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ง
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริ หาร

.ศ. 2475
แก้ปั ญหาสั ญชาติ ใ ห้เหมาะสมเข้า กับ สถานการณ์ ในแต่ ล ะสมัย สมัยสมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์
นโยบายการให้สัญชาติไทยจึงมีลกั ษณะได้สัญชาติโดยง่าย และรัฐถือนโยบายกลายคนต่างด้าวให้
วเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย แม้ไทยจะไม่ให้สัญชาติไทย แต่ก็อาํ นวยความสะดวกให้อยูใ่ นประเทศไทยโดยให้มีการ

สมัยจอมพลถนอม กิตติ
337
กฎหมายรวมถึ ง คนต่ า งด้า วใน
ภายหลังภัยคุกคามจากลัทธิ คอมมิวนิสต์หมดไป รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศคณะปฎิ วตั ิดงั กล่าว และ
ปรับปรุ งแก้ไขกฏ
.ศ. 2535 และ 2551
ความยุติธรรมกับลูกคน

1. ปั ญหาคนสองสัญชาติ และ
2. ปั ญหาคนไร้สัญชาติ

.ศ. 2551 ก็กาํ หนดให้มีผแู ้ ทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจําในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย
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1 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง

ยังมี
องสั ญ ชาติ ข องบุ ค คลด้ว ย ผู ้เ ขี ย น
ประโยชน์กบั การทํางานในด้านสัญชาติของกระทรวงฯ ต่อไป และมี ประโยชน์ในแง่พฒั นาแนวคิด
ข้าราชการกระทรวงฯ ให้มีทศั นคติในการ

ชิ นวรรโณ
คําแนะนําต่างๆ ในการ
จนทําให้งานวิจยั ฉ
ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ ดร.
ออท.สุ จิตรา หิ รัญพฤกษ์ และ ผศ.ดร.
อาจารย์
กราบขอบพระคุณผูบ้ งั คับ
บัญชา นายอรุ ณ
ผูอ้ าํ นวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง
นักบริ หารการทูต รุ่ น
1
ศน์ของผูเ้ ขียนเป็ นอย่างมาก และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของผูเ้ ขียนในกระทรวงการต่างประเทศต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านของสถาบันเทววงศ์วโร
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ขอบคุณนายบรรณา วังวิวฒั น์ นักการทูตระดับชํานาญการ น้องและ
เ
ยค้นเอกสารและข้อมูลต่างๆ ขอบคุณลูกสาว คุณวาทิต วัฒน
ปาณี บริ บาล
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
อชาติ ชาติพนั ธ์ วัฒนธรรม และสังคม
มาช้า
งข้อดี และข้อเสี ย มีจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง
ผสมกลมกลื นสอดประสานกัน จนสามารถ

ทําให้

เกิ ดความหลากหลายในทางความคิ ด ก่ อให้เกิ ด งานสร้ า งสรร
ทางด้านการก่อสร้าง การแต่งกาย การดําเนิ นชี วิตขนบธรรมเนี ยมประเพณี อาหารการกิน แต่ในทาง
หากมี การ
การมีอคติหรื อการเลือกปฏิบตั ิ ความไม่
ภายในชาติ
กแซงจากมหาอํานาจ ปั ญหาภัยคอมมิวนิ สต์ ปั ญหา
การเมืองไม่มีเสถียรภาพ และปั ญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจ เป็ นสําคัญ แต่ในปั จจุบนั ปั ญหาความ
/
ถ้า
วิ
ในประเทศเรา จะเห็ นว่ามี ปัญหา
หลักจากสองประการ
และปั ญหาการไร้สัญชาติ
สัญชาติในแต่ล
ศึกษาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการดําเนิ นการกั
แก้ปัญหาโดยมี การเปรี ยบเที ยบกับแนวทางด้าน
ารแก้ปัญหา

2
1.2 วัตถุประสงค์
(1)
กฎหมายใน

นําเสนอข้อมูลในทางวิชาการ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศใน

เดียว แต่จะต้องทําอย่าง
เดียว แต่เป็ นปม
(2)

ณะแนวทาง
เสนอแนะแนวทางทางกฎหมายในการจัดการสถานะและสิ ทธิ

บุคคลตลอดจนบทบาทและแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศในการแก้ปัญหาหรื อการมีส่วน
นระบบและรู ปธรรมต่อไป
(3)

ง

กับการ

ดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ย และคนพลัด
และตกสํารวจจนกลายเป็ นคนไร้ สัญชาติ ให้มีความเหมาะสม

และทันกับ เ

อ

ผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
(1)
สัญชาติ และ
(2) วิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหาและอุปสรรค
ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
ของอารยะประเทศว่าดําเนินการในการแก้ปัญหาอย่างไร มีความเหมือนหรื อต่างกับของไทยอย่างไร
(3) จัดทํา
การมีส่วนร่ วมกําหนดยุทธศาสตร์ ในการจัดการสถานะ
ให้ผล

หรื อมีผลในทางเป็ นคุณแก่ผลประโยชน์ของชาติมาก

3
1.4. ระเบียบวิธีการศึกษาและวิจัย
(1)
สถาบัน การศึ กษาและองค์กรเอกชน NGOs จํานวนมาก
วารสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกโทรนิกส์ทางอินเตอร์ เน็ต
(2)
ราชการ
แห่งชาติ สํานักข่าวกรอง กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
บุคคล
ปั ญหาด้านสัญชาติ
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ และส่ วนราชการใน
SWOT (SWOT analysis)
โดยวิเคราะห์จากจุดแข็ง
(strength) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunity)และภัยคุกคาม(Threat)
หรื อศัตรู โดยเฉพาะในประเด็นปั ญหาคนสองสัญชาติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.5
(1)
กระทรวงฯ ในงานด้านสัญชาติ ปั ญหา นโยบาย และผลกระทบจากการดําเนิ นนโยบายต่ างๆ ด้า น
สัญชาติ ตลอดจน การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ ปั ญ หางานด้
(2)

4
การทํางานร่ วม

(3) ทําให้เกิดความรู ้ในเชิงลึก (vertical knowledge) ในการทํางาน เกิดความคิดรวมยอด และ

ของกระทรวงฯ และการทํางานร่ วมกับหน่
(4)
ชาติจาํ นวนมากมายในประเทศไทยได้ดว้ ย

2

2.1 ค

ในปั จจุบนั
ประเทศชาติและประชาชนดํารงอยูด่ ว้ ยความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ
การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม
ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ดําเนินชีวติ ของประชาชน1
และ
หน่วยราชการต่าง ๆ จะต้องนําไปปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
ของรัฐผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ การเสริ มสร้างความสมานฉันท์ การพัฒนาอาชี พ
และความเป็ นอยูข่ องประชาชน การศึกษา การดูแลสุ ขภาพอนามัย ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาของ
สังคมเช่นปั ญหายาเสพติด ปั ญหาด้านเด็ก สตรี เยาวชน และผูด้ อ้ ยโอกาส เป็ นต้น
2.2

งชาติในมิติต่าง ๆ

ความ

ประชาชนเป็ นสําคัญ

ความ

ราชการต่างๆ และรัฐบาลจะต้องดําเนิ นการให้บรรลุ ผลในการธํารงรักษาและสร้ างเสถียรภาพให้
วไป
ๆ หลาย

1

ธํารง เจริ ญกุล,
การปกครอง),

50 ,หน้า 1.

(ลักษณะ วิชาการเมือง

6
หรื อ
กล่าวในแง่สถานะของบุคคล การแก้ปัญ หาสถาน
แห่งชาติเช่นกัน
2.3 ความหมายของคําว่ าสั ญชาติ และทําไมคนต้ องมีสัญชาติ
สัญชาติตาม European Convention on Nationality Strasbourg, 6.XI.1997 มาตรา 2เอ ได้
ให้คาํ นิ ยามว่า หมายถึ ง ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุ คคลกับรั ฐและมิได้มุ่งแสดงเผ่าพันธุ์
2
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Nottebohm (1953)3 ให้คาํ นิ ยามของคําว่า
สัญชาติวา่ หมายถึง “
ากความผูกพันทางสังคม
บุคคลและรัฐผูใ้ ห้สัญชาติมีต่อกัน ”
แต่ในบางกรณี สัญชาติอาจจะถูกกําหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ

คนเกิดมาย่อมมีบิดาม
กฎหมายระหว่า งประเทศ
ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 15
2

E.T.S. No. 166, signed in Strasbourg, 6 November 1997 ดูรายละเอียดและตัวบทอนุ สัญญา
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm ตามมาตรา 27
1 มีนาคม ค.ศ. 2000

3

.ศ. 2007 ประเทศในสหภาพ
16 ประเทศ มีเพียง 11
ลงนามแต่ยงั ไม่ได้

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

7
สัญชาติ ในอนุสัญญาเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ 7 กําหนดให้เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด
รู ้ จกั
ว่า หากคน
“ Diplomatic
ยต่อการบังคับใช้

Protection”

ผลใ

หรื อหลักเกณฑ์ใด คดี Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala) ได้วางหลักให้ถือความใกล้ชิด
คุม้ ครองคนชาติของตนได้
2.4 ทฤษฎีการให้ สัญชาติบุคคล
สองทฤษฎีคือ
การได้สัญชาติโดยการเ
ตามหลักการสื บสายโลหิต (Jus Sanguinis)

การได้สัญชาติโดยการยึดถือ หลักดินแดน (Jus Soli)

เกิ ดใน

8

ข้ อดี คือ ลดปั ญหาบุคคลไร้สัญชาติ
ข้ อเสี ย
นคงได้
การได้ สัญชาติหลังจากการเกิด
ผูใ้ ห้สัญชาติโดยผลของกฎหมาย (Naturalization)

4

(Jure matrimoneii) ในบางประเทศถือหลัก
5
แต่โดยมาก
6

วิเคราะห์

างกันย่อม

ของตนตามหลักดินแดน แต่ประเทศไทยให้สัญชาติคนของตนตามหลักสายเลือด หากบุตรของคน
มีคน
4

พันธ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร, คําอธิ บายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
3,2544) หน้า 4.
5
"Civil Code of Iran (last amended 1985)". United Nations High Commissioner for
Refugees.
http://www.unhcr.org/cgibin/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."
6
มาตรา 9
อนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยูใ่ นดุลพินิจของรัฐมนตรี

9

สองสัญชาติ มากนัก เว้นแต่จะมี ขอ้ ห้ามบางประการ เช่ น ห้ามดํารงตําแหน่ งทางนิ ติบญ
ั ญัติ ห้าม
ดปั ญหา
รัฐมนตรี กระทรวงสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมจากพรรคแรงงานสองคน
คนมี
หนังสื อเดินทางของตุรกี และโมร็ อคโคด้วย อันแสดงชัดเจนว่ารัฐมนตรี สองคนดังกล่าวนอกจากมี
7

แต่ในบาง
ประเทศ อาทิ ในสหรัฐอเมริ กา ประธานาธิ บดีคนปั จจุบนั ของสหรัฐฯ นายบารัก โอบาม่า มีบิดาเป็ น
คนสัญชาติ เคนยา มารดาเป็ นคนอเมริ กนั นายโอบาม่า เกิ ดในสหรั ฐฯ จึ งได้สัญชาติ สหรั ฐฯ แต่
ขณะเดียวกันตามกฎหมายเคนยา นายโอบาม่าก็ถือเป็ นคนสัญชาติเคนยาด้วย แต่ในกรณี ของนายโอ
บาม่า ไม่มีใครประท้วงว่า นายโอบาม่าจะไม่จงรักภักดีต่อสหรัฐฯ และเอาใจฝักใฝ่ ชาติเคนยา หรื อ
จะนําความลับสุ ดยอดของสหรัฐฯ ไปให้ชาติในอัฟริ กาไม่8
ด้วย
2.5

างไร แต่

2 สาเหตุใหญ่ คือ
1.

