมต้วับทในกฎหมายสัญชาติของไทย จะ

สองหรือหลายสัญชาติได้ แต่โดยหลกัการแลว้ กฎหมายไทยตอ้งการให้บุคคลมีสัญชาติเดียว ดงัจะ
เห็นจากมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
ต่างด้าว หรือสละสัญชาติไทย หรือถูกถอนสัญชาติไทยย่อมเสียสัญชาติไทย แต่ผลบงัคบัตาม
มาตรา 22

เอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลต่างๆ สอท./สกญ.
ทราบ น เ สอท/สกญ. บางแห่งได้

บางแห่ง
ในอดีต กองสัญชาติฯ เองก็ไม่ไดด้าํเนินการส่ง

อไปให้กระทรวง มหาดไทยแต่อย่างใด พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา กอง
สัญชาติฯ ไดด้าํเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวแลว้โดยวางแนวปฏิบติัให้ สอท./สกญ. ต่างๆ ส่งหนงัสือ

ฯ และกองฯ จะดาํเนินการส่งมอบต่อไปให้
กระทรวง มหาดไทย ทาํให้มาตรา 22 พ.ร.บ สัญชาติ มีผลบงัคบัใชไ้ดจ้ริง และเป็นการ

- การแกปั้ญหาการรับราชการทหาร การคุม้ครองการทูต สถานะของบุคคลผา่นการยอมรับ
สามารถแกปั้ญหาไดผ้า่นการทาํความตกลงทวิภาคีหรือ

การเข้ ผูเ้ขียนเห็นว่า ในสหภาพยุโรปไดมี้การ
ออก European Convention on Nationality 1997

25 "Sue v Hill (1999) HCA 30; 199 CLR 462; 163 ALR 648; 73 ALJR 1016 (23 June
1999)". HIGH COURT OF AUSTRALIA. June 23,1999.
http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1999/30.html. Retrieved on 2008-05-22.

26 Federal Mexico nationality Law 2005.
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สิทธิ (มาตรา 17) บุคคล
(มาตรา 21) ฯลฯ  การกาํหนดให้รัฐภาคีมีการ

(มาตรา 23) และยงัมีอนุสัญญาระหวา่ง
3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็น

ม

4.1.2 ผลกระทบจากปัญหาคนสองสัญชาติตามแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย
ประมาณกนัวา่มีคนสองสัญชาติไทย-มาเลยอ์ยู่เป็นจาํนวน 300,000 คนแต่จะเป็นจาํนวนแน่นอน

27 "วนัปืนแตก" ห
4 บา้นปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

4 มกราคม พ.ศ. 2547 พบวา่ปี 2547 887
เหตุการณ์ ปี 2548 มีเหตุการณ์รุนแรง 966 เหตุการณ์ ปี 2549 ขยบัเป็น 1,329
เหตุการณ์ ปี 2550 พุง่สูงสุด 2,129 เหตุการณ์ และในปี 2551 ลดลงเหลือ 1,229 เหตุการณ์

ขอ้มูลของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ (ตร.) ระบุว่า นับแต่ปี 2547
พฤษภาคม 2552 9,687 เหตุ 5,071
เหตุ ระเบิด 1,574 เหตุ วางเพลิง 1,396 เหตุ 3,513 คน เป็น
ประชาชน 3,078 คน ตาํรวจ 223 นาย ทหาร 222 นาย มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 6,220 คน

มีครูเสียชีวติจากเหตุไม่สงบ 92 คน 96 คน ไดรั้บบาดเจบ็ พระภิกษุ-สามเณร มรณภาพ
5 รูป บาดเจบ็ 15 รูป

ตวัเลข "ผูเ้สียชีวิต" 4 มกราคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2552 พุ่งสูงถึง 3,513 ราย28 รัฐบาล
ทุกรัฐบาลไดทุ้่มงบฯแกปั้ญหาภาคใตไ้ปแลว้กวา่ 109,000 ลา้นบาทตลอด 5 29

27 หนงัสือพิมพม์ติชน, 11 มิถุนายน 2552 หนา้ 13.
28 “ สงครามชิงมวลชน หรือสงครามชิงงบฯ?” หนงัสือพิมพม์ติชน,

หนา้ 12.
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3 จงัหวดั และ 4 อาํเภอของจงัหวดั
6

และ ชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บ้านหรือ ชรบ.

1 แสนลา้นบาทแลว้ ในรอบ 5 ดว้ย
กาํลงั

สามารถเขา้ถึงได ้แต่ก็สามารถใชย้ทุธศาสตร์เชิงพฒันา และยุทธศาสตร์ดา้นจิตวิทยา เขา้ครอบคลุม
2

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด าล สามารถ จาํกดั
“ ”

ด
2552 ต.จวบ. อ.เจาะไอร้อง จ. นราธิวาส

11 คน ตามมาดว้ยการ
ยิงหญิงทอ้งแก่ 8 เดือนชาวพุทธเสียชีวิต การยิงวดัพุทธศาสนาจนพระสงฆห์ลายรูปตอ้งหลบหนี
กระสุนปืนกนัพลัวนั จนมีผูส้งสัยกนัมากวา่ เรากาํลงัสู้กบัใคร ใครเป็นผูก่้อการร้ายในภาคใต้
กนัแน่30

"ความสนใจ"
ไทย "ต่อสู้ทางการเมือง" อยา่งหนกั ปัญหา

ภาคใตไ้ม่ค่อยไดรั้บความเหลียวแลอยา่งจริงจงั เห็นไดจ้ากสถิติก่อเหตุในปี 2550

29 “ วงัวนพายเรือในอ่าง”
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pol01120652§ionid=0133&day=
2009-06-12, 12 มิถุนายน 2552.

30 จอม เพชรประดบั, “ไฟใต.้.ใครคือผูค้า้สงครามตวัจริง” (11 มิถุนายน 2552)ใน
http://www.prachatai.com/ journal/2009/06/24633
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กลบัมี
ประกอบกบักา

กระพือความเกลียดชงั ความไม่ไวว้างใจกนัเองระหว่างคนพุทธและอิสลาม
มาเลย์

ล่าสุด นโยบายของรัฐบาลของ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายแน่ชดัวา่จะ
และ

ใชก้ารเมืองนาํการทหาร ขณะเดียวกนัจะเสริมสร้างให้กองกาํลงั
ดงัพระราชดาํรัสของ

"เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา"
และสันติภาพ “ ศอ.บต. (ศูนย์
อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้) ให้เป็นองคก์รถาวร
หรือกฎชารีอะห์

ภาคใตเ้ป็นการเฉพาะ 31 “การเมืองตอ้งนาํการทหาร :
” “หัวใจ

เป็นดาบสองคม”
4.1.2.1 คนสองสัญชาติตามแนวชายแดนกระทบต่อ ของชาติอย่างไร
จากกรณีความรุนแรงของความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทาํใหค้นไทยมีทศันะ

ต่อปัญหาความรุนแรงในภาคใตเ้ป็นสองทาง

แบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ ชาวไทยอิสลามในจงัหวดัชายแดน
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พวกเขา ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมเดียวกนั ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มี
ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัประชากรใน กลนัตนั ตรังกานูและเปรัค ของมาเลเซีย ชาวไทย

อินเดีย ปากีสถานหรือมาเลย์ จึงรังเกียจ ถา้มีผูม้าเรียกวา่ แขก
ตามประวติัศาสตร์ ทาํให้ชาวไทยมุสลิม

มีความรู้สึกวา่ตนไม่ใช่
คนไทย เป็นคนมลายู และไม่ยอมพดูและเรียนภาษาไทยถือ
วา่เป็นบาป32

อารยะธรรม เห็นวา่เจา้เมืองปัตตานีนบัถือศาสนาอิสลามมาโดยตลอด
เมืองปัตตานีเป็นของมลายูมาก่อนไทยยึดครองภายหลงั 33 พวกเขาไม่รู้ถึงความเป็นพลเมืองของ
ตนเอง และพูดวา่เราเป็นคนแขก อยูใ่นปกครองของพระยาเมืองไทย

32 3
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/situation/border_r3.htm

33 , หนา้เดียวกนั. น่าเสียดายวา่ทางการไทยหรือหน่วยงานทางประวติัศาสตร์

ราชอาณาจกัรมาโดยตลอด ควา
.ศ. 2228

(ผู ้
แปล). “ สําเภากษตัริยสุ์ไลมาน ” แปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ The Ship of Sulaiman ตีพิมพโ์ดย
ศูนยว์ฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ค.ศ. 2003 และสนใจดูรายละเอียด
บทวิเคราะห์ใน สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน, มิตรภาพไทย-
ใกลชิ้ดกวา่ 400 ปี พิมพเ์ -
อิหร่าน ครบรอบ 50 ปี  กนัยายน ค.ศ. 2005.
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พระยาเมืองเป็นแขกเหมือนกนั และนบัถือพุทธ
ศาสนา

เดินทางเขา้ออกตามแนวชายแดน โดยเราไม่สามารถทราบแน่ชดั

ทางการตอ้งจบั
ตามองเป็นพิเศษ และควรมีการลงทะเบียนประวติั จากคาํสัมภาษณ์ของ
สัญชาติไทยมาเลยเ์ป็นตวัการก่อความรุนแรง ถือพาสปอร์ตสองเล่ม (ประเทศ
ไทย) (มาเลเซีย) อาศยัแนวชายแดนเป็นป่าทึบและแนวเขา จึงยากต่อ
การจบักุมและหลบหนีไปยงัมาเลเซีย รสังคมจิตวิทยาปล่อยข่าว