7

2007

8

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

James Joyner, “Obama:Citizen of the World” in Barack Obama and Dual CitizenshipDoes the United States Allow Dual Nationality, 10 August 2008 in
http://www.outsidethebeltway.com/ archives/ obama_citizen_of_the_world/

10

(มาตรา 5 พ.ร.บ สัญชาติ พ.ศ. 2508)
300,000
วินาศกรรมและการก่อการร้ าย ตลอดจนถึ งการมีงานทําการศึ กษาและปั ญหาทางด้านวัฒนธรรม
2.
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บคนกลุ่มน้อยใน
พม่าต่อต้านรัฐบาลทหาร ทําให้พม่าเกิ ดความหวาดระแวงต่อรัฐบาลไทย และปั ญหาความไม่เป็ น
ธรรมในสังคม
เติบโตในประเทศไทย
รายละเอี ยดและผลกระทบของปั ญหาดังกล่ าวข้างต้นจะได้กล่ าวโดยล
4

3
กฎหมาย
การได้ สัญชาติไทยตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติ สั ญ ชาติ ไ ทย พ.ศ. 2508 การได้สั ญ ชาติ ต ามกฎหมายไทยมี ค วาม
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และทฤษฎีสากล คือ
1. การได้สัญชาติไทยโดยการเกิด และ
2. การได้สัญชาติไทยโดยเจตนาของเอกสารภายหลังการเกิด
3.1 การได้ สัญชาติไทยโดยการเกิด

ได้รับสัญชาติโดยอัตโนมัติ คือ ไม่

3.1.1 สั ญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลของกฎหมาย
โดยหลักกฎหมายสัญชาติไทย ถือตามหลักสากลคือ
3.1.1.1 การได้ สัญชาติโดยหลักสื บสายโลหิต (bloodline principle or Jus Sanguinis ) คือ ผู ้
บด้ว ย
กฎหมายของบุตรอยู่ดีเพราะเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ด
แต่ งงานจดทะเบียนถูกต้ องหรื อไม่ จึ งจะทําให้ บุตรเกิ ดมาได้ สัญชาติ ไทย
560/2543
ประเทศลาวหลังปี พ.ศ. 2527
ฎี กาวินิจฉัยว่า บิ ดาตามบทกฎหมายดังกล่ าวต้องเป็ นบิ ดาโดยชอบด้วยกฎหมายคื อ จดทะเบี ย น
ก่อให้เกิดการ

12

ตรวจ DNA

ให้เ กิด ผลช่องว่า งของ
และสร้ าง

มี ก ารตรวจสอบสื บ สายโลหิ ตกันแน่ ชัดโดยการตรวจสอบพันธุ ก รรมทางยีนส์ หรื อดี เอ็นเอได้
พ.ร.บ สั ญ
4
.ศ. 2551 จึ งวางหลักเกณฑ์ ใหม่ ว่า บิ ดาหมายความรวมถึง
ทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด และมิได้ จดทะเบียนรั บรองผู้เกิดเป็ นบุตรก็ตาม
3.1.1.2 การได้ สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน (territorial principle or Jus soli) ของบุตรของคน
9

ต่าง

เป็ นไปโดยผลของกฎหมาย โดยกฎหมายกําหนดว่า ผูเ้ กิดใน

ราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเป็ นคนต่างด้าว ย่ อมไม่ ได้ รับสั ญชาติไทย
บิดาตาม

น

1)
2)
3)

นุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

หรื อจะกล่าวกันง่ายๆ ก็คือ ถ้าขณะเด็กเกิ ด บิดาหรื อมาดาของเด็กเข้าเมืองไทยมาโดยไม่ชอบด้วย
7 ทวิ
ของคนต่ า งด้า วได้สั ญ ชาติ ไ ทย อัน จะมี
ประกอบอาชี พและโอกาสของการมีงานทํา
ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

9

ประกาศคณะปฏิ
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13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรื อตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 1 แห่ ง
มาตรา 7(2) แห่ ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508
.ร.บ.สัญชาติ (
2) พ.ศ.
2535

13

มนุษยชนต่อไป
10

3.1.1.3
เกิ โดยผลอัตโนมัติของกฎหมายเพียงแค่ปรากฏว่า เกิ ดใ
แต่กฎหมายวางข้อยกเว้นว่า
รั ฐมนตรี จะพิจารณา และ
หรื อเป็ น
ให้ บุค คลตาม
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจนายเหงียนกับนางเตรื อนหนี ภยั สงครามเวียดนามเข้ามาอยูใ่ นไทยและ
ความตกลงกับ UNHCR
โตในค่ายอพยพ และเรี ยนหนังสื

ายวันชัยและบิดามารดาได้สัญชาติไทยได้ แต่จะต้องเป็ นไป
.ร.ม กําหนด
3.2 การได้ สัญชาติไทยภายหลังการเกิด

3.2.1 หญิงต่ างด้ าวสมรสกับคนสั ญชาติไทย และประสงค์ จะได้ สัญชาติไทย
การสมรส ศาลฎี กาไทยเคยตี ความว่า หมายถึ งการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย มิ ใช่ การ
สมรสแต่เพียงตามประเพณี (
24/2503)
แห่ งการสมรสเป็ นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณี แต่ละฝ่ าย (มาตรา 19 พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
10

มาตรา 8 พ.ร.บ สัญชาติ

14
การขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ 2481)
ทํา กา
(มาตรา 20 พ.ร.บ ขัดกันฯ) แบบแห่ งการสมรสอาจจะเป็ นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1459
สมรสได้
11

กิ

ก่ อนการสมรส
3.2.2 คนต่ างด้ าวขอแปลงสั ญชาติเป็ นไทย
หลักเกณฑ์และ

10 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ วาง

(ก)

สัญชาติ (ข) มีความประพฤติดี (ค) มีอาชีพเป็ นหลักฐาน (ง) มีภูมิลาํ เนาในราชอาณาจักรไทย
แปลงสัญชาติเป็ นไทยเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (จ) มีความรู ้
นอกจากคนต่างด้าวและบุตรของคนต่างด้าวสามารถ
ตาม พ.ร.บ.

4

2551

มาตรา 12/1 ยังได้กาํ หนดให้ผูอ้ นุ บาล ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์ของรัฐและผูร้ ับบุตรบุญธรรม
สามารถขอแปลงสัญชาติเป็ นไทยให้แก่คนไร้ความสามารถ หรื อ
นประโยชน์มหาศาลในการแก้ปัญหาเด็ก
12

รับการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ
โดยเฉพาะตามกฎกระทรวงได้ให้อาํ นาจ
11

มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
12
ฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติ
พ.ศ. 2551อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 และมาตรา 19

15

รวมถึงหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยหรื อไม่ได้สัญชาติ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
แทนทางการเมือง แต่รับรองให้มีสิทธิ
5 ปี 13
ชาติไทยโดยการสมรสหรื อสัญชาติไทยโดย
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากการแปลงชาติโดยแสดงเจตนาของปั จเจกชนตามตัวอย่างข้างต้นแล้
5

5
กุมภาพันธ์ 2523

เกาะกงสามารถแปลงสัญชาติเป็ นไทยได้

3.3
หากพิจาณาวิวฒั นาการของกฎหมายสัญชาติในประเทศไทย เรามีกฎหมายสัญชาติและการ
แก้ไข

11
13

14

14

มาตรา 99 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

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

16
ยกเลิกโดยกฎหมายสัญชาติ
ก่อให้เกิดผลกระทบ

จน

ผล
สถ

ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาหรื อกรุ งธนบุรี ประเทศไทยเผชิญศึก

สงครามและปั ญหาภั

รวมกันในราชอาณาจักรสยาม

“เทครัว”

ต้อนจากกรุ งเวียงจันทน์ และหลวงพระบางของลาวมาสร้างกําแพงเมืองกรุ งเทพฯ
พร้ อมสําหรั บรับศึกพม่า หรื

เป็ นอิ สลามมิ กชนเข้า

มาในกรุ งเทพฯ

3. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495
4. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495
5. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495
6. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2495
7. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
8. ประกาศคณะปฏิวตั ิ
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9. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
10. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
11. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508

อเตรี ยม
ชาวมอญมา

พ.ร.บ.สัญชาติ(
พ.ร.บ.สัญชาติ(
พ.ร.บ.สัญชาติ(
13 ธันวาคม 2515
พ.ร.บ.สัญชาติ(
พ.ร.บ.สัญชาติ(
พ.ร.บ.สัญชาติ(

2) พ.ศ. 2496
3) พ.ศ.2499
4) พ.ศ.2503

2) พ.ศ. 2535
3) พ.ศ.2535
4) พ.ศ. 2551

17
ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมี พระเมตตาอนุ ญาตให้ชาวต่า
และเอเชี ย
ธรรมดา มี ก ารแยกกลุ่ ม
หรื อ บ

กลางพระนคร จนในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
ระหว่ า งพลเมื อ งของพระองค์ จึ ง มี
“นโยบายกลายให้ เ ป็ นไทย”
.ร.บ แปลงชาติ ร.ศ 130 (พ.ศ. 2454)
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจี นสามารถแปลงสั ญชาติ เป็ นไทยได้โดย
ไม่มีข ้อจํากัดมากนัก 15คื อ ต้องเป็ นผูบ้ รรลุ นิติภาวะ ความประพฤติ ดี แ ละมี อ าชี พ การงาน
ชาติ ย งั มี ผ ล
ครอบคลุ ม ถึ ง บุ ต รภริ ย าของผู ้แ ปลงชาติ ด้ว ย
ะราชบัญ ญัติ สั ญ ชาติ พ.ศ.
2456
"ความเป็ นคนไทย"
อาศัย อยู่ใ นราชอาณาจัก รสยาม
"การกลายเป็ นไทย" กระทํา ได้
นหากมี ค วามต้อ งการ
กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ
มาก เพราะหากทุกชาติพนั ธุ์กลายเป็ นไทย ก็ยอ่ มจะยอมรับอํานาจของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย และ
สะดวกแก่การปกครองและการเก็บภาษี
การต่อต้านอํานาจลงไป16
กฎหมายสัญชาติไทยในยุคแรกจะเปิ ดกว้างสําหรับการแปลงชาติและการเป็ นคนไทยตามหลัก
ดินแดนเกิด
15

ชากรตามธรรมชาติ

และการอพยพ ดังปรากฏว่าภายในระยะเวลา 30
พ.ศ. 2462 สยามมีประชากรราว 6 ล้านคน เป็ นคนจีนราว
370,000คน ใน พ.ศ. 2480 สยามมีประชากรราว 14 ล้านคน เป็ นคนจีนราว 696,000คน ใน พ.ศ.
2490 สยามมีประชากรราว 17 ล้านคน เป็ นคนจีนราว 750,000
อพยพ
16
สายชล สัตยานุรักษ์, “ประวัติศาสตร์ ความคิดชาติไทยกระแสหลัก”
บนเวป
27 ธันวาคม2548 ดูรายละเอียดใน http://www.midnightuniv.org/ midnight2545/
document95197.html
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โรงเรี ยนไทย และถูกดูดกลืนเข้ากับวิถีชีวติ ไทยได้

หลักดินแดนเพราะเกิดในประเทศไทยอาจจะไม่
337
13 ธันวาคม2515 ถอนสัญชาติไทยของคนสัญชาติ
10 เม.ย.2456
13 ธ.ค.2515
กฎหมาย
มาในลักษณะไม่ถาวร
ด้วยกฎหมาย
จีนเข้ามาสู ญเสี ยสัญชาติไทยแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อคนต่างด้าวจํานวนไม่น้
ไทยในราวก่อน พ.ศ.2500
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศพม่า
ราษฎรในประเทศดังกล่าว

พวกเขา

ก็ยอมรับให้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนแก่บุคคลดังกล่าว สภาพ
“
โดยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” กล่าวคือ พวกเขาจะได้รับการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียน
ราษฎรไทย
แม้ว่าจะไม่
ไทย และความเป็ นเอกภาพแห่งพลเมืองไทย จึงค่อยๆ ทํางานโดยใช้กลไกของหลักดินแดนและโดย
ความแตกแยกทางชาติ
พันธุ์ จึง
สภาวะแห่ งสันติในการจัดการประชากร โดยกลไกธรรมชาติของหลักดิ นแดน และหลัก
14 ธ.ค.2515 โดยประกาศคณะ
337 ดังกล่าวเป็ นผลจากนโยบายของรัฐบาลท
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จากนโยบายกลายความเป็ นไทยในสมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์
.ร.บ.
สัญชาติ

2 พ.ศ. 2535 ให้บุตรของหญิงไทยสามารถมีสัญชาติไทยได้โดยหลักสายโลหิ ตด้วย

ตามหลักการเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายและกําหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยของบุตร

รายเสี ยใหม่โดยใ
บังคับตาม พ.ร.
ไทยโดยผลของ ป.ว. 337
การ
ปรากฏในมาตรา 23

.ร.

4 พ.ศ. 2551โดยสาระสําคัญ
.ว. 337 ได้รับสัญชาติ

และเป็ นผูม้ ีความประพฤติดี หรื อทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรื อประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทย
ญชาติของเด็ก

สัญชาติ

3.4.

3.4.1 สนธิสัญญาและอนุสัญญาต่ าง ๆ

20
3.4.1.1 อนุ สัญญาแห่ งกรุ งเฮก ว่าด้วยการขัดกันแห่ งกฎหมายสัญชาติ ค.ศ. 1930

อย่
3.4.1.2 อนุ สัญญาแห่ งสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพของไร้ สัญชาติ ค.ศ. 1954

3.4.1.3 อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลดการไร้ สัญชาติ (United Nations
Convention on the Reduction of Statelessness, 30 August 1961)
13
ธันวาคม ค.ศ. 1975 ในปั จจุบนั มีรัฐภาคีเพียง 19 รัฐ
1.

(jus soli) โดยจะ

กล่าวคือ
- รัฐต้องให้สัญชาติโดยหลักสื บสายโลหิ ตทางฝ่ ายบิดาหรื อมารดา (jus sanguinis) แม้บุคคล
สถานะของบุคคล ไม่วา่ โดยการสมรส
ธรรม ฯลฯ
การไร้สัญชาติ)
จากการเสี ยสัญชาติ
ก่อน
-

การรับรองบุตร การรับบุตรบุญ
(

(
- รัฐจะต้องไม่ถอนสัญชาติของบุคคล
เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
หรื อการใช้กลฉ้อฉล

)
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- รัฐจะต้องไม่ถอนสัญชาติของบุคคลหรื อกลุ่มของบุคคลโดยเหตุผลทางด้านผิว ชาติพนั ธุ์
ศาสนา และการเมือง
3.4.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติของ
.ศ. 1957 กําหนดกรอบไว้วา่ การ

สัญชาติของสามีได้
3.4.1.5 อนุ สัญญาว่าด้วยปั ญหา
ค.ศ. 1930 กําหนด กรอบไว้ว่า บุคคลอาจมีหลายสัญชาติได้ แต่รัฐไม่อาจใช้ความคุม้ ครองทางการ

เพราะการแต่ ง งาน หรื อ การแปลงชาติ ของสามี ข ้อพึง สั ง เกต
หมาย
17

กลายเป็ นจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ หรื อกลายเป็ นหลักกฎหมายระหว่างประเทศสากลไปแล้ว
20 เคยถือหลักก
ด้าวหรื อเป็ นคนสัญชาติของฝ่ ายชายไป แต่โดยผลของการปฏิบตั ิตามๆ กันมาของประเทศต่างๆตาม
อัตโนมัติ แต่หญิงต้องแสดงเจตนาถือสัญชาติตามฝ่ ายชายด้วย หรื อการแปลงสัญชาติของชายผูส้ ามี
ไม่ทาํ ให้สัญชาติเดิมของหญิงเสี ยไปเป็ นต้น

17

กมล สนธิ เกษตริ น, คําอธิ บายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, (สํานักพิมพ์นิติ
บรรณาการ,
6, พ.ศ. 2534), หน้า 126.
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3.4.2 คําพิพากษาศาลระหว่ างประเทศ อาทิ
คดี Tunis and Morocco Nationality Decrees Case เป็ นคดีในศาลประจํายุติธรรมระหว่างประเทศ
.ศ.192318

ประเทศอาณานิ คมกล่าว คือ ประเทศตูนิเซี ย และ ประเทศมอร็ อกโค อังกฤษได้ปฏิ เสธกฎหมาย
อังก

อํานาจภายในของรัฐหรื อไม่
กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบด้วย
ประเด็

ศาลได้
ต้องพิจารณาสถานการณ์
หาใช่
วย

เช่นกัน
15 วรรค 8

เพราะ
คดี Nottebohm (Liechtenstein v.

19

18

PCIJ Rep, Ser B, No 4, p 24 (1923); Harris 5th ed, 587
ความใกล้ชิด หรื อ intimacy
ของ
the reserved
domain หรื ออาณานิคมของตนก็ตาม
19

.ศ. 1907 เนเธอร์ แลนด์ได้ออก
นโดนี เซี ยเป็ นคนฮอลันดา ตามหลัก

Jus soli
กระบวนการยุติธรรมจี นไม่ได้ มาตรฐานสากล แต่ กลับ เป็ นผลสํา เร็ จภ

23
Guatemala) ค.ศ. 195520 เป็ นคดี ในศาลยุติธรรมระหว่า งประเทศหรื อศาลโลก ข้อเท็จจริ งโดย
สรุ ปว่า นาย Friedrich Nottebohm มีสัญชาติเยอรมันโดยการเกิด ต่อมานาย Nottebohm
ด้มี
(genuine link)
Nottebohm
ช่วยเหลือคุม้ ครอทางการทูตแก่นาย Nottebohm ได้ โดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรื อศาลโลก
รั ฐ
แท้จริ ง(genuine link) กับพลเมืองสัญชาติตนเป็ นสําคัญ
(genuine link)
ต่อมากลายเป็
(flag of convenience) ในการให้
เป็ นเจ้าของเรื ออย่าง

3.4.3 กฎหมายระหว่ างป
ผูกพันประเทศไทย
3.4.3.1 ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948

3

พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ข้อ 15
(1)
กฎหมายสัญชาติฉบับแรกของตนในปี ค.ศ. 1909 และเนเธอร์ แลนด์ได้ยกเลิ กการบังคับกฎหมาย
ดังกล่าวกับชาวจีนในอินโดนี เซี ย 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 รายละเอียดศึกษาได้จาก 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 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีอนุ สัญญาฯ

29

ตุลาคม 2539 ข้อ 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองโดยมาตรการต่าง ๆ
ผูเ้ ยาว์จากครอบครัวของตนสังคม และ

าติผิว

เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน หรื อกําเนิด
2.
3.
3.4.3.3 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ ค.ศ. 1997
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคี อนุ สัญญาฯ
กันยายน 2528 ข้อ 9
1.

8

งงานกับคนต่างชาติ
อันจะทําให้เธอเป็ นคนไร้สัญชาติหรื อบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี
2.
3.4.3.4 อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก ค.ศ. 1989
27 มีนาคม 2535 ข้อ
7
1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด
มารดาของตน
2.
รัฐภาคี
เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ

ตามกฎหมายภายใน และพันธกรณี ของ

25

ระหว่าง
ฉบับ ให้ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีส่วนแก้ไขปั ญหาคนไร้สัญชาติ สัญชาติ
ะเลยสิ ทธิ ของคนต่างด้าว คนไร้สัญชาติ คนสอง
กับการทํางานด้านสัญชาติอย่างมาก

วิเคราะ

4
คนไร้ สัญชาติ

ไทย
ทางปฏิ

อพยพเข้า
ในบท

และบทวิเคราะห์
โดยเน้นตัวอย่าง

เป็ นกรณี ศึกษา

4.1. ปัญหาคนสองสั ญชาติหรือหลายสั ญชาติ
ก.
มีสองสั ญชาติหรื อหลายสั ญชาติ
ตามทฤษฎีนิติศาสตร์ บุคคลอาจกลายเป็ นคนสองหรื อหลายสัญชาติโดย
1.
หลักดิ นแดน
บุคคลอาจจะได้สัญชาติของอีกรัฐ
2 . การแต่งงานระหว่างคนต่างสัญชาติกนั
กลายเป็ นคนสองสัญชาติ
3. การแปลงชาติยอ่ มทําให้บุคคลได้รับสัญชาติ ใหม่ แต่ในหลายประเทศยังให้คงสัญชาติเดิม
ไว้ได้หากไม่ได้แสดงเจตนาสละสัญชาติเดิมของตน กรณี เช่นกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา หรื อการ
แต่อาจจะไม่เสี ย
สัญชาติเดิมหากไม่ได้แสดงเจตนาสละสัญชาติ เช่นกรณี ตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ สัญชาติของไทย
4.
เพราะรัฐใหม่ถือว่าพลเมือง
ย่อมทําให้
เกิดสภาวะคนสองสัญชาติได้
ข.
และการมีสัญชาติเดียว
1. ประเทศ
ได้แก่ มาเลเซี ย จีน เดนมาร์ ก
สิ งคโปร์ และอินเดี ย (แต่อินเดียยังมีขอ้ ยกเว้นบางประการจะ
กล่ าวต่อไป) บาง
อาทิ ซาอุดีอาระเบีย
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2.