เช่น กรณีคนไทยมลายู 131

เป็น
ขตอาํนาจรัฐ

มาก34 สองสัญชาติ ได้
อธิบายกบัผูว้จิยัวา่ มีคนไทยสองสัญชาติก่อเหตุร่วมกบัโจรใตจ้ริง แต่มีจาํนวนนอ้ยมาก คนไทยสอง

างานทาํไดย้าก ไม่มีใครมาลงทุน หากมีการถอน
สัญชาติคนสองสัญชาติหรือใหเ้ลือกสัญชาติเพียงสัญชาติเดียว คนส่วนใหญ่จะเลือกสัญชาติมาเลเซีย

สามจงัหวดัฯลฯ ไม่
สามารถรับวฒันธรรมคนไทยจากส่วนกลางได ้เพราะเขาก็มีวฒันธรรมของตนเอง วิถีชีวิตประเพณี
ของตนเอง พิมพแ์ละโทรทศัน์

34 สุณยั ผาสุก, เปิดรายงาน กมธ.ต่างประเทศ สว: ปัญหาความรุนแรงในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ลงใน http://www.prachatai.com (10 มีนาคม 2552).
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พวกเขา
ถา้ปราศจากการ

มีส่วนร่วม น
หลายคน

ไดรั้บการดูถูกเหยียดหยาม มาปกครอง
พวกเขาทาํใหพ้วกเขารู้สึกแปลกแยก และมีความรู้สึกเหมือนไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากรัฐบาลไทย

เป็นการดูถูกผูค้น
35 และยงัเห็นว่าทางการไทยกาํลังพยายามกลืนกินวฒันธรรมมาเลย์ของพวกเขา และ

ตอ้งการใหพ้วกเขารับวฒันธรรมไทยส่วนกลางแทน รัฐบาลไทยยงั

ทางแกไ้ด้
ใน มีการถกกนัอย่างมากวา่จะจดัการอย่างไรกบัคนสองสัญชาติไทยมาเลเซีย

ผลการระดมความคิดมีความเห็นแยกเป็นสองทาง คือ
ความเห็นแรก เสนอใหย้กเลิกการมีสองสัญชาติของคนไทยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย

คนสองสัญชาติบริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ถูกรัฐบาลไทย โดย พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร
นายกรัฐมนตรี มองในแง่ลบ

2547 ผูน้าํรัฐบาลไทยระบุวา่ การปราบปราม
กลุ่มผูก่้อความไม่สงบทาํไดย้าก เดินทางขา้มไปมาระหว่าง
ไทยและมาเลเซีย รัฐบาลในขณะ

ถือสัญชาติไทยดว้ย อรัฐบาลไทยจะได้
ขอใหบุ้คคลสองสัญชาติให้เลือกถือเพียงสัญชาติเดียว มองวา่ คน

ผู ้
จึงไดห้าทางสร้างความสมดุล

โด

35 ประวติร โรจนพฤกษ,์ “เราจะดบัไฟความรุนแรงชายแดนใตไ้ดอ้ยา่งไร” (14 มิถุนายน
2552) ใน http://www.prachatai.com/journal/2009/06/24673
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ถือสัญชาติเดียว โดยอ้างอิงหลักปฏิบัติกฎหมายระหว่าง
ประเทศประเภทจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่า รัฐจะไม่ถอนสัญชาติของคนชาติโดยหลัก
สืบสายโลหิต36 หรือให้คนเลือกเพียงชาติเดียวโดยขอ้เท็จจริงหรือโดยขอ้
กฎหมาย รีแห่งความเป็นมนุษยไ์ม่กระทาํ อาทิ
เป็นมาเลเซีย มารดาเป็นไทย

เมิด
ยงัเห็นวา่

ของชายแดนไทย-
ประสิทธิภาพนกั

(1) การเสริมประสิทธิภาพในระบบควบคุมการผา่นแดนไทย-มาเลเซียของบุคคลทุกคน
(2) การตรวจระบ และ
(3)

สัญชาติเพียงสัญชาติเดียวชะลอหรือยกเลิกไป ญชาติก็ยงัมีการพูดถึงเสมอ
ความ ในภาคใต้
4.1.2.2

การแกปั้ญหาภาคใตโ้ดยการจาํกดัให้คนใน

การถอนสัญชาติใด
หรือบงัคบัให้คนสองสัญชาติต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติ

ในทางสังคมจิตวทิยา
มองว่ารัฐบาลมีความรังเกียจเดียดฉันท์และ

อีก
สงบ

36พนัธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “ ถือหลายสัญชาติ : เป็นภยัต่อรัฐจริงหรือ?”
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9534.html
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คนสองสัญชาติตามแนวชาย คน
ย

ดว้ยเลย
การถือ

สะดวกในการทาํงาน การประกอบอาชีพ ไม่ไดมี้ผลต่อทาํให้ความเป็นไทยนอ้ยลงแต่ประการใด
37

อย่างไรก็ตาม
ประโยชน์ในการทาํให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเช่นกัน เพราะทาํให้รัฐบาลรุ่นต่อมา แม้
ภายหลงัการปฏิวติั 19 กนัยายน 2549 กลบัเดินตามนโยบายของ พ.ต.ท ทกัษิณฯ ในการหยิบยก

เพียงแต่
รัฐบาลนายสมคัร ยอมรับวา่ การถือสองสัญชาติยงัอาจจะมีความจาํเป็น แต่ก็เป็น

แต่รัฐบาลภายหลงัยุค พ.ต.ท ทกัษิณ ชิน
วตัร ยอ ตลอดจนการเข้มงวดในการออกบตัร

38

มไม่สงบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้กระจดักระจายเอยู่ในหลายหน่วยงานตามภารกิจ ได้แก่ กลุ่มงานความ

โยบายและวางแผน กรมภูมิภาค กรมเศรษฐกิจ และกรมการกงสุล
สํานักนโยบายและวางแผน

ประเทศเ
การก่อการร้ายสากล  โดยจะมีบทบาทนาํในดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศในการต่อตา้นการก่อ
การร้ายสากล

37 โครงการจินตนาการใหม่ "ความเป็นไทย" ศูนยศึ์กษาและพฒันาสันติวธีิ
มหาวทิยาลยัมหิดล"คนสองสัญชาติ" อคติแห่งความไม่เป็นไทย ลงใน
http://www.prachatai.com/journal/2006/04/8100 (9 เมษายน 2549)

38 จากการสอบถ
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รับผิดชอบการข่าวสถานการณ์การก่อความไม่สงบ
เขา้ร่วมประชุมและประสานงานด้าน

ดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการให้
ความสําคญักบั "คนในเชิงวฒันธรรม” ให้สามารถ “อยู่อย่าง
มุสลิมใน สังคมไทย อย่างมีความสุขและ มีความสามคัคี” เห็นคุณค่าในความหลากหลาย ของ
วฒันธรรม และการปกป้องวิถีชีวิต ของประชาชน ให้สามารถ
ดาํเนินชีวติ ตามหลกัศาสนา มีความสมอภาคในโอกาส มีความปลอดภยั มีภาวะทาง
สังคมจิตวทิยา และใชภู้มิ
และการพฒันา และโลกมุสลิม ปัญหา ยาเสพยติ์ด ใน
เชิงป้องกนัเชิงรุก และเครือข่ายทางสังคม สร้างภูมิคุม้กนัให้เยาวชน
และสังคม
กรมภูมิภาค กรมเอเชียตะวนัออก

โดยเฉพาะมาเลเซีย  การหารือเจรจากบัผูน้าํมาเลเซีย  เสนอแนะประเด็นและท่าทีของฝ่ายไทยใน
การเจรจาความร่วมมือกบัมาเลเซียในการแกปั้ญหาความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดน  รวบรวม
และวิเคราะห์ข่าว และท่าทีของมาเลเซียต่อปัญหาชายแดนภาคใต้ กรมเอเซียใต ้ รับผิดชอบ
ติดตามท่าทีของประเทศสมาชิกในองคก์ารมุสลิมโลก (Organization of Islamic Conference หรือ
OIC)
สมาชิกในองคก์ร OIC

ยแต่อยา่งใด
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ไดเ้สนอการจบัมือสร้างความ

ร่วมมือไตรภาคีไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย
ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แควน้อาเจะห์ จงัหวดัสุมาตราเหนือ จงัหวดัสุมาตรา
ตะวนัตก จงัหวดัสุมาตราใต้ จงัหวดับงักูลู จงัหวดัเรียวและจงัหวดัจมับี
ตะวนัตกของมาเลเซีย ไดแ้ก่ เคดาห์ เปรัก ปีนงั เปอร์ลิส เซลงังอร์ และกลนัตนั 8 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช
" เศรษฐกิจ" โดยปรับยุทธศาสตร์การดาํเนินงานของ
กรอบความร่วมมือให้กระชับและเน้นไปสู่การปฏิบติัได้จริง

สงขลา-ปีนัง-เมดาน (Seamless Songkhla-Penang-Medan
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Economic Development Corridor)
IMT-GT ต่อไป หากโครงการดาํเนินไดต้ามแผนจะช่วยการกินดีอยู่ดี

ของประชาชนใ แต่ทางการไทย ปัญหาการ

สํานักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานความร่วมมือภายใตก้รอบ
ย-มาเลเซีย (Joint Development Strategy for Border Areas:

JDS) (สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส)
รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส เกดะห์ กลนัตนั และเประ เฉพาะอาํเภอเปิงกาลนัฮูลู) โดยมี

39

เร่งด่วน โดยกรอบความร่วมมือมุ่งเน้นความร่วมมือใน 9 สาขา ไดแ้ก่ 1.ดา้นพฒันาโครงสร้าง
2.