เพราะถื อว่าเป็ นการได้รับทรั พยากรและความ
น
สร้ างบทบาทประเทศของตนในระดับโลก ได้แก่
สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน
อังกฤษ
3.
แต่ให้ถือหลักการมีสัญชาติเดียว
แต่ก็ ไม่มีขอ้ ห้ามสําหรับการมีสองสัญชาติ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ ปากีสถาน เคนยา อินเดีย
(กรณี อินเดียนําระบบ overseas citizenship คือ ยอมรับว่าคนอินเดียบางคนอาจมีสองสัญชาติเพราะ
น
อินเดียไม่ถือว่า
แต่มีสิทธิ ได้รับหนังสื อเดินทางอินเดีย)
ค. วิเคราะห์ กฎหมายไทย
ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มระบบกฎหมายสัญชาติของประเ
ไม่
มีขอ้ ห้ามสําหรับคน
จะเห็ นได้จากบทบัญญัติกฎหมายในหลายมาตรา คือ
มาตรา 9
เป็ นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผูม้ ีสัญชาติไทย มาตรา 13
ไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติของสามีได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของสามี
ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย
สละสัญชาติไทย มาตรา 14
บิดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ของบิ ดา
ให้แสดง
ล้วนแสดงถึงการมี
สองสัญชาติของคนไทยตามข้อกําหนดในมาตราดังกล่าว
แม้ในมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ จะกําหนดว่า
แปลงสัญชาติเป็ นคนต่างด้าว หรื อสละสัญชาติไทย หรื อถูกถอนสัญชาติไทยย่อมเสี ยสัญชาติไทย
แต่ตามกฎหมายสัญชาติ
มีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาตาม
มาตรา 5
และทางราชการมักละเลยไม่ให้ความใส่ ใจต่อการ
22 ไม่
จากบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอาจมีกรณี การเกิดบุคคลหลายสัญชาติได้ตาม
พรบ.สัญชาติ แต่กฎหมายสัญชาติ ไทยก็ มิได้ยอมรั บ และกําหนดสิ ท ธิ
ของบุ คคลหลาย
สัญชาติไว้แต่อย่างใด
4.1.1
ต้องแยกพิจารณาเป็ นกรณี คนสองสัญชาติในต่างประเทศโ
คนสองสัญชาติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ย

28
4.2 ผลกระทบจาก
หรื อการสมรส

ปั ญ หาของการถื อ ครองสองสั ญ ชาติ
ไม่มีผลกระทบ

นัก ย
แต่อย่างไรก็ตาม มีผวู ้ ิจารณ์ ปัญหาคนสองสัญชาติกบั ปั ญหาความ
ก.

ติเดียว
ทางเดี ย ว แต่ค นไทยสองสัญ ชาติ
ทํา งานใน
ไม่ได้เสี ยภาษีให้กบั รัฐไทย แต่กลับได้รับสิ ทธิ สอง
อ
บ้านอยูอ่ าศัยทําได้เช่นเดียวกับคนไทย ไม่มีขอ้ จํากัดการถือครอง หรื อสิ ทธิ ในการประกอบอาชี พ ก็
สัญชาติไทยไปเป็ นคนต่างด้าว การทํางานในประเทศ ก็จะถูกจํากัดโดย พรบ. การประกอบธุ รกิจคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็ นต้น
ข.
คนไทย
หากไม่รับหมาย
เกณฑ์ทหาร ไม่มารับราชการทหาร รัฐก็ไม่ส
ได้
ค. การให้ความคุม้ ครองทางการทูต (Diplomatic Protection)
โดยหลักการแล้ว
หลายสัญชาติ เคยมีปัญหาในทางปฎิ บตั ิระหว่างการมีสัญชาติกบั การให้
อาทิ หญิ ง ไทยแต่ ง งานกับ คนชาติ อิหร่ า น หรื ออิ รัก จะได้สั ญชาติ อิหร่ า นหรื ออิ รัก โดย
อัตโนมัติ แต่หญิง
. ต้องการนํา หญิ งไทยอพยพกลับประเทศ ท
สองปฎิเสธไม่ออก exit visa
หากรัฐสัญชาติใหม่ยินยอม รัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือ
กฎหมายระหว่างประเทศว่า บุคคลอาจมีหลายสัญชาติได้ แต่รัฐไม่อาจใช้ความคุม้ ครองทางการทูต

29
ง. การมีหลายสัญชาติกบั ปั ญหาการก่อการร้าย หลังเหตุการณ์ 9/11 ปั ญหาก่อการร้ายเป็ น

ละวัฒนธรรมกับประเทศ
มุสลิ มหัวรุ นแรง มี ความไม่พอใจในนโยบายของ
การมีหลายสัญชาติเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวก
จ. คนไทยสองสัญชาติเข้ามาใช้สิทธิ ตามกฎหมายไทย
เกิดปั ญหาการตีความว่า
เข้าทํางานในหน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจจะทําได้หรื อไม่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา21 เคยตีความไว้เป็ นบรรทัดฐานว่า ไม่มีกฎหมาย
กําหนดให้

21

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (

157/2551)
ลยี อ วกาศและภู มิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สทอภ. พ.ศ.2543
สัญชาติไทย

33(1)

ต้องมี
พระราชกฤษฎีก
สทอภ.
ประกอบกับมาตรา 35 กําหนดเหตุ

สทอภ.
หตุ แห่ งการพ้นจาก
ตําแหน่งไว้
สทอภ. เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยโดยการ
เกิด และมิได้สละสัญชาติไทย
33 (1)
ของ สทอภ.ได้

สทอภ.พ.ศ.2543
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ในเวลาเดียวกับ
คนไทยสองสัญชาติจึงสามารถทํางานในหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจได้
คนไทยสองสัญชาติตอ้ งการลงสมัครรับ
หรื อสมัครเป็ นนักกีฬาที
ใน
นามประเทศไทยจึงสามารถทําได้เช่นกัน โดยทางปฏิบตั ิถือว่า
ประเทศ แต่พิจาร
เขาเกิดเติบโตและทํามาหากินรับใช้ประเทศมาโดยตลอด
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของต่ างประเทศ
จากการศึกษากฎหมายสัญชาติของต่างประเทศ ทางปฏิ
สิ ทธิ ของบุคคลสองสัญชาติในต่างประเทศแตกต่างกันเป็ นสองทาง คือ
องการถือสองสัญชาติ หลายประเทศและไม่มีขอ้ จํา
สิ ทธิ อย่
อาทิ สหรัฐฯ22 ออสเตรี ย แคนาดา ในแคนาดา อดีตนายกรัฐมนตรี
จอห์น เทอร์ เนอร์ ก็มีสัญชาติแคนาดาคู่กบั อังกฤษ แต่ในประเทศ
โดยเฉพาะด้านการเมือง
การเมือง23
บางประเทศมี ข ้อจํา กัด มิ ใ ห้บุ ค คลสองสั ญชาติ เ ข้า รั บ ราชการหรื อดํา รงตํา แหน่ ง ทาง
อาทิ
24
ใน

22

ในปี 1999 รัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยังให้ความเห็ นว่า ไม่มีขอ้ จํากัดด้าน
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

24

อาทิ นางมิเชลลี ชอง อดีตผูส้ าํ เร็ จราชการแคนาดา (ประมุขของรัฐแคนนาดา)

en.wikipedia.org/wiki/Multiple_citizenship+multiple+citizenship&cd=1&hl=th&ct=clnk&g

l=th
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25

ออสเตรเลีย ห้าม

กฎหมายเม็กซิ โก

ทหารของอีกรัฐ26
4.1.1.2 บทบาทของกระทรวงการต่ างประเทศในการจัดการ/แก้ ปัญหาคนไทยสองสั ญชาติ
- การดําเนินการให้มาตรา 22 พ.ร.บ สัญชาติ มีผลใช้บงั คับ
จะเห็นได้วา่ แม้ตวั บทในกฎหมายสัญชาติของไทย จะ
สองหรื อหลายสัญชาติได้ แต่โดยหลักการแล้ว กฎหมายไทยต้องการให้บุคคลมีสัญชาติเดียว ดังจะ
เห็นจากมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
ต่า งด้า ว หรื อสละสั ญชาติ ไทย หรื อถู ก ถอนสัญชาติ ไ ทยย่อมเสี ย สั ญชาติ ไ ทย แต่ ผลบัง คับ ตาม
มาตรา 22
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลต่างๆ
ทราบ

นเ

สอท./สกญ.
สอท/สกญ. บางแห่ งได้

บางแห่ ง
ในอดีต กองสัญชาติฯ เองก็ไม่ได้ดาํ เนิ นการส่ ง
อไปให้กระทรวง มหาดไทยแต่อย่างใด
พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา กอง
สัญชาติฯ ได้ดาํ เนิ นการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วโดยวางแนวปฏิบตั ิให้ สอท./สกญ. ต่างๆ ส่ งหนังสื อ
ฯ และกองฯ จะดําเนิ นการส่ งมอบต่อไปให้
กระทรวง มหาดไทย
ทําให้มาตรา 22 พ.ร.บ สัญชาติ มีผลบังคับใช้ได้จริ ง และเป็ นการ
- การแก้ปัญหาการรับราชการทหาร การคุม้ ครองการทูต สถานะของบุคคลผ่านการยอมรับ
สามารถแก้ปัญหาได้ผา่ นการทําความตกลงทวิภาคีหรื อ
การเข้
ผูเ้ ขียนเห็ นว่า ในสหภาพยุโรปได้มีการ
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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สิ ทธิ

(มาตรา 17) บุคคล
(มาตรา 21) ฯลฯ การกํา หนดให้รั ฐ ภาคี มี ก าร
(มาตรา 23) และยังมีอนุ สัญญาระหว่าง
3 กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมายเป็ น
ม

4.1.2 ผลกระทบจากปั ญหาคนสองสั ญชาติตามแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย
ประมาณกันว่ามีคนสองสัญชาติไทย-มาเลย์อยู่เป็ นจํานวน 300,000 คนแต่จะเป็ นจํานวนแน่ นอน
27
"วันปื นแตก" ห
4 บ้านปิ เหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิ วาส
4 มกราคม พ.ศ. 2547 พบว่าปี 2547
887
เหตุ การณ์ ปี 2548 มีเหตุการณ์ รุนแรง 966 เหตุการณ์ ปี 2549
ขยับเป็ น 1,329
เหตุการณ์ ปี 2550 พุง่ สู งสุ ด 2,129 เหตุการณ์ และในปี 2551 ลดลงเหลือ 1,229 เหตุการณ์
ข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ (ตร.) ระบุ ว่า นับแต่ปี 2547
พฤษภาคม 2552
9,687 เหตุ
5,071
เหตุ ระเบิด 1,574 เหตุ วางเพลิ ง 1,396 เหตุ
3,513 คน เป็ น
ประชาชน 3,078 คน ตํารวจ 223 นาย ทหาร 222 นาย มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ 6,220 คน
มีครู เสี ยชีวติ จากเหตุไม่สงบ 92 คน
96 คน ได้รับบาดเจ็บ พระภิกษุ-สามเณร มรณภาพ
5 รู ป บาดเจ็บ 15 รู ป
ตัวเลข "ผูเ้ สี ยชี วิต"
4 มกราคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2552 พุ่งสู งถึง 3,513 ราย28 รัฐบาล
29
ทุกรัฐบาลได้ทุ่มงบฯแก้ปัญหาภาคใต้ไปแล้วกว่า 109,000 ล้านบาทตลอด 5

27
28

หน้า 12.