3. 4. ดา้นวฒันธรรม 5. ดา้นการคา้และการลงทุน 6.
ประมง ปศุสัตว์ และชลประทาน 7. ดา้นการเงินและการคลงั 8. ดา้นพลงังาน และ 9. ดา้นการ
บรรเทาสาธารณะ ความร่วมมือในกรอบ JDS จะสนบัสนุนความร่วมมือในกรอบการพฒันาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-
GT)

กรมการกงสุล กองห

จงัหวดั

4.2 ปัญหาคนไร้สัญชาติ
ก.

ปสู่สถานการณ์คนไร้สัญชาติในประเทศเรา คือ
1. เกิดจากการปฏิบติัการของเจ้ ไม่สามารถเขา้สํารวจทะเบียนประชากรใน

และตวัผูไ้ร้สัญช อาจมีสัญชาติไทยตามหลกัดินแดนอยู่
ห่างไกล จึงไม่ไดมี้การแจง้เกิด ทาํใหพ้วกเขาเสีย

39 http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=18194
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2. ปัญหาในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประกาศคณะปฏิวติั
ฉบบั 337 (ปว. 337)
บา้น ดว้ยความเกรงกลวัวา่จะมีการแทรกซึมเขา้มาในประเทศโดยการแต่งงานของคนต่างดา้วกบั
ชายไทย และอาจเป็นการบ่อนทาํลายประเทศต่อไปในอนาคต40

โดยกฎหมายไม่ยอมรับวา่เพียง
ต่อไป

ข. ประเภทของบุคคลไร้สัญชาติ
จากการปฏิบติังานของผูว้จิยั อาจแบ่ง 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ
1. (ชาวไทยภูเขา)
2.

การสู้รบ(กลุ่มญวนหรือคนต่างดา้วอพยพ)
ค. วเิคราะห์กฎหมายไทย
1) ประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 ออกมาทาํให้ ทย

2) พ.ศ. 2535 ไดย้กเลิกประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 และผอ่น

ไทย และมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ 2551
ออกมาช่วยเยียวยา พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขปัญหา

337 กาํหนดและ
รับรองสถานะบุคคล 3 กลุ่มใหเ้ป็นผูมี้สัญชาติไทยคือ

1 14 ธนัวาคม 2515 . 33

40 ตามคาํปรารภของ ปว.337 วา่
"

ราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง หรือบิดา หรือมารดาเป็นคนต่างดา้ว
หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ

สมควรมิใหบุ้คคลดงักล่าวมีหรือไดส้ัญชาติไทยอีกต่อไป"
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2 14 ธนัวาคม 2515 26 กุมภาพนัธ์ 2535 และ
เป็นผูไ้ม่ไดส้ัญชาติไทยโดยผลแห่งปว. 337

3 1 2 26 กุมาพนัธ์
2535 26 กุมภาพนัธ์ 2551

ต่อนายทะเบียนอาํเภอ
หรือนายทะเบี 28 พฤษภาคม 2550 เป็นตน้ไป
พร้อมหลกัฐานแลว้ ให้ดาํเนินการตรวจสอบหลกัฐาน และพยานบุคคล

หรือไม่อนุมติัให้ (ท.ร. 14) โดยจะตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายใน 15 วนั (ปรากฎตามขอ้ 3-5 แห่งหนงัสือ มท.0309.1/ว.1587) ร

ภูมิ 41

แต่ผูว้ิจยัเห็นว่า แนวทางปฏิบติัดงักล่าวน่าจะเหมาะสมดีแล้ว
สอบสวนและแสดงหลกัฐานแต่กลบั อาจทาํให้เกิดการสวม

าถึงการศึกษา การแพทยแ์ละสวสัดิการสังคมได้ ผูว้ิจยั
ยอมรับว่า สังคมต้องการความเป็นธรรม การเยียวยาจากผลร้ายจาก ปว. 337 แต่ต้องไม่ลืมว่า
แนวคิดเยียวยาและสิทธิมนุษยชนตอ้งเดินคู่ขนาน

ปว. 337

ง่ายๆ จะเกิดคนพม่าปลอมเขา้มาเป็นไทยนบัลา้นคน จะกระทบต่อ ในทุกมิติ
ถา้เพียงแค่หาพยานหลกัฐาน มิลาํเนาเกิด ถือเป็นภาระ
เกินไปสําหรับพวกเขา จะเป็นคนไทย และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย

แสดงไม่ได้
ผูเ้ขียนจึงเห็นว่า แนวคิดเสรีดี หยอ่นหรือตึงดา้น

ใดไม่ได้ ตึงเกินไปเหมือนการออก ป.ว. 337 โดยรัฐบาลทหารก็เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม การ
ดาํเนินการหยอ่นยานเกินไปตามนกัวชิาการอยากใหเ้ป็น ก็เกิดผลเสียเกิด นคงได้

41 อจัฉรีย ์ศุภวรรธนะกุล,” จากปว.337 สู่มาตรา 23 พรบ.สัญชาติ 2551 1” กฎหมาย
ระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล ใน http://learners.in.th/blog/privateinterlaw2551/162756.
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ง. ผลกระทบจากการออกกฎหมายด้าน ก่อให้เกดิปัญหาคนไร้สัญชาติในไทย
1) กรณีลูกญวนอพยพ 337

รับสัญชาติไทย และในขณะเดียวกัน ทางการเวียดนามก็ไม่ได้ให้สัญชาติพวกเขา
กลายเป็นคนไร้สัญชาติ รัฐใดจะให้ความคุม้ครอง
พวกเขา ปัญหาสาธารณสุข ถา้พวกเขา
ไดรั้บการช่วยเหลือจากองคก์ารระหวา่งประเทศ มาตรฐานชีวิตของพวกเขาก็พอทาํเนา แต่สําหรับ
อนาคตของพวกเขาไม่แน่นอน

หรือ

สุดไดมี้การยกเลิกประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 พ.ศ 2535 และ
หรือถา้เคย

ไดส้ัญชาติไทยก่อน ป.ว. 337 และถูกถอนไป ก็ให้ไดส้ัญชาติไทยกลบัคืนมา เป็นการคืนความเป็น
ธรรมใหป้ระชาชนกลุ่

2) กรณีชาวเขา หน่วยงานของรัฐได้แยก
ประเภทไวคื้อ

ถาวรลงในประเทศไทย
ไดรั้บการแบ่งโดยหน่วยงานรัฐ

มีการประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 และไดส้ัญชาติตาม พ.ร.บ
สัญชาติ พ.ศ.2508 ไดถู้กถอนสัญชาติไทยไปโดยผลของประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 ดว้ย
กฎหมายดงักล่าวมีเจตนารม

ยดนาม ไม่ได้มุ่งดาํเนินการถอนสัญชาติ
ชาวเขาเลย อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ร้ายไดถู้ก
แกไ้ขตาม พ.ร.บ.สัญชาติ 2 พ.ศ. 2535

จ. คนไร้สัญชาติก่อให้เกดิปัญหา อย่างไร
ในปัจจุบนั มี .ร.บ สัญชาติ

ปว.337ไปแลว้ คน และ
และสาํนกัทะเบียนกลางระบุวา่มีชา
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ผูห้ลบหนีเขา้เมืองมาใหม่จาํนวน 220,527 คน42

-

ใดๆ เลย ในสถานการณ์การประทะตามพรมแดนระหวา่งไทยและกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบสัญชาติ

- การดาํเนินความสัมพั
ยงัพบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์พม่าตามแนวชายแดน

ประเทศไทยให้
การสนบัสนุนกั

พม่า และส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยในการดาํเนินความสัมพนัธ์อนัดีกบั
43

- เศรษฐกิจ สังคมและอาชญากรรม สิ จะ
ไดรั้บจากรัฐย่อมจะไม่เท่า
มนุษยชนโดยรัฐไดจ้นเกิดการดอ้ยโอกาสทางสังคม เช่น

ไม่มีสิทธิทาํบตัรประจาํตวั
ประชาชน

ทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาค และเลือกปฏิบติัจากรัฐ
อาชญากรรมไดง่้าย

42 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชน
ประจาํปี 2549,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2549,หนา้ 12

43 ลลันา นนทรังสี, ปัญหาจากการมีหลายสัญชาติและแนวทางการแกปั้ญหาตามอนุสัญญาวา่
ดว้ยสัญชาติในระดบัพหุภาคี(วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบณัฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 ),
หนา้ 129-130.
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เช่น การคา้มนุษย์ 44 ง ไม่ถือเขาเป็นพวกเรา ความรักและผกูพนัของพวก
เขาต่อประเทศจะมีไดอ้ยา่งไร ปัญหาความร่วมมือ