หนังสื อพิมพ์มติชน,
11 มิถุนายน 2552 หน้า 13.
“
สงครามชิงมวลชน หรื อสงครามชิงงบฯ?” หนังสื อพิมพ์มติชน,

33
3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัด
6
และ ชุ ดรักษา
ความปลอดภัย หมู่ บ ้า นหรื อ ชรบ.
1 แสนล้านบาทแล้ว ในรอบ 5

ด้วย

กําลัง
สามารถเข้าถึงได้ แต่ก็สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์ เชิงพัฒนา และยุทธศาสตร์ ดา้ นจิตวิทยา เข้าครอบคลุม
2
เบ็ดเสร็ จเด็ดขาด

าล สามารถ จํากัด
”

“
ด
2552

ต.จวบ. อ.เจาะไอร้ อง จ. นราธิ วาส
11 คน ตามมาด้วยการ
ยิงหญิงท้องแก่ 8 เดื อนชาวพุทธเสี ยชี วิต การยิงวัดพุทธศาสนาจนพระสงฆ์หลายรู ปต้องหลบหนี
กระสุ นปื นกันพัลวัน จนมีผสู ้ งสัยกันมากว่า เรากําลังสู ้กบั ใคร ใครเป็ นผูก้ ่อการร้ายในภาคใต้
กันแน่30
"ความสนใจ"
ไทย "ต่อสู ้ทางการเมือง" อย่างหนัก ปั ญหา
ภาคใต้ไม่ค่อยได้รับความเหลียวแลอย่างจริ งจัง เห็นได้จากสถิติก่อเหตุในปี 2550
29

“
วังวนพายเรื อในอ่าง”
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pol01120652§ionid=0133&day=
2009-06-12,
12 มิถุนายน 2552.
30

จอม เพชรประดับ, “ไฟใต้..ใครคือผูค้ า้ สงครามตัวจริ ง” (11 มิถุนายน 2552)ใน
http://www.prachatai.com/ journal/2009/06/24633

34
กลับ มี
ประกอบกับกา
กระพือความเกลี ยดชัง ความไม่ไว้วางใจกันเองระหว่างคนพุทธและอิสลาม
มาเลย์
ล่าสุ ด นโยบายของรัฐบาลของ
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายแน่ชดั ว่าจะ
และ
ใช้การเมืองนําการทหาร ขณะเดี ยวกันจะเสริ มสร้ างให้กองกําลัง
ดังพระราชดํารัสของ
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
และสันติภาพ
“
ศอ.บต. (ศูนย์
อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ให้เป็ นองค์กรถาวร
หรื อกฎชารี อะห์
ภาคใต้เป็ นการเฉพาะ 31
”

“การเมืองต้องนําการทหาร :
“หัวใจ

เป็ นดาบสองคม”
4.1.2.1 คนสองสั ญชาติตามแนวชายแดนกระทบต่ อ
ของชาติอย่ างไร
จากกรณี ความรุ นแรงของความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้คนไทยมีทศั นะ
ต่อปั ญหาความรุ นแรงในภาคใต้เป็ นสองทาง

แบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้

ชาวไทยอิสลามในจังหวัดชายแดน

35
พวกเขา
ภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมเดี ย วกัน ประชาชนในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ มี
ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั ประชากรใน กลันตัน ตรั งกานู และเปรัค ของมาเลเซี ย ชาวไทย
อินเดีย ปากีสถานหรื อมาเลย์ จึงรังเกียจ ถ้ามีผมู ้ าเรี ยกว่า แขก
ตามประวัติศาสตร์

ทําให้ชาวไทยมุสลิ ม
มีความรู ้ สึกว่าตนไม่ใช่
และไม่ยอมพูดและเรี ยนภาษาไทยถือ

คนไทย เป็ นคนมลายู
ว่าเป็ นบาป32
อารยะธรรม
เห็นว่าเจ้าเมืองปั ตตานีนบั ถือศาสนาอิสลามมาโดยตลอด
เมืองปั ตตานี เป็ นของมลายูมาก่อนไทยยึดครองภายหลัง 33 พวกเขาไม่รู้ถึงความเป็ นพลเมืองของ
ตนเอง และพูดว่าเราเป็ นคนแขก อยูใ่ นปกครองของพระยาเมืองไทย

32

3

http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/situation/border_r3.htm
33
, หน้าเดี ยวกัน. น่าเสี ยดายว่าทางการไทยหรื อหน่วยงานทางประวัติศาสตร์

ราชอาณาจักรมาโดยตลอด ควา
.ศ. 2228
(ผู ้
แปล). “ สําเภากษัตริ ยส์ ุ ไลมาน ” แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ The Ship of Sulaiman ตีพิมพ์โดย
ศูนย์วฒั นธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่ าน ค.ศ. 2003 และสนใจดูรายละเอียด
บทวิเคราะห์ใน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งเตหะราน, มิตรภาพไทยใกล้ชิดกว่า 400 ปี พิมพ์เ
อิหร่ าน ครบรอบ 50 ปี กันยายน ค.ศ. 2005.
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พระยาเมืองเป็ นแขกเหมือนกัน
ศาสนา

และนับถือพุทธ
เดินทางเข้าออกตามแนวชายแดน โดยเราไม่ สามารถทราบแน่ชดั
ทางการต้องจับ

ตามองเป็ นพิเศษ และควรมีการลงทะเบียนประวัติ จากคําสัมภาษณ์ ของ
สัญชาติ ไทยมาเลย์เป็ นตัวการก่อความรุ นแรง ถื อพาสปอร์ ตสองเล่ม
(ประเทศ
ไทย)
(มาเลเซี ย) อาศัยแนวชายแดนเป็ นป่ าทึบและแนวเขา จึงยากต่อ
การจับกุมและหลบหนี ไปยังมาเลเซี ย
รสังคมจิตวิทยาปล่อยข่าว
เช่น กรณี คนไทยมลายู 131

เป็ น
ขตอํานาจรัฐ

มาก34
สองสัญชาติ ได้
อธิ บายกับผูว้ จิ ยั ว่า มีคนไทยสองสัญชาติก่อเหตุร่วมกับโจรใต้จริ ง แต่มีจาํ นวนน้อยมาก คนไทยสอง
างานทําได้ยาก ไม่มีใครมาลงทุน หากมีการถอน
สัญชาติคนสองสัญชาติหรื อให้เลือกสัญชาติเพียงสัญชาติเดียว คนส่ วนใหญ่จะเลือกสัญชาติมาเลเซี ย
สามจังหวัดฯลฯ
ไม่
สามารถรับวัฒนธรรมคนไทยจากส่ วนกลางได้ เพราะเขาก็มีวฒั นธรรมของตนเอง วิถีชีวิตประเพณี
ของตนเอง
พิมพ์และโทรทัศน์

34

สุ ณยั ผาสุ ก, เปิ ดรายงาน กมธ.ต่างประเทศ สว: ปั ญหาความรุ นแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลงใน http://www.prachatai.com (10 มีนาคม 2552).
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พวกเขา
ถ้าปราศจากการ
น

มีส่วนร่ วม
หลายคน

ได้รับการดู ถูกเหยียดหยาม
มาปกครอง
พวกเขาทําให้พวกเขารู ้สึกแปลกแยก และมีความรู ้สึกเหมือนไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย
เป็ นการดูถูกผูค้ น
35
และยังเห็ นว่า ทางการไทยกําลังพยายามกลื นกิ นวัฒนธรรมมาเลย์ของพวกเขา และ
ต้องการให้พวกเขารับวัฒนธรรมไทยส่ วนกลางแทน
รัฐบาลไทยยัง

ทางแก้ได้
ใน

มีการถกกันอย่างมากว่าจะจัดการอย่างไรกับคนสองสัญชาติไทยมาเลเซี ย
ผลการระดมความคิดมีความเห็นแยกเป็ นสองทาง คือ
ความเห็นแรก เสนอให้ยกเลิกการมีสองสัญชาติของคนไทยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซี ย
คนสองสัญชาติบริ เวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซี ย ถูกรัฐบาลไทย โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชิ นวัตร
นายกรัฐมนตรี มองในแง่ลบ
2547
ผูน้ าํ รัฐบาลไทยระบุวา่ การปราบปราม
กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบทําได้ยาก
เดิ นทางข้ามไปมาระหว่าง
ไทยและมาเลเซี ย รั ฐบาลในขณะ
ถือสัญชาติไทยด้วย อรัฐบาลไทยจะได้
ขอให้บุคคลสองสัญชาติให้เลือกถือเพียงสัญชาติเดียว
มองว่า คน
ผู ้
จึงได้หาทางสร้ างความสมดุ ล
โด

35

ประวิตร โรจนพฤกษ์, “เราจะดับไฟความรุ นแรงชายแดนใต้ได้อย่างไร” (14 มิถุนายน
2552) ใน http://www.prachatai.com/journal/2009/06/24673
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ถือสั ญชาติเดียว โดยอ้ างอิงหลักปฏิบัติกฎหมายระหว่ าง
ประเทศประเภทจารี ต ประเพณีระหว่ า งประเทศว่ า รั ฐจะไม่ ถ อนสั ญ ชาติ ของคนชาติ โดยหลั ก
สื บสายโลหิต36
หรื อให้คนเลื อกเพียงชาติเดี ยวโดยข้อเท็จจริ งหรื อโดยข้อ
กฎหมาย
รี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ไม่กระทํา อาทิ
เป็ นมาเลเซี ย มารดาเป็ นไทย
เมิ ด
ยังเห็นว่า
ของชายแดนไทยประสิ ทธิ ภาพนัก
(1) การเสริ มประสิ ทธิ ภาพในระบบควบคุมการผ่านแดนไทย-มาเลเซี ยของบุคคลทุกคน
(2) การตรวจระบ
และ
(3)
สัญชาติเพียงสัญชาติเดี ยวชะลอหรื อยกเลิ กไป
ความ
ในภาคใต้
4.1.2.2

ญชาติก็ยงั มีการพูดถึ งเสมอ

การแก้ปัญหาภาคใต้โดยการจํากัดให้คนใน
การถอนสัญชาติใด
หรื อบัง คับ ให้ค นสองสั ญชาติ ต้องเลื อกสั ญชาติ ใ ดสั ญชาติ
ในทางสังคมจิตวิทยา
มองว่ารั ฐบาลมี ความรั งเกี ยจเดี ยดฉันท์และ
อีก
สงบ
36

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุ นทร, “ ถือหลายสัญชาติ : เป็ นภัยต่อรัฐจริ งหรื อ?”
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document9534.html
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คนสองสัญชาติตามแนวชาย

คน
ย

ด้วยเลย
การถื อ
สะดวกในการทํางาน การประกอบอาชี พ ไม่ได้มีผลต่อทําให้ความเป็ นไทยน้อยลงแต่ประการใด
37

อย่างไรก็ตาม
ประโยชน์ ใ นการทํา ให้ เห็ นทางออกในการแก้ปั ญ หาเช่ นกัน เพราะทํา ให้รั ฐบาลรุ่ นต่ อมา แม้
ภายหลังการปฏิ วตั ิ 19 กันยายน 2549 กลับเดิ นตามนโยบายของ พ.ต.ท ทักษิ ณฯ ในการหยิบยก
เพียงแต่
รัฐบาลนายสมัคร
ยอมรับว่า การถื อสองสัญชาติยงั อาจจะมีความจําเป็ น แต่ก็เป็ น
แต่รัฐบาลภายหลังยุค พ.ต.ท ทักษิณ ชิ น
ตลอดจนการเข้ม งวดในการออกบัต ร

วัตร ยอ

38

มไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กระจัดกระจายเอยู่ในหลายหน่ วยงานตามภารกิ จ ได้แก่ กลุ่มงานความ
โยบายและวางแผน กรมภูมิภาค กรมเศรษฐกิจ และกรมการกงสุ ล
สํ านักนโยบายและวางแผน
ประเทศเ
การก่อการร้ายสากล โดยจะมีบทบาทนําในด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการก่อ
การร้ า ยสากล
37

โครงการจินตนาการใหม่ "ความเป็ นไทย" ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล"คนสองสัญชาติ" อคติแห่งความไม่เป็ นไทย ลงใน
http://www.prachatai.com/journal/2006/04/8100 (9 เมษายน 2549)
38
จากการสอบถ
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รับผิดชอบการข่าวสถานการณ์ การก่อความไม่สงบ
เข้าร่ วมประชุ มและประสานงานด้าน
ดชายแดนภาคใต้โ ดยเน้นการให้
ความสําคัญกับ "คนในเชิ งวัฒนธรรม”
ให้สามารถ “อยู่อย่าง
มุสลิ มใน สังคมไทย อย่างมี ความสุ ขและ มี ความสามัคคี ” เห็ นคุ ณค่าในความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรม
และการปกป้ องวิถีชีวิต ของประชาชน ให้สามารถ
ดําเนินชีวติ ตามหลักศาสนา
มีความสมอภาคในโอกาส มีความปลอดภัย มีภาวะทาง
สังคมจิตวิทยา
และใช้ภูมิ
และการพัฒนา
และโลกมุสลิม
ปั ญหา ยาเสพย์ติด ใน
เชิ งป้ องกันเชิ งรุ ก
และเครื อข่ายทางสังคม สร้างภูมิคุม้ กันให้เยาวชน
และสังคม
กรมภูมิภาค กรมเอเชียตะวันออก
โดยเฉพาะมาเลเซี ย การหารื อเจรจากับผูน้ าํ มาเลเซี ย เสนอแนะประเด็นและท่าทีของฝ่ ายไทยใน
การเจรจาความร่ วมมือกับมาเลเซี ยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน รวบรวม
และวิเคราะห์ ข่ า ว และท่ า ที ของมาเลเซี ย ต่ อปั ญหาชายแดนภาคใต้ กรมเอเซี ย ใต้ รั บผิดชอบ
ติดตามท่าทีของประเทศสมาชิ กในองค์การมุสลิม โลก (Organization of Islamic Conference หรื อ
OIC)
สมาชิ กในองค์กร OIC
ยแต่อย่างใด
กรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ กระทรวงการต่ างประเทศ ได้เสนอการจับมือสร้ างความ
ร่ วมมือไตรภาคีไทย-มาเลเซี ย-อินโดนี เซี ย
ของเกาะสุ ม าตราของอิ นโดนี เซี ย ได้แ ก่ แคว้น อาเจะห์ จัง หวัดสุ ม าตราเหนื อ จัง หวัด สุ ม าตรา
ตะวันตก จังหวัดสุ มาตราใต้ จังหวัดบังกูลู จังหวัดเรี ยวและจังหวัดจัมบี
ตะวันตกของมาเลเซี ย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปี นัง เปอร์ ลิส เซลังงอร์ และกลันตัน
8 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ข องไทย ได้ แ ก่ สงขลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส ยะลา สตู ล ตรั ง พัท ลุ ง และ
นครศรี ธ รรมราช
"
เศรษฐกิ จ"
โดยปรับยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานของ
กรอบความร่ วมมือให้กระชับและเน้นไปสู่ การปฏิ บตั ิได้จริ ง
สงขลา-ปี นัง -เมดาน (Seamless Songkhla-Penang-Medan
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Economic Development Corridor)
IMT-GT ต่อไป หากโครงการดําเนิ นได้ตามแผนจะช่วยการกินดี อยู่ดี
ของประชาชนใ
แต่ทางการไทย
ปั ญหาการ
สํ านักงานพัฒนาความร่ วมมือระหว่ างประเทศ รับผิดชอบงานความร่ วมมือภายใต้กรอบ
ย-มาเลเซี ย (Joint Development Strategy for Border Areas:
JDS)
(สงขลา ยะลา สตูล ปั ตตานี และนราธิ วาส)
รัฐทางภาคเหนื อของมาเลเซี ย (ปะลิส เกดะห์ กลันตัน และเประ เฉพาะอําเภอเปิ งกาลันฮูลู ) โดยมี
39

เร่ งด่วน โดยกรอบความร่ วมมือมุ่งเน้นความร่ วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ 1.ด้านพัฒนาโครงสร้ าง
2.
3.
4. ด้านวัฒนธรรม 5. ด้านการค้าและการลงทุน 6.
ประมง ปศุสัตว์ และชลประทาน 7. ด้านการเงิ นและการคลัง 8. ด้านพลังงาน และ 9. ด้านการ
บรรเทาสาธารณะ ความร่ วมมือในกรอบ JDS จะสนับสนุ นความร่ วมมือในกรอบการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ ายอินโดนี เซี ย-มาเลเซี ย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMTGT)
กรมการกงสุ ล กองห
จัง หวัด
4.2 ปัญหาคนไร้ สัญชาติ
ก.

ปสู่ สถานการณ์คนไร้สัญชาติ ในประเทศเรา
คือ
1. เกิดจากการปฏิ บตั ิการของเจ้
ไม่สามารถเข้าสํารวจทะเบียนประชากรใน
และตัวผูไ้ ร้สัญช
อาจมีสัญชาติไทยตามหลักดินแดนอยู่
ห่างไกล จึงไม่ได้มีการแจ้งเกิด ทําให้พวกเขาเสี ย
39

http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=18194
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2. ปั ญหาในเชิ งนโยบาย
โดยเฉพาะประกาศคณะปฏิ วตั ิ
ฉบับ 337 (ปว. 337)
บ้าน ด้วยความเกรงกลัวว่าจะมีการแทรกซึ มเข้ามาในประเทศโดยการแต่งงานของคนต่างด้าวกับ
ชายไทย และอาจเป็ นการบ่อนทําลายประเทศต่อไปในอนาคต 40
โดยกฎหมายไม่ยอมรับว่าเพียง
ต่อไป
ข. ประเภทของบุคคลไร้ สัญชาติ
จากการปฏิบตั ิงานของผูว้ จิ ยั อาจแบ่ง
2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ
1.
(ชาวไทยภูเขา)
2.
การสู ้รบ(กลุ่มญวนหรื อคนต่างด้าวอพยพ)
ค. วิเคราะห์ กฎหมายไทย
1) ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ 337 ออกมาทําให้
ทย
2)

พ.ศ. 2535 ได้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ 337 และผ่อน

ไทย และมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ 2551
ออกมาช่วยเยียวยา

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ไขปั ญหา
337

รับรองสถานะบุคคล 3 กลุ่มให้เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยคือ
1
14 ธันวาคม 2515
40

กําหนดและ
. 33

ตามคําปรารภของ ปว.337 ว่า

"
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรื อบิดา หรื อมารดาเป็ นคนต่างด้าว
หรื อเป็ นกรณี พิเศษเฉพาะ
สมควรมิให้บุคคลดังกล่าวมีหรื อได้สัญชาติไทยอีกต่อไป"

43
2
14 ธันวาคม 2515
เป็ นผูไ้ ม่ได้สัญชาติไทยโดยผลแห่งปว. 337
3
1
2
2535
26 กุมภาพันธ์ 2551

26 กุมภาพันธ์ 2535 และ
26 กุมาพันธ์
ต่อนายทะเบี ยนอําเภอ

หรื อนายทะเบี
28 พฤษภาคม 2550 เป็ นต้นไป
พร้อมหลักฐานแล้ว ให้ดาํ เนิ นการตรวจสอบหลักฐาน

และพยานบุคคล

หรื อไม่อนุมตั ิให้
(ท.ร. 14) โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 15 วัน (ปรากฎตามข้อ 3-5 แห่ งหนังสื อ มท.0309.1/ว.1587)
ร
41

ภูมิ

แต่ผูว้ ิจยั เห็ น ว่า แนวทางปฏิ บตั ิ ดงั กล่ าวน่ าจะเหมาะสมดี แล้ว
สอบสวนและแสดงหลักฐานแต่กลับ
อาจทําให้เกิดการสวม
าถึ งการศึ กษา การแพทย์และสวัสดิ การสังคมได้ ผูว้ ิจยั
ยอมรั บ ว่า สั ง คมต้อ งการความเป็ นธรรม การเยีย วยาจากผลร้ า ยจาก ปว. 337 แต่ ต้องไม่ ลื ม ว่า
แนวคิดเยียวยาและสิ ทธิ มนุ ษยชนต้องเดินคู่ขนาน
ปว. 337
ง่ายๆ จะเกิดคนพม่าปลอมเข้ามาเป็ นไทยนับ ล้านคน จะกระทบต่อ
ในทุกมิติ
ถ้าเพียงแค่หาพยานหลักฐาน
มิ ลาํ เนาเกิ ด
ถื อเป็ นภาระ
เกิ นไปสําหรับพวกเขา
จะเป็ นคนไทย และหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
แสดงไม่ได้
ผูเ้ ขียนจึงเห็ นว่า แนวคิดเสรี ดี
หย่อนหรื อตึงด้าน
ใดไม่ได้ ตึงเกินไปเหมือนการออก ป.ว. 337 โดยรัฐบาลทหารก็เกิดความไม่เป็ นธรรมในสังคม การ
ดําเนินการหย่อนยานเกินไปตามนักวิชาการอยากให้เป็ น ก็เกิดผลเสี ยเกิด
นคงได้
41