กบัรัฐไทยจะเกิดไดอ้ย่างไร การลกัลอบคา้ยาเสพ
ติด และการลกัลอบคา้มนุษยต์ามมาอีกมากมาย

ฉ. บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการรับมือกบัปัญหาคนไร้สัญชาติในประเทศ
งกระทวง

มหาดไทย เป็นหลกั คือ กระทรวงยติุธรรม กระทรวงกลาโหม
สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
คณะก

คือ
- กองการสังคม กรมองค์การระหวา่งประเทศ รับผิดชอบดูแลงานดา้นการเจรจาพหุภาคี

- กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาดา้นกฎหมายสัญชาติและ

- กรมการกงสุลในส่วนของกองสัญชาติฯ จะทาํงานดา้นการรับรองเอกสาร อาทิ
และมีการนาํทะเบียนร

ทางการไทย หรือบตัรประจาํตวัคนไร้สัญชาติมาขอรับรองเอกสาร กองสัญชาติก็จะอาํนวยความ
สะดวกให้ หรือกองตรวจลงตรา กรมการกงสุล จะเป็นผูอ้อก emergency certificate ให้แก่คนไร้
สัญชาติแทนหนงัสือเดินทาง จะเห็นว่า

และมีการดาํเนินการ

เดินทางและรับรองเอกสารให้
ผูเ้ขียนเห็นวา่ งานของกระทรวงการต่างประเทศในลกัษณะประจาํค่อนขา้งลงตวัพอสมควร

นโยบายของฝ่าย

44 Paul Weis, Nationality and statelessness in international law, 2d ed. (Alphen aan den
Ryn:

Sythoff & Norrdhoff, 1979). P. 45.
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อาทิ
การปฏิ พ.ศ 2535 ง ผูแ้ทน

ไทยมีพนัธกรณีกบั
ต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ทางการมกัจะถูกโจมตีว่ามีการปฏิบติั
มนุษยชนต่อคนไร้สัญชาติเนืองๆ ในปี 2551
ไดมี้การแกไ้ขกฎหมายสัญชาติและในมาตรา 25(2) กาํหนดให้ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศเขา้
ร่วมเป็นกรรมการถาวร บทบาทของ
กระทรวงการต่างประเทศในการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ สามารถ
ดาํเนินการเชิงรุกได้ โดยเฉพาะการร่วมกาํหนดกรอบนโยบายดาํเนินการกบัคนไร้สัญชาติ
ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และแนวทางของนานาอารยประเทศ



5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวจัิย

ของความเป็นชาติ วฒันธรรม ความผกูพนัและภกัดีต่อรัฐ

ฐใดจะดูแล

เด็กกาํพร้าหาคนอุปการะไม่ได้ หรือพอมีคนอุปถมัภ์บา้งก็แต่พอประทงัชีวิตไปวันๆ หากโดน

ๆ

ปัญหาคนสองสัญชาติ และปัญหาคนไร้สัญชาติ
ปัญหาคนสองสัญชาติ
เกิดจากกฎหมายสัญชาติของแต่ละประเทศไม่ตรงกนั บางประเทศให้สัญชาติตามหลกัแดน

เกิดหรือ Jus soli บางประเทศใชห้ลกั สายเลือด หรือ Jus sanguinis
พลเมืองของตนเป็นคนชาติตนโดยอตัโนมติั อาทิ เช่นอิหร่าน หากหญิงไทยไปแต่งงานกับชาว
อิหร่าน ก็ได้รับชา อเกิดจากการแปลงชาติ และแม้แต่การ

ก็กลายเป็นค หเ้กิดปัญหาคนสองสัญชาติ
ไม่มีใครโจมตีนกั เพราะคนไทยจาํนวนมากไปแต่งงาน

ยคนก็
วจิารณ์วา่ คนไทยสองสัญชาติเอาเปรียบคนในประเทศ และทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรม คือ ใชสิ้ทธิ
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ข้อจํา ข อง ช า ว เข า  แ ต่ผู ้วิ จ ัย ก ลับ เ ห็ นว่า แนว ท า ง ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางสมดุลยร์ะหวา่งสิทธิปัจ

ทางดา้นสังคม ปัญหาความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาค ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เลือก เช่น การคา้มนุษย์

“
จะตอ้งปฏิบติั

ก็จะทาํให้
”45

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การปรับปรุงกฎหมายสัญชาติ
- มาตรา 7 ทวิ วรรคสามของ พ.ร.บ สัญชาติ

นอกจาก
ไม่ไดส้ัญชาติไทยแลว้ ยงัมีความผดิฐานเขา้เมืองผดิกฏหมายดว้ย

อาชญาหรืออาญา ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 ฐานเขา้เมืองโดยผิดกฏหมายอาทิ คน
คนหลายสัญชาติยงัก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ของ

นอกจาก

ตนมีสัญชาติไดอี้กดว้ย  จากการศึกษาของเราในหลายประเทศแมจ้ะไม่ห้ามการมีสองสัญชาติ แต่ก็
มีขอ้บงัคบัเด็ดขาด หา้มคนของตนไปประกอบอาชีพทางศาล การทหาร และการเมือง

45

18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2544
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นายอาโนลด์ ชวาเซนเนกเกอร์ พระ
ชอบ และหนัมาเป็นนกัการเมือง เป็นผูว้า่การรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นตน้

ในกรณีปัญหาคนสองสัญชาติของไทยก็ไม่มีข้อกีดกันจากการใช้สิทธิเช่นในสหรัฐฯ
เวน้แต่คนไทยสองสัญชาติร่วมกบัมาเลเซียทาง

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ถา้พิจารณาจากตวับทกฎหมายจริงๆ แลว้
ตามมมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติใหเ้สียสัญชาติไป

ในราชกิจจานุเบกษา
มีคน

แลว้ไม่มีผลกระทบใดๆ
แปลงชาติโดยจงใจให้เสียสัญชาติไทย ในปัจจุบนั ผลบงัคบัจริงจงั กองสัญชาติฯ
ไดแ้จง้เวยีนไปยงั สอท./สกญ. ส่งมาให้ สอท./
สกญ.
ประเทศมีประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง การบงัคบัใชม้าตรา 22

ส่วนปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเป็นปัญหา
มาก แบ่งแยกดินแดน การก่อความรุนแรง การคา้ยาเสพติด อาชญากรรม การจบัคน
เรียกค่าไถ่ นคงทางเศรษฐกิจ ผิดกฎหมายเขา้และ
ออกประเทศ ในอดีต นโยบายของรัฐ

ความต่างทางภาษา
เป็นมาเลยม์ากกวา่ไทย คนสองสัญชาติไทย-มาเลเซียยงัก่อให้เกิ
ชายแดน มีการกระทาํความผิดในไทยแล้วหนีไปดินแดนมาเลเซีย ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการ
บงัคบักฎหมายไดอ้ยา่งจริงจงั ใน
อดีตจึงมีผูเ้สนอให้ ถือเพียงสัญชาติเดียว แต่ไดรั้บ
การคดัคา้นจากนกัวชิาการหลายฝ่ายอา้งวา่ขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชนและขดักบัมนุษยธรรม หากคน

จะบงัคบัให้ชาวบา้นเลือกพ่อตดัแม่เลือก
จะทาํไดอ้ยา่งไร โยบายสัญชาติเดียวตามแนวชายแดน

ไทยมาเลเซียตอ้งตกหรือชะลอออกไป จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นหลายคนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องผู ้

หรือคนหลายสัญชาติ อง ไม่เพียงแต่
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สะทอ้นความเขา้ใจและความหมายของ “ความเป็นไทย” แต่ยงับอกถึง “ความเป็นไทย”
“ความเป็นมาเลย”์ ในบางดา้น

การไดบ้ตัรประชาชนมาเลเซีย ญาติๆ ของเขาจะ
ถือสองสัญชาติ 12 ปี “ แลว้พ่อถือ
สัญชาติของมาเลเชียดว้ย เพียงแจง้วา่มีพ่อสัญชาติ
มาเลยก์็ทาํไดแ้ลว้” าการ
เป็นพลเมืองไทย
มาเลเซีย เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน สําเร็จการศึกษาแลว้สามารถขอทุนไปเรียนศึกษาต่อยงั
ต่างประเทศได้ง่ายกว่า มี
ค่าตอบแทนสูงกวา่ทาํงานในประเทศไทย นบัวา่เป็นแรงผลกัดนัให้
ผูค้นเดินทางขา้มไปทาํงานและรับจา้งในประเทศมาเลเซีย น่าสังเกตวา่

แต่เป็น
ศาสนา

วฒันธรรม และประวติัศาสตร์
ปัญหาคนไร้สัญชาติ
ในปัจจุบนั คนไร้สัญชาติอาจแบ่ง

ออกเป็น อพยพมาในประเทศไทยเป็นเวลานานามาก และพวกลูกหรือหลานคน
ต่างดา้วอพยพ พวกคนต่างด้าวจากเวียดนาม หรือญวนอพยพ
สาํรวจจากทางการ

ถูกถอนสัญชาติไทยไปโดยผลของประกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 ติ
ลูกญวนอพยพ แต่ถอ้ยคาํในกฎหมายแปลความไปไดถึ้งลูกคนอพยพจากยนูนาน และชาวเขาอพยพ
จากจีน พม่า ลาวดว้ย

แมป้ระกาศคณะปฏิวติัฉบบั 337 จะถูกยกเลิกไปแล้วโดยผลของ พ.ร.บ สัญชาติ
สอง พ.ศ. 2535 และทางการพยา
ดา้วเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายถูกถอนสัญชาติในหลายประการ

ปว 337 นาํหลกัฐาน ปี
พิสูจน์สิทธิของตน ในกรณีของเด็กไร้สัญชาติได้ออก

กฎกระทรวง
พ.ศ. 2551 เป็นภาระแก่ชาวเขา แต่ผูว้ิจยักลบัเห็นวา่แนวทางของ
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กระทรวงมหาดไทยเป็นแนวทางสมดุลยร์ะห แสดง
ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใย
พระองคเ์ช่นกนั โดยทรงเล็งเห็นผลกระทบ
รับการเอาใจใส่ดูแล งหลกักฏหมาย คือ ผูก้ระทาํความผิดตอ้งมีการกระทาํ แต่เด็ก

ตวัเด็กไม่ไดมี้การกระทาํและผดิหลกัขอ้เทจ็จริง
ประเทศไทย ไม่มีการเดินทางเขา้เมืองอยา่งผิดกฏหมาย ตวัเด็กไม่มีการเดินทางจากต่างประเทศเขา้
มาในราชอาณาจกัรไทยเลย

อีก มาตรา 7 ทวิ วรรคสาม ยงัอาจจะขดักบัอนุสัญญาเด็ก ค.ศ. 1997
ภาคีวา่ จะให้สัญชาติกบัเด็กและประกนัไม่ให้เด็กเป็นคนไร้สัญชาติดว้ย  จึงเห็นควรให้พิจารณา
แกไ้ขมาตรา 7 ทวิ กฎหมายสิทธิมนุษยชน และหลกัขอ้เทจ็จริงต่อไป

- ปรับปรุงมาตรา 24 ของ พ.ร.บ สัญชาติ46 โดย
น่าจะ อาทิ ควรมีกรรมการจาก
ภาคเอกชนเขา้ร่วมดว้ยอย่างน้อยสามคน คือ ผูท้รงคุณวุฒิสายวิชาการ (นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
หรือสังคมและมนุษยวทิยา)

ควรให้เป็นผูแ้ทนจากองคก์รเอกชนหรือ NGO

คดัเลือกกนัเอง

46 ให้ ประกอบดว้ย
(1) ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทนกระทรวงการพฒันา

ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม ผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน ผู ้แทน
นคงแห่งชาติ ผูแ้ทนสํานกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ

ผูแ้ทนสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผูแ้ทนสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง

(3)
เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ
ขา้ราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ
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- แกไ้ขมาตรา 27 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
ทบทวน พิจารณา

กฎหมาย/ประกาศ/ /
ออกระเบียบ/ ฯลฯ 7 ทวิวรรคทา้ย โดย
เสนอความเห็น รมต. ในการให้สัญชาติกรณีพิเศษ/เฉพาะราย ใน
การกาํหนดหลกัเกณฑ์ และเสนอต่อ ครม.

- พิจารณาศึกษาแนวทางวา่ กฎหมายสัญชาติในอนาคตควรจะมีการกาํหนดกรอบ กฎเกณฑ์

สัญญาสหภาพยุโรปวา่ดว้ยสัญชาติ ค.ศ. 1997

รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ยอมรับว่า
บุคคลหลายสัญชาติมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมยุโรป จึงจาํเป็นตอ้งยอมรับ และกาํหนด

5.2.2 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
- รัฐจะต้องสร้างความสมดุลในการแก้ปัญหาด้านสัญชาติ

ประเทศ การทาํง
ไม่ให้เอียงไป

ณ์ของผูว้ิจยัฝ่าย

จกชนน้อยมากหนกัไป

จดัการปัญหาตามสิทธิของบุคคลตามกฎหมายอยา่งเป็นระบบดว้ย
- ในส่วนของปัญหาคนสองสัญชาติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

ถา้ยอมรับวา่ การคงสองสัญชาติยงัจาํเป็นอยู่ เพราะคาํนึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่ตอ้งการ
ใหลู้ก แยกจากแดนปิตุภูมิหรือมาตุภูมิตนเอง การคาํนึงถึงหลกัมนุษยธรรมเป็น

จะหาความสมดุล
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คู่ขนานกนัไป
ผูเ้ขียนเห็นวา่ แต่ผูเ้ขียนขอเสนอแนะให้ดาํเนินการ

และหนงัสือเดินทางปลอม
ตามมาตรา พ.ร.บ สัญชาติกาํหนดกรอบ กรณีการถอน

“ ” เป็นการเฉพาะราย หรือ
47

ถ้
สิท น
กนัไป ในอดีต เราไดเ้ห็นตวัเลขการก่อเ เจรจาและยอมอ่อนให้แก่

า นโยบายเสรีนิยมและสิทธิมนุษยชน
เกินไป ไม่ประสบความสําเร็จ ผูเ้ขียนจึงเห็นความจาํเป็นวา่ รัฐบาลไทยตอ้งกลา้ตดัสินใจให้มีการ

ญชาติดงักล่าว น่าจะเป็นทางออกของ

ติเดียว แต่เนน้
เฉพ

ถา้ไม่ดาํเนินการอยา่งใด ปัญหาก็ยงัสุกงอม และคนวิจารณ์ก็ไม่มาร่วมรับผิดชอบดว้ยกั
ผูป้ฎิบติัการ

คือ การพฒันาความร่วมมือทวิภาคีกบั
แกปั้ญหาคนสองสัญชาติ อยา่งเขม้ขน้ ถา้มี

และรัฐบาล 2 ประเทศ จะไม่ใหมี้ใคร

47 ผูเ้ขียนเห็นว่าน่าจะทาํได ้และตามแน
แห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสถานภาพของไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย
การลดการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961

หภาพยโุรปวา่ดว้ยสัญชาติ ค.ศ. 1997 ดูขอ้
7 (d)
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เป็นไปตามกระบวนการ การทาํความรุนแรงในประเทศไทย
ถือวา่เป็นการก่ออาชญากรรม ทางมาเลเซียจะไม่รับกบัอาชญากรรมดงักล่าวเช่นกนั

ควร
บุค
สัญชาติโดยเฉพาะทบทวน พ.ศ.
2454 พ.ศ. 2502

ต่อการพฒันาความร่วมมือเฉพาะสาขา อาทิ
โดยเฉพาะการ

ไทย-

ทางการมาเลเ

เอกสารของเขาจดัทาํเป็นภาษามาเลเซีย ส่วนของไทยจดัทาํเป็นภาษาไทย ขอ้มูลจึงยงัไม่สามารถ
านออนไลน์ได ้แต่มาเลเซียก็ยินดีช่วยฝ่ายไทยหากมีการสอบถามมาเป็นการเฉพาะกรณี

ทาํงานและอยู่
ถา้หากขอ้อา้งของมาเลเซียเป็นขอ้อา้ง

อ

และมาเลเซียตรวจสอบ จึงไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่กลบั

มาเลเซียมี แต่ น การ
แกปั้ญหาจาํตอ้งอาศยัความจริงใจจากทางฝ่ายมาเลเซีย
ดว้ย
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ในปัญหาการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ บทบาทของ
กระทรวงฯ ยงัค่อนข้างจาํกัด การ

สังเกตการณ์ในการประชุมโอไอซี ส่วน
ภายในประเทศ แมก้ระทรวงฯ จะส่งผูแ้ทน ( ฯหรือกรม
เอเชียตะวนัออก)
กระทรวงฯ แต่ก็ย ัง มีบทบาทไม่มากนัก   ในอนาคต กระทรวงฯ น่าจะใช้ ช่องทางของ
คณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (กสชต)
การแก้ปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 10 ด้าน โดยให้กระทรวงฯ เป็นเจา้ภาพหลกัในด้านการ
ต่างประเทศ โดยระบุให้ดาํ
มิตรประเทศจากประเทศมุสลิม ประเทศในภูมิภาค และประชาคมโลกต่อการแกปั้ญหาความไม่สงบ

48

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมการกงสุล และสํานักงานพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศ มี

ปัญหาคนไร้สัญชาติ
ในส่วนของงานบุคคลไร้สัญชาติ และปัญหาบุคคลต่างดา้ว บทบาทของกระทรวงฯ ยงัอยู่

แต่

บทบาทเสนอแนะหลกัการและขอ้กฎหมาย
แห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสถานภาพของไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ย
การลดการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961

(บางคนอาจพาํนกันานจนไดส้ัญชาติไทยแลว้)ยงัมีความ

48 0208/323/2548 23 กนัยายน 2548
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กระทรวงการต่างประเทศก็ส ได้
กระทรวงฯ

5.2.3

นโยบายในการ
ยอ่มมีผูไ้ดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวนมาก

337 ถอนสัญชาติลูกคนต่างดา้วจาํนวนหลายแสนคน

ลบัมองวา่
เสียงทว้งติงเป็นเสียงจากฝ่ายคอมมิวนิสตไ์ป ทาํใหป้ระเมินสถานการณ์ผดิพลาด การวางนโยบายก็