อัจฉรี ย ์ ศุภวรรธนะกุล,” จากปว.337 สู่ มาตรา 23 พรบ.สัญชาติ 2551
1” กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ใน http://learners.in.th/blog/privateinterlaw2551/162756.
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ง. ผลกระทบจากการออกกฎหมายด้ าน
ก่ อให้ เกิดปัญหาคนไร้ สัญชาติในไทย
1) กรณี ลูกญวนอพยพ
337
รั บ สั ญ ชาติ ไ ทย และในขณะเดี ย วกัน ทางการเวี ย ดนามก็ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้สั ญ ชาติ พ วกเขา
กลายเป็ นคนไร้ สัญชาติ
รั ฐใดจะให้ความคุ ม้ ครอง
พวกเขา
ปั ญหาสาธารณสุ ข ถ้าพวกเขา
ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ มาตรฐานชี วิตของพวกเขาก็พอทําเนา แต่สําหรับ
อนาคตของพวกเขาไม่ แน่ นอน
หรื อ
สุ ดได้มีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ 337

พ.ศ 2535 และ
หรื อถ้าเคย
ได้สัญชาติไทยก่อน ป.ว. 337 และถูกถอนไป ก็ให้ได้สัญชาติไทยกลับคืนมา เป็ นการคืนความเป็ น
ธรรมให้ประชาชนกลุ่
2) กรณี ชาวเขา
หน่ วยงานของรั ฐได้แยก
ประเภทไว้คือ
ถาวรลงในประเทศไทย
ได้รับการแบ่งโดยหน่วยงานรัฐ
มีการประกาศคณะปฏิ วตั ิฉบับ 337 และได้สัญชาติ ตาม พ.ร.บ
สัญชาติ พ.ศ.2508 ได้ถูกถอนสัญชาติไทยไปโดยผลของประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ 337 ด้วย
กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารม

ชาวเขาเลย
แก้ไขตาม พ.ร.บ.สัญชาติ
2 พ.ศ. 2535
จ. คนไร้ สัญชาติก่อให้ เกิดปั ญหา
ในปั จจุบนั มี
ปว.337ไปแล้ว
และสํานักทะเบียนกลางระบุวา่ มีชา

ยดนาม ไม่ได้มุ่งดําเนิ นการถอนสัญชาติ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ร้ายได้ถูก
อย่ างไร
คน และ

.ร.บ สัญชาติ
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ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองมาใหม่จาํ นวน 220,527 คน42
-

ใดๆ เลย ในสถานการณ์การประทะตามพรมแดนระหว่างไทยและกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบสัญชาติ

- การดําเนินความสัมพั
ยังพบว่า กลุ่มชาติพนั ธ์พม่าตามแนวชายแดน
ประเทศไทยให้
การสนับสนุ นกั
พม่า และส่ งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยในการดําเนิ นความสัมพันธ์อนั ดีกบั
43

เศรษฐกิจ สังคมและอาชญากรรม สิ
ได้รับจากรัฐย่อมจะไม่เท่า
มนุษยชนโดยรัฐได้จนเกิดการด้อยโอกาสทางสังคม เช่น

จะ

ไม่มีสิทธิ ทาํ บัตรประจําตัว
ประชาชน
ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาค และเลือกปฏิบตั ิจากรัฐ
อาชญากรรมได้ง่าย

42

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาร่ วมภาครัฐและเอกชน
ประจําปี 2549,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2549,หน้า 12
43
ลัลนา นนทรังสี , ปั ญหาจากการมีหลายสัญชาติและแนวทางการแก้ปัญหาตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสัญชาติในระดับพหุ ภาคี(วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 ),
หน้า 129-130.

46
เช่น การค้ามนุษย์ 44 ง
ไม่ถือเขาเป็ นพวกเรา ความรักและผูกพันของพวก
เขาต่อประเทศจะมีได้อย่างไร
ปั ญหาความร่ วมมือ
กับรัฐไทยจะเกิดได้อย่างไร
การลักลอบค้ายาเสพ
ติด
และการลักลอบค้ามนุษย์ตามมาอีกมากมาย
ฉ. บทบาทของกระทรวงการต่ างประเทศในการรับมือกับปัญหาคนไร้ สัญชาติในประเทศ
งกระทวง
มหาดไทย เป็ นหลัก
คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงสาธารณสุ ข
สํ า นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ
สํ า นั ก งาน
คณะก
คือ
- กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ รับผิดชอบดูแลงานด้านการเจรจาพหุ ภาคี
- กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย

ให้คาํ แนะนําและปรึ กษาด้านกฎหมายสัญชาติและ

- กรมการกงสุ ลในส่ วนของกองสัญชาติฯ จะทํางานด้านการรับรองเอกสาร อาทิ
และมี การนําทะเบี ยนร
ทางการไทย หรื อบัตรประจําตัวคนไร้ สัญชาติมาขอรั บรองเอกสาร กองสัญชาติก็จะอํานวยความ
สะดวกให้ หรื อกองตรวจลงตรา กรมการกงสุ ล จะเป็ นผูอ้ อก emergency certificate ให้แก่คนไร้
สัญชาติแทนหนังสื อเดินทาง
จะเห็นว่า
และมีการดําเนิ นการ
เดินทางและรับรองเอกสารให้
ผูเ้ ขียนเห็นว่า งานของกระทรวงการต่างประเทศในลักษณะประจําค่อนข้า งลงตัวพอสมควร
นโยบายของฝ่ าย
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 ผูแ้ ทน
ไทยมีพนั ธกรณี กบั
ต่า งประเทศได้ อย่า งไรก็ ดี
ทางการมัก จะถู ก โจมตี ว่า มี ก ารปฏิ บ ตั ิ
มนุษยชนต่อคนไร้สัญชาติเนืองๆ
ในปี 2551
ได้มีการแก้ไขกฎหมายสัญชาติและในมาตรา 25(2) กําหนดให้ผแู ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศเข้า
ร่ ว มเป็ นกรรมการถาวร
บทบาทของ
กระทรวงการต่ า งประเทศในการแก้ปั ญ หาคนไร้ สั ญชาติ
สามารถ
ดําเนินการเชิ งรุ กได้
โดยเฉพาะการร่ วมกําหนดกรอบนโยบายดํา เนิ นการกับ คนไร้ สัญชาติ
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และแนวทางของนานาอารยประเทศ

5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ของความเป็ นชาติ วัฒนธรรม

ความผูกพันและภักดีต่อรัฐ

ฐใดจะดูแล
เด็กกําพร้ าหาคนอุ ปการะไม่ได้ หรื อพอมี คนอุ ปถัม ภ์บา้ งก็แต่พอประทังชี วิตไปวันๆ หากโดน
ๆ
ปั ญหาคนสองสัญชาติ และปั ญหาคนไร้สัญชาติ
ปัญหาคนสองสั ญชาติ
เกิดจากกฎหมายสัญชาติของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน บางประเทศให้สัญชาติตามหลักแดน
เกิดหรื อ Jus soli บางประเทศใช้หลัก สายเลือด หรื อ Jus sanguinis
พลเมื องของตนเป็ นคนชาติ ตนโดยอัตโนมัติ อาทิ เช่ นอิ หร่ าน หากหญิ ง ไทยไปแต่ง งานกับชาว
อิ ห ร่ า น ก็ ไ ด้รั บ ชา
อเกิ ด จากการแปลงชาติ และแม้แ ต่ ก าร
ก็กลายเป็ นค

ห้เกิดปั ญหาคนสองสัญชาติ
ไม่มีใครโจมตีนกั เพราะคนไทยจํานวนมากไปแต่งงาน

ยคนก็
วิจารณ์วา่ คนไทยสองสัญชาติเอาเปรี ยบคนในประเทศ และทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรม คือ ใช้สิทธิ

49

ข้ อ จํ า
ของชาวเขา แต่ ผู ้ วิ จ ั ย กลั บ เห็ นว่ า แนวทางของ
กระทรวงมหาดไทยเป็ นแนวทางสมดุลย์ระหว่างสิ ทธิ ปัจ
ทางด้านสังคม ปั ญหาความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาค ปั ญหาการถูกละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
เลือก
เช่น การค้ามนุษย์
“

”45

จะต้องปฏิบตั ิ
ก็จะทําให้

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1
การปรับปรุ งกฎหมายสั ญชาติ
- มาตรา 7 ทวิ วรรคสามของ พ.ร.บ สัญชาติ
นอกจาก
ไม่ได้สัญชาติไทยแล้ว ยังมีความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฏหมายด้วย
อาชญาหรื ออาญา ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ฐานเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายอาทิ คน
คนหลายสัญชาติยงั ก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งของ
นอกจาก
ตนมีสัญชาติได้อีกด้วย จากการศึก ษาของเราในหลายประเทศแม้จะไม่ห้ามการมีสองสัญชาติ แต่ก็
มีขอ้ บังคับเด็ดขาด ห้ามคนของตนไปประกอบอาชี พทางศาล การทหาร และการเมือง
45

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544
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นายอาโนลด์ ชวาเซนเนกเกอร์ พระ
ชอบ และหันมาเป็ นนักการเมือง เป็ นผูว้ า่ การรัฐแคลิฟอร์ เนียเป็ นต้น
ในกรณี ปั ญหาคนสองสั ญ ชาติ ข องไทยก็ ไ ม่ มี ข ้อกี ดกันจากการใช้สิ ท ธิ เช่ นในสหรั ฐ ฯ
เว้นแต่คนไทยสองสัญชาติร่วมกับมาเลเซี ยทาง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถา้ พิจารณาจากตัวบทกฎหมายจริ งๆ แล้ว
ตามมมาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติให้เสี ยสัญชาติไป
ในราชกิ จจานุ เบกษา
มีคน
แล้วไม่มีผลกระทบใดๆ
แปลงชาติโดยจงใจให้เสี ยสัญชาติไทย ในปั จจุบนั
ผลบังคับจริ งจัง กองสัญชาติฯ
ได้แจ้งเวียนไปยัง สอท./สกญ.
ส่ งมาให้ สอท./
สกญ.
ประเทศมีประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง การบังคับใช้มาตรา 22
ส่ วนปั ญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซี ยเป็ นปั ญหา
มาก
แบ่งแยกดินแดน การก่อความรุ นแรง การค้ายาเสพติด อาชญากรรม การจับคน
เรี ยกค่าไถ่
นคงทางเศรษฐกิ จ
ผิดกฎหมายเข้าและ
ออกประเทศ ในอดี ต นโยบายของรัฐ
ความต่างทางภาษา
เป็ นมาเลย์มากกว่าไทย
คนสองสัญชาติไทย-มาเลเซี ยยังก่อให้เกิ
ชายแดน มี การกระทํา ความผิดในไทยแล้วหนี ไปดิ นแดนมาเลเซี ย ทําให้ไม่ส ามารถดําเนิ นการ
บังคับกฎหมายได้อย่างจริ งจัง
ใน
อดีตจึงมีผเู ้ สนอให้
ถื อเพียงสัญชาติเดียว แต่ได้รับ
การคัดค้านจากนักวิชาการหลายฝ่ ายอ้างว่าขัดต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและขัดกับมนุ ษยธรรม หากคน
จะบังคับให้ชาวบ้านเลือกพ่อตัดแม่เลือก
จะทําได้อย่างไร
โยบายสัญชาติเดียวตามแนวชายแดน
ไทยมาเลเซี ยต้องตกหรื อชะลอออกไป จากการสัม ภาษณ์ ชาวบ้า นหลายคนในจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ของผู ้
หรื อคนหลายสัญชาติ
อง ไม่เพียงแต่
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สะท้อนความเข้าใจและความหมายของ “ความเป็ นไทย” แต่ยงั บอกถึง “ความเป็ นไทย”
“ความเป็ นมาเลย์” ในบางด้าน
การได้บตั รประชาชนมาเลเซี ย
ญาติๆ ของเขาจะ
ถือสองสัญชาติ
12 ปี “
แล้วพ่อถื อ
สัญชาติของมาเลเชียด้วย
เพียงแจ้งว่ามีพ่อสัญชาติ
มาเลย์ก็ทาํ ได้แล้ว”
าการ
เป็ นพลเมืองไทย
มาเลเซี ย เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยน สําเร็ จการศึกษาแล้วสามารถขอทุนไปเรี ยนศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศได้ง่ายกว่า
มี
ค่าตอบแทนสู งกว่าทํางานในประเทศไทย
นับว่าเป็ นแรงผลักดันให้
ผูค้ นเดิ นทางข้ามไปทํางานและรับจ้างในประเทศมาเลเซี ย น่ าสังเกตว่า
แต่เป็ น
ศาสนา
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ปัญหาคนไร้ สัญชาติ
ในปั จจุบนั
ออกเป็ น
ต่างด้าวอพยพ
สํารวจจากทางการ