ฝ่าย จะตอ้งเปิดใหก้ารทาํประชา
าชน องคก์ร NGO นกัสิทธิมนุษยชน และศึกษา

แนวทางจากประชาคมระหวา่งประเทศในการดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ย
5.2.4

ผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานด้านสัญชาติของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

บ

ยุติธรรม กระทรวงม

ดาํเนินการใหม้าตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติมีผลบงัคบัใชไ้ดจ้ริง ในปัจจุบนั กองสัญชาติฯ ได้

.ศ. 2549 แต่กระทรวงมหาดไทยยงัมิได้ดาํเนินการให้เป็นผลจริงจงันัก อาจจะ
วรัฐบาล และขา้ราชการระดบัสูงใน

ผูเ้ขียนเห็นว่า ปัญหาการไม่สามารถบงัคบัใช้มาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
แปลงหรือสละสัญชาติทาํให้เสียสัญชาติไทย ด็นหารือระหว่าง



58

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยวา่จะดาํเนินการอยา่งใด

หรือเห็นว่า ทาํอะไรเลยในปัจจุบนัดีอยู่แลว้ ถา้เห็นว่า ควรให้กฎหมายมีผลบงัคบั

ใหถ้อนสัญชาติไทย
สอท./สกญ. ระยะเวลาใ ผ่าน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จนถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะใชเ้วลาเท่าใด

ทางปฎิบติัของนานาประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ฯ จุดแข็งของจา้

5.2.5 การพฒันาบุคลากร
ผูเ้ขียนเห็นวา่ ในส่วนของบุคลากรกระทรวงฯ จะตอ้งดาํเนินการพฒันาในสองทางคือ การ

5.1.5.1 ทศันคติ
- ขา้ราชการกระทรวงฯ มีจุดแข็งดา้นการเรียนรู้ การมีทศันคติกวา้งไกล และการดูดซับ

ขา้ราชการกระทรวงฯ คือ
ปัญหา และจาํ
ไร้สถานะส่วนใหญ่ อาทิ
หรือเป็นภ หรือคนสองสัญชาติตามแนวชายแดนคือ พวกแบ่งแยก

ทาํงาน เป็นตน้
จะตอ้งมี วา่ เป็น

ปัญหาระดบัชาติ
เห็นคุณค่าของความ
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หลากหลายของวถีิชีวติและวฒันธรรม มหลากหลายใน
แต่ละประเทศ

5.2.5.2 การฝึกอบรมบุคคลากรของกระทรวงฯ
-

ผูป้ฏิบติังาน ให้มีความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ กงสุล หรือ
สถานทูต สถานกงสุลในต่างประเทศ โดยกระทรวงฯ จะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งว่า ภารกิจ
งานดา้นสัญชาติมีความสาํคญั เพราะมีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล สิทธิมนุษยชน
โดยรวมเป็นอยา่งมาก หากการปฏิบติังานผดิพลาด อาจทาํให้บุคคลไดห้รือเสียสัญชาติไปโดยความ
รู้เท่าไม่ถึงการ ขอยกตวัอย่างเป็นรูปธรรม
แต่งงานกบัคนต่างชาติ และตามกฎหมายของชาติสามี ตนไดห้นงัสือเดินทางต่างชาติแลว้ ตนจะเสีย
สัญชาติไทยไหม เสียสัญชาติ
สัญชาติไทย
สละสัญชาติเลย
สัญชาติไทยไป และต่อมาถา้หญิงหย่ากบัชายต่างชาติไป ประสงค์จะกลบัมาไทย เธอก็จะมีฐานะ
เพียงแค่คนต่างด้าวเข้

การอบรมบุคคลากรอาจ
เอง หรือการเชิญวิทยากร

สาํนกังานอยัการสูงสุด กระทรวงยติุธรรม วร
บติังานในกองสัญชาติดว้ย โดยตอ้งเขา้ใจว่า ความรู้ความเขา้ใจจาก

การทาํงานโตะ๊ อาจจะถูกหรือผดิ
ดว้ย ะเป็นประโยชน์กบับุคลากรของกระทรวงฯ

-

5.2.6
5.2.6.1 การบริหารจัดการภายในกองหรือกระทรวงฯ

รมภูมิภาค เป็นตน้  เพราะในทางปฏิบติั กรม
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ผูแ้ทนอีกกรมไปประชุมบา้ง มกัจะเกิดความสับสน และไม่ จะตอ้งมีแนว
การมอบหมายงานตอ้งมีความชดัเจน

ติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบ
5.2.6.2 การจัดทาํฐานข้อมูล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุม
และการ

พฒันาฐานขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัทุกปี

การต่างประเทศดาํเนินการส่งต่อไปยงักระทรวงมหาดไทย ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลให้ละเอียด โยใช้

กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยง



ภาคผนวก

1. ภาพรวม
(1) เขา้ใจ (2) สนบัสนุน และ (3) ให้ความร่วมมือใน

การแกไ้ขปัญหา และมิใหก้ลายเป็นประเด็นระหวา่งประเทศ

เนน้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสํานกังานเลขาธิการ OIC
ขยายความร่วมมือระหวา่งกนัใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั

สนบัสนุนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ
ยทุธศาสตร์แกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้(จชต.) ดา้นต่างๆ อาทิ เสริมสร้างความสมานฉนัท์
ระหวา่งชุมชน การส่งเสริมการศึกษาใน จชต.การพฒันาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย ์การเสวนา

ฯลฯ

2.การดําเนินงานกบัต่างประเทศ
2.1 มาเลเซีย

 .
3Es (Education, Employment,

Entrepreneurship)
การศึกษา ( 21 ส.ค. 50) คณะทาํงานร่วมดา้นแรงงาน    คณะทาํงานร่วมดา้นการ
ประกอบการ ( 1 .ค. 50) มาย

ลกัษณะระหวา่งรัฐ


บุคคลสองสัญชาติ
( )

2.2 อนิโดนีเซีย.
 ไทยเนน้การสร้างความเขา้ใจอนัดีระดบัผูน้าํ และอินโดนิเซียแสดงความเขา้ใจไทยและไม่

เคยวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลไทย OIC โดย
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.กต. OIC 32 2548 (ปี 2547เกิด
กรณีมสัยดิ

 กรือเซะและตากใบ) และในการประชุม รมว.กต. OIC 36 (23 – 25 พ.ค. 2552) ได้
ช่วยคดัคา้นมิให้ OIC .



การเยอืนระหวา่

2.3 โลกมุสลมิและองค์การการประชุมอสิลาม (OIC)
 กระทรวงการต่างประเทศ(กต)ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่สํานกังานเลขาธิการ OIC

(ผา่น สอท. ณ กรุงริยาดและ สกญ. ณ นครเจดดาห์) OIC มีความเขา้ใจในนโยบาย
สมานฉนัทแ์ละการดาํเนินงานของรัฐบาลไทย

 เลขาธิการ OIC ได้เยือนไทยตามคาํเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
30 เม.ย.– 1 พ.ค. 50

ปัญหาจชต. โดยเลขาธิการ OIC และสันติของ
OIC จะให้การสนบัสนุนในนโยบายของไทย โดย OIC ยึด

ไทย
 (มาเลเซีย

บรูไน และอินโดนีเซีย) กลุ่มประเทศ Gulf (บาห์เรน กาตาร์และ UAE) ประเทศแอฟริกา
(เซเนกลั) อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปี 2551 และ 2552 สํานกังานเลขาธิการ OIC พยายามเสนอ

.
ดาํเนินการดงักล่าวเป็นผลสาํเร็จ

 ในการประชุม รมว.กต. OIC (Council of Foreign Ministers – CFM) 36
ดามสักสั ซีเรีย ระหวา่ง 23 – 25 พ.ค. 2552 ไทยไดข้อความร่วมมือมิตรประเทศ มิให้มีการ

(country specific resolution) และไดรั้บการสนบัสนุน
อย่างแข็งขั Joint
Communiqué ข อ ง
การประชุมฯ กล่าวถึงสถานการณ์ใน จชต.
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2.4 องค์การระหว่างประเทศ / ประเด็นสิทธิมนุษยชน
 กต. (กรมองค์การฯ) UN ะเด็นจชต.

ประเด็น . โดยผา่นคณะทาํงานว่าดว้ย
เ ด็ก แ ล ะ ค วา ม ขัดแ ย้ง ท า ง อ า วุธ ภา ย ใ ต้ UNSC โดย ใ นร า ย ง า นข อง น า ง Radhika
Coomaraswamy ผูแ้ทนพิเศษของ UNSG ของ UNSC
ก.พ. 2551 .
ประเด็นทหารเด็ก NGO Coalition to stop the use of child soldiers ไดตี้พิมพ์

BRN-Coordinate กใน
โรงเรียนตาฎีกาและโรงเรียนปอเนาะ ใหร่้วมก่อความไม่สงบประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การซ้อมทรมาน (เช่น รายงานของ Amnesty International
“Thailand: Torture in the Southern Counter-Insurgency” 13 ม.ค. 2552

ทรมานอยา่งเป็นระบบ)การสูญหายโดยถูกบงัคบัหรือไม่
สมคัรใจ (กรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร) การจบักุมตามอาํเภอใจและ พ.ร.ก. สถานการณ์
ฉุกเฉิน  เป็นตน้

 สาํหรับประเด็นขา้งตน้ กต. (กรมองค์การฯ) ไดป้ระสานและอธิบายให้หน่วยงานดา้น
ความ (กอ.รมน./ทบ./สขช.) ทราบพฒันาการสาํคญัและประเด็นละเอียดอ่อน

ในเวทีระหวา่งประเทศ


ขอเดินทาง . และการขอนดัหมายพบหารือจนท. . โดยได้
แจง้หลกัปฏิบติัแก่สอท./สกญ.

. / ขอนดัหมายพบจนท. มายงักต. .
อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ในทา

3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจชต.
กต. ไดมี้การดาํเนินโครงการต่างๆ .
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3.1 ด้านเศรษฐกจิ และการพัฒนา
 กต. (กรมเศรษฐกิจฯ) ดํา

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในอียิปตแ์ละโมร็อกโก ( 2 – 12 มี.ค. 23-30 ก.ค.
2550) และในปี
2551 2-10 ก.พ. และอินโดนีเซีย ช่วง
เดือนมิ.ย. 2551 (4 ลา้นบาท) ในปี 2552 13 – 20
มิ.ย.

 กต. (กรมเศรษฐกิจฯ) ดาํเนินโครงการวิจยัตลาดอาหารฮาลาลในปากีสถาน โดยการว่าจา้ง
นกัศึกษาไทยมุสลิมใหศึ้กษาและวจิยัตลาดอาหารฮาลาลในประเทศปากีสถาน

3.2 การส่งเสริมการสมานฉันท์
 ในปี 2551 กต. (กรมเอเชียใตฯ้) จดัโครงการร่วมกบัสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย นาํ

คณะทนายความและนกัสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผูสู้ญเสียจากจชต. เขา้ร่วมสัมมนาและดูงาน
/ปอเนาะ สัมมนาดู สําหรับในปี

2552
อิสลามและอิหม่ามของบาห์เรน  เยอืนประเทศไทย

 กต. (กรมสารนิเทศ / ) จดัโครงการนาํเยาวชนจากจชต. ไปทศันศึกษา
ในมซ. ไปแล้ว 3 ( อม.ค. 50 ส.ค. 50 และส.ค. 51 ) โดยมี

 กต. (กรมอเมริกาฯ) จดัโครงการร่วมมือกบัออสเตรเลียในการส่งเสริมศกัยภาพและบทบาท
ผูน้าํชุมชนและผูน้าํมุสลิมสตรีในจชต. เยอืนออสเตรเลีย มาแลว้ 2 2552 จะจดั

3.3 ทุนการศึกษา
 กต.ไดจ้ดัสรรงบประมาณจากงบ Flagship จาํนวน 50 ลา้นบาท สําหรับให้ทุนการศึกษาแก่

นกัศึกษาจากจชต. 23 ทุน ใน
ประเทศ .ไดเ้ดินทาง
ไปแลว้ 21

 กต. (กรมเอเชียใตฯ้ / สอท. ณ กรุงมานามา) ไดป้ระสานขอทุนการศึกษาจากรบ.
นรม.บาห์เรน ไดก้รุณาให้ทุนฯ จาํนวน 10 ทุนการนศ.จากจชต. U of Bahrain
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.
.

3.4 การดูแลนักศึกษาไทยมุสลมิในต่างประเทศ
 ในปี 2551 กต.ไดจ้ดัสรรงบประมาณโครงการ Flagship Project จาํนวน 15.5 ลา้นบาท ให้

สอท./สกญ. 12 แห่ง จดัโครงการ/กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์กบันักศึกษาไทยมุสลิมจากจชต.
ศึกษาอยูต่่างประเทศ  เช่น กิจกรรมสนบัสนุนสมาคมนกัศึกษา กิจกรรมอบรมเสริมทกัษะ

ไทยมุสลิม
 สําหรับปี 2552 กต.ได้จดัสรรงบประมาณ จาํนวน 24.5 ล้านบาท สําหรับ 51 โครงการ

สนบัสนุนยุทธศาสตร์การดูแลนศ. ไทย-มุสลิมในต่างประเทศ ./สกญ.
. ณ กรุง

ไคโรจดัโครงการนาํแพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย ์ตรวจทนัตกรรมแก่นกัเรียนไทยในอียิปต์
และซูดาน (1 ลา้นบาท) และโครงการเชิญผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั Al-Azhar

2,500 (0.7 ลา้นบาท)
ไทยนกัศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบีย โดย สกญ. ณ กรุงเจดดาห์ เป็นตน้

3.5 การดําเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์
 กต. ( ) 27

มิ.ย. 2551 โดยเชิญนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. พล.ต.จาํลอง คุณสงค ์รองผบ.พตท.
และ พ.อ.อคัร ทิพโรจน์ โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 เป็นผูบ้รรยาย

 3 - 4 พ.ค. 2552 นายกษิต ภิรมย ์รมว.กต. นาํคณะเอกอคัรราชทูตกลุ่มประเทศ EU
9 คน และอุปทูต 4 คน จาก 12 ประเทศ ไปเยือนจชต.

สถานการณ์ในจชต.

ทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิม อเมริกา และ เอเชีย ไปเยอืนจชต. อีกในโอกาสต่อไป
 กต. (กรมสารนิเทศ / ) จดัทาํคู่มือ (handbook) และสรุปสถานะ

./สกญ. ทราบและใชป้ระโยชน์อยา่ง
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 กต. (กรมสารนิเทศ) ม 13 ประเทศมาเยือนไทย
.ค. 2550 โดยมีการจดัให้พบจนท.ระดบัสูงของฝ่ายราชการและผูน้าํชุมชนไทย

 สําหรับปี 2552 กต. (กรมสารนิเทศ) จะพิจารณาดาํเนินโครงการดา้นปชส.อย่
กรอบ Flagship ร่บทบาทของชาวไทยมุสลิม
อาทิ การสนบัสนุนใหน้กักอรีไทยไปแข่งขนัต่างประเทศ เป็นตน้

4.
4.1 การส่งเสริมกจิการฮัจญ์ และการดูแลผู้แสวงบุญ



ทุกปี


.จาํนวน 680 คน ประสบปัญหา
.ย. 2551 . ณ เมืองปีนงัไดเ้ขา้มาช่วยเหลือ

. เป็นตน้
 4 พ.ค. 2552 นายกษิต ภิรมย ์รมว.กต. ไดห้ารือกบัผอ.ศอ.บต. และ ดร.อิสมาแอล

ลุตฟี จะปะกียะ หวัหนา้คณะผูแ้ทนฮจัยท์างการของไทย (อมิรุ้ลฮจัย)์
สนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา และการนําความสัมพนัธ์ทางศาสนามาส่งเสริม
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ อาทิ การปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นกิจการฮจัยข์องหน่วย

. ได้แจ้งว่า กระทรวงการ

4.2 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ .
 กต. ใหค้วามสาํคญักบัการแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีคณะผูแ้ทนระดบัต่างๆ ไป

.
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.ค. 2550
ไปพบหารือกบัผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการบริหารงานชายแดนภาคใต้./ผูว้า่ราชการจงัหวดั
4 ปพบหารือ/

(กองทพัภาค 4) ทราบการดาํเนินงานของกระทรวงฯ
เช่น

(1) UN
(2) OIC ต่อจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยผูอ้าํนวยการสาํนัก นโยบายและ
แผนผอ.กองตะวนัออกกลาง แล ผอ.ศอ.บต. ไดพ้บ
หารือกบัปลดักต. ศอ.บต. 14 พ.ย. 2551
ศปก.ตร.สน.

24 พ.ย. 2552
 ศอ.บต. ไดใ้หค้วามร่วมมือกบักต.ในการทาํความเขา้ใจกบัต่างประเทศ อาทิ มาบรรยายสรุป

ตามโครงการของกรมสารนิเทศ เป็นตน้
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การดําเนินงานด้านปฏิบัติการจิตวทิยาของกระทรวงการต่างประเทศ
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวดัชายแดนภาคใต้

1. และความสมานฉันท์
1.1 ในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัสรรงบประมาณในกรอบ

Flagship ด้านยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม จาํนวน 15.4 ล้านบาท ให้สถานเอกอคัรราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ รวม 14 แห่ง ดาํเนินโครงการจาํนวน 37 โครงการ
สวสัดิภาพ และปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ าม
ยุทธศาสตร์การสนบัสนุนการศึกษาของนกัศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2550 การจดัโครงการต่างๆ ขา้งตน้
การสร้างความสามคัคีในหมู่นกัศึกษา

ตวัแทนของประเทศไทย
1.2 กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคม

พหุวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนัโดยสันติ โดยไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ
1.2.1 24 กุมภาพนัธ์ – 9 มีนาคม 2551ได้จดัโครงการ youth camp

สําหรับเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา จาํนวน 6 คน เขา้เรียน
ร่วมกบันกัเรียนในโรงเรียนมธัยม Blakehurst High School ในประเทศออสตรเลีย เป็นเวลา 4 วนั ทาํ
ให้เยาวชนไทย
ของออสเตรเลีย ไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงานดา้นการจดัการศึกษาของชุมชน
มุสลิมในสังคมพหุวฒันธรรม โดยนาํคณะครูไทยพุทธและไทยมุสลิมเขา้ดูงานกบัหน่วยงานส่งเสริม
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของออสเตรเลีย
ประชาชน

1.2.2 17 - 25 สิงหาคม 2551 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกบัศูนย์
อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้จดัโครงการนาํเยาวชนจากจงัหวัดชายแดนภาคใต้
เดินทางไปทศันศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 3 โดยจดั
คณะเยาวชนระดับมธัยมปลายจาํนวน 50 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 10 คน ไปเยือน
สถานศึกษาในมาเลเซียและสิงคโปร์

ตลอดจนวิถีชีวิตในสังคมพหุ
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รับอย่างดีจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
2552 ดว้ย เผยแพร่
ออกทางสถานีโทรทศัน์ ทีวีไทย (Thai PBS) ความยาว 25 นาที 7 มกราคม 2552

สถาบนัการศึกษา ตลอดจนประชาชน

1.3 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคญักบัการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้
เศรษฐกิจในระยะยาว โดยได้จดัสรรงบประมาณจาํนวน 50 ล้านบาท การศึกษาแก่
นักศึกษาจากจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไปศึกษาในต่างประเทศ ถึง
ปริญญาเอก รวม 23 ทุน ณ มาเลเซีย สิงคโ์ปร์ อินเดีย อียปิต์ และออสเตรเลีย กระทรวง
การต่างประเทศ ไดป้ระสานขอทุนจากรัฐบาลบาห์เรน จาํนวน 10 ทุน สําหรับนกัศึกษาจากจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ปศึกษา ณ มหาวทิยาลยับาห์เรน เป็นกรณีพิเศษ

1.4 กระทรวงการต่างประเทศ ใหค้วามร่วมมือกบัศอ.บต.
งานทาํในต่างประเทศของเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก
การส่งเยาวชนไปทาํงานในต่างประเทศรวม 41 คน สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์
ทาํงานและวชิาชีพต่อไป

2. การสร้างเข้าใจกบันานาประเทศ และการประชาสัมพนัธ์
2.1 27 มิถุนายน 2551 กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัการบรรยายสรุป

(Evening Talk) โดยเชิญเอกอคัรราชทูต
สถานเอกอคัรราชทูตจากสหรัฐฯ ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป สวติเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน และเกาหลีใต้ รวม 30 ประเทศ

ตลอดจนขา้ราชการกระทรวงฯ มารับฟังการบรรยายสรุป

(จชต.) จาก นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลดักระทรวงมหาดไทย/ผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการ
บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.จาํลอง คุณสงค์ รองผูบ้ญัชาการกองบญัชาการผสม
พลเรือน ตาํรวจ ทหาร (พตท.) และพ.อ.อคัร ทิพโรจน์ โฆษกทบ./ผอ.กองปฏิบติัการข่าวสาร กอ.
รมน.ภ 4 ส่วนหนา้
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จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และวธีิการแกไ้ขปัญหา โดยยดึแนวทางสมานฉนัทแ์ละการสร้างความเขา้ใจ

2.2 2550 กระทรวงการต่างประเทศ ไดจ้ดัการประกวดเรียงความภาษาองักฤษ
สําหรับเยาวชนระดบัมธัยมถึงระดบัอุดมศึกษา

และในปี 2551
“Peace of Writing” “ ”

ไทยไม่ว่าศาสนาใด มีสิทธิเสรีภาพในการนบัถือและปฏิบติัตามหลกัศาสนา และสถานการณ์ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มิใช่เป็นปัญหาทางศาสนา หรือความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนชาวไทยพุทธ-ไทย
มุสลิม
เอกอคัรราชทูตไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบนัการศึกษา องค์กรเยาวชน
ต่างๆ

2.3 กระทรวงการต่างประเทศไดด้าํเนินการจดัทาํหนงัสือ “Muslim Life in Thailand”
อาทิ ความเป็นมา ประวติับุคคลสําคญั บทบาทในสังคม

มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลามตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละของรัฐบาลในการสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม อาทิ กิจการ
ฮจัญ์ เป็นตน้ สถาบนัวิชาการ และสถานเอกอคัรราชทูตไทย
และต่างประเทศ สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตมิ้ใช่
เป็นปัญหาทางศาสนา

2.4 กระทรวงการต่างประเทศ ได้จดัทาํดีวีดีสารคดี “โอวาทของดร.มูฮัมหมัด ซอยยิด
ฎอนฎอวี ผูน้าํสูงสุดทางศาสนาของประเทศอียิปต์” โดยเป็นการบนัทึกคาํกล่าวของดร.ฎอนฎอวีฯ

ณ กรุงไคโร และมี
การพบปะกับชุมชนนักเรียนไทยในประเทศอียิปต์ 6 กรกฏาคม 2551
ดร.ฎอนฎอวีฯ มีนยัสําคญัวา่ ขอให้คนทุกศาสนาอยูด่ว้ยกนัอยา่งสันติสุข และเรียกร้องให้ผูก่้อความ
ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยุติการก่อเหตุร้ายและการก่อความไม่สงบ และไดน้าํส่งดีวีดี

อาทิ กระทรวงมหาดไทย ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

2.5 กระทรวงการต่างประเทศ ไดใ้ห้ผูผ้ลิตรายการ “สมุด .. โคจร”
ถ่ายทาํและประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอคัรราชทูต ณ
กรุงไคโร ในการดูแลสวสัดิภาพของนกัศึกษาไทยมุสลิม โดยเนน้การดาํเนินโครงการนาํคณะแพทย์
และทนัตแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขไปให้การตรวจรักษาสุขภาพแก่นกัศึกษาไทยในประเทศ
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อียิปต์และประเทศซูดาน และโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมทกัษะฟุตบอลแก่นักศึกษาไทยใน
ประเทศอียิปต์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2551
ประชาชนในประเทศไทย ไดรั้บทราบถึงการดาํเนินงาน
ของภาครัฐในการดูแลสวสัดิภาพของนกัศึกษาไทยในประเทศอิยิปต์
ไทยมุสลิมจากจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และไดมี้การเผยแพร่ออกอากาศทาง ททบ. 5 รวม 5 ตอน
ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2551



บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ
กมล สนธิเกษตริน2535. คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. 6.

กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ . เอกสารประกอบการ

สัมมนา 2534 กฎหมายสัญชาติ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

ชุมพร ปัจจุสานนท์ 2549. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. เล่ม 1. 2.
กรุงเทพมหานคร: จาํกดั, 2549.

นพนิธิ สุริยะ 2537 สิทธิมนุษยชน. 1. กรุงเทพมหานคร: บริษทัสาํนกัพิมพ์
จาํกดั

ปิวาวฒันาพานิช 2551.คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.
กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

พนัธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 2541. คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล. พิมพ์ 2. กรุงเทพมหานคร: จาํกดั

พนัธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.2544. คาํอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ2508 พ.ร.บ. สัญชาติ ( 2 และ 3) พ.ศ. 2535. 3.

กรุงเทพมหานคร: บริษทัสาํนั จาํกดั
ภาสกร ชุณหอุไร 2520. คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.

กรุงเทพมหานคร:นิติบรรณการ
ภิญโญ พินยันิติศาสตร์.2533. คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.
กรุงเทพมหานคร :โครงการตาํราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
วเิชียร วฒันคุณ. 2509 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พระนคร: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ศรีวสิารวาจา, พ.อ. พระยา.2511. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พระนคร:

สาํนกังานเทพศรีหริศทนายความ
สมพงษ์ ชูมาก 2548 .กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. กรุงเทพมหานคร:

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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หยดุ แสงอุทยั 2516.คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมาย

กฎหมายสัญชาติ พร้อมด้วยพระราชบัญญติัสัญชาติ (Nationality Act) พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการขดักันแห่งกฎหมาย (Act on Conflict of laws). 9. กรุงเทพมหานคร: นิติ
บรรณการ

ธาํรง เจริญกุล 2550. (ลักษณะ วิชา
การเมืองการปกครอง), 50

เอกสารประกอบการสัมมนา ฒนาและ
2549,กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

วทิยานิพนธ์
ลลันา นนทรังสี, ปัญหาจากการมีหลายสัญชาติและแนวทางการแกปั้ญหาตามอนุสัญญาวา่

ดว้ยสัญชาติในระดบัพหุภาคี (วทิยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551).

บทความ
พนัธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. “ความเป็นคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

: คืออะไร ? และควรจัดการอย่างไร ?.” ( 2547 ของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 29 กรกฎาคม 2547)

พนัธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. “ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาคนไร้รัฐและคนไร้
สัญชาติในประเทศไทยโดย
ความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิด

“ ก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติใน
ประเทศไทยในภาพรวม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.”

ๆ
บนัทึกสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( 157/2551)

337 13 ธนัวาคม 2515
พระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. 2508
พระราชบญัญติัสัญชาติ ( 2) พ.ศ. 2535.
พระราชบญัญติัสัญชาติ ( 3) พ.ศ. 2535.
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