คนไร้ สัญชาติอาจแบ่ง
อพยพมาในประเทศไทยเป็ นเวลานานามาก และพวกลูกหรื อหลานคน
พวกคนต่า งด้า วจากเวีย ดนาม หรื อ ญวนอพยพ

ถูกถอนสัญชาติไทยไปโดยผลของประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ 337
ติ
ลูกญวนอพยพ แต่ถอ้ ยคําในกฎหมายแปลความไปได้ถึงลูกคนอพยพจากยูนนาน และชาวเขาอพยพ
จากจีน พม่า ลาวด้วย
แม้ประกาศคณะปฏิ วตั ิฉบับ 337 จะถู กยกเลิ กไปแล้วโดยผลของ พ.ร.บ สัญชาติ
สอง พ.ศ. 2535 และทางการพยา
ด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายถูกถอนสัญชาติในหลายประการ
ปว 337 นําหลักฐาน
ปี
พิ สู จน์ สิ ท ธิ ข องตน ในกรณี ข องเด็ ก ไร้ สั ญชาติ ไ ด้ออก
กฎกระทรวง
พ.ศ. 2551
เป็ นภาระแก่ชาวเขา แต่ผวู ้ ิจยั กลับเห็นว่าแนวทางของ
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กระทรวงมหาดไทยเป็ นแนวทางสมดุลย์ระห
แสดง
ให้เห็ นว่าพระองค์ทรงมี ความห่ วงใย
พระองค์เช่นกัน โดยทรงเล็งเห็นผลกระทบ
รับการเอาใจใส่ ดูแล
งหลักกฏหมาย คือ ผูก้ ระทําความผิดต้องมีการกระทํา แต่เด็ก
ตัวเด็กไม่ได้มีการกระทําและผิดหลักข้อเท็จจริ ง
ประเทศไทย ไม่มีการเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย ตัวเด็กไม่มีการเดินทางจากต่างประเทศเข้า
มาในราชอาณาจักรไทยเลย
อีก มาตรา 7 ทวิ วรรคสาม ยังอาจจะขัดกับอนุ สัญญาเด็ก ค.ศ. 1997
ภาคีวา่ จะให้สัญชาติกบั เด็กและประกันไม่ให้เด็กเป็ นคนไร้ สัญชาติดว้ ย จึงเห็ นควรให้พิจารณา
แก้ไขมาตรา 7 ทวิ
กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน และหลักข้อเท็จจริ งต่อไป
- ปรับปรุ งมาตรา 24 ของ พ.ร.บ สัญชาติ46
โดย
น่ าจะ
อาทิ ควรมี กรรมการจาก
ภาคเอกชนเข้าร่ วมด้วยอย่างน้อยสามคน คือ ผูท้ รงคุ ณวุฒิสายวิชาการ (นิ ติศาสตร์ หรื อรั ฐศาสตร์
หรื อสังคมและมนุษยวิทยา)
ควรให้เป็ นผูแ้ ทนจากองค์กรเอกชนหรื อ NGO
คัดเลือกกันเอง
46

ให้
ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ ทนกระทรวงการพัฒนา
ผู ้แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม ผูแ้ ทนกระทรวงแรงงาน ผู ้แ ทน
นคงแห่ งชาติ ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ผูแ้ ทนสํานักข่าวกรองแห่ งชาติ ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
(3)
เป็ นกรรมการ
ให้อธิ บดี กรมการปกครองเป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ข้าราชการของกรมการปกครองอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
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- แก้ไขมาตรา 27 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
ทบทวน พิ จารณา
กฎหมาย/ประกาศ/ /
ออกระเบียบ/
ฯลฯ
7 ทวิวรรคท้าย โดย
เสนอความเห็น รมต. ในการให้สัญชาติกรณี พิเศษ/เฉพาะราย
ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ และเสนอต่อ ครม.
- พิจารณาศึกษาแนวทางว่า กฎหมายสัญชาติในอนาคตควรจะมีการกําหนดกรอบ กฎเกณฑ์

สัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ. 1997
รัฐสมาชิ กของสหภาพยุโรป ยอมรับว่า
บุคคลหลายสัญชาติมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิ จและสั งคมยุโรป จึงจําเป็ นต้องยอมรับ และกําหนด
5.2.2 ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
- รั ฐ จะต้ อ งสร้ า งความสมดุ ล ในการแก้ ปั ญ หาด้ า นสั ญ ชาติ
ประเทศ การทําง
ไม่ให้เอียงไป
ณ์ ของผูว้ ิจยั ฝ่ าย

จกชนน้อยมากหนักไป

จัดการปั ญหาตามสิ ทธิ ของบุคคลตามกฎหมายอย่างเป็ นระบบด้วย
- ในส่ วนของปัญหาคนสองสั ญชาติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ถ้ายอมรับว่า การคงสองสัญชาติยงั จําเป็ นอยู่ เพราะคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม ไม่ตอ้ งการ
ให้ลูก
แยกจากแดนปิ ตุภูมิหรื อมาตุภูมิตนเอง การคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็ น
จะหาความสมดุล
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คู่ขนานกันไป
ผูเ้ ขียนเห็นว่า

“

แต่ผเู ้ ขียนขอเสนอแนะให้ดาํ เนิ นการ
และหนังสื อเดินทางปลอม
ตามมาตรา พ.ร.บ สัญชาติกาํ หนดกรอบ กรณี การถอน
” เป็ นการเฉพาะราย หรื อ
47

ถ้
สิ ท
กันไป ในอดีต เราได้เห็นตัวเลขการก่อเ

น
เจรจาและยอมอ่อนให้แก่
า นโยบายเสรี นิยมและสิ ทธิ มนุ ษยชน
เกินไป ไม่ประสบความสําเร็ จ ผูเ้ ขียนจึงเห็นความจําเป็ นว่า รัฐบาลไทยต้องกล้าตัดสิ นใจให้มีการ
ญชาติดงั กล่าว น่าจะเป็ นทางออกของ
ติเดียว แต่เน้น
เฉพ
ถ้าไม่ดาํ เนิ นการอย่างใด ปั ญหาก็ยงั สุ กงอม และคนวิจารณ์ก็ไม่มาร่ วมรับผิดชอบด้วยกั
ผูป้ ฎิบตั ิการ
คือ การพัฒนาความร่ วมมือทวิภาคีกบั
แก้ปัญหาคนสองสัญชาติ อย่างเข้มข้น
ถ้ามี
และรัฐบาล 2 ประเทศ จะไม่ให้มีใคร
47

ผูเ้ ขียนเห็ นว่าน่าจะทําได้ และตามแน
แห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสถานภาพของไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การลดการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961
หภาพยุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ. 1997 ดูขอ้
7 (d)
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เป็ นไปตามกระบวนการ
การทําความรุ นแรงในประเทศไทย
ถือว่าเป็ นการก่ออาชญากรรม ทางมาเลเซี ยจะไม่รับกับอาชญากรรมดังกล่าวเช่นกัน
ควร
บุค
สัญชาติโดยเฉพาะทบทวน
พ.ศ.
2454
พ.ศ. 2502
ต่อการพัฒนาความร่ วมมือเฉพาะสาขา อาทิ
โดยเฉพาะการ
ไทยทางการมาเลเ
เอกสารของเขาจัดทําเป็ นภาษามาเลเซี ย ส่ ว นของไทยจัดทําเป็ นภาษาไทย ข้อมูลจึ งยังไม่สามารถ
านออนไลน์ได้ แต่มาเลเซี ยก็ยินดี ช่วยฝ่ ายไทยหากมีการสอบถามมาเป็ นการเฉพาะกรณี

ทํางานและอยู่
ถ้าหากข้ออ้างของมาเลเซี ยเป็ นข้ออ้าง
อ

และมาเลเซี ยตรวจสอบ
มาเลเซี ยมี
แก้ปัญหาจําต้องอาศัยความจริ งใจจากทางฝ่ ายมาเลเซี ย
ด้วย

จึงไม่น่าจะเป็ นปั ญหา แต่กลับ
แต่

น การ
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ในปั ญหาการเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของ
กระทรวงฯ ยัง ค่อนข้า งจํา กัด
การ
สัง เกตการณ์ ใ นการประชุ มโอไอซี
ส่ วน
ภายในประเทศ แม้กระทรวงฯ จะส่ งผูแ้ ทน (
ฯหรื อกรม
เอเชียตะวันออก)
กระทรวงฯ แต่ ก็ ย ัง มี บ ทบาทไม่ ม ากนั ก ในอนาคต กระทรวงฯ น่ า จะใช้ ช่ อ งทางของ
คณะกรรมการนโยบายเสริ มสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กสชต)
การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 ด้าน โดยให้กระทรวงฯ เป็ นเจ้าภาพหลักในด้านการ
ต่างประเทศ โดยระบุให้ดาํ
มิตรประเทศจากประเทศมุสลิม ประเทศในภูมิภาค และประชาคมโลกต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบ
48

เศรษฐกิ จระหว่างประเทศ กรมการกงสุ ล และสํานักงานพัฒนาความร่ วมมื อระหว่ างประเทศ มี

ปัญหาคนไร้ สัญชาติ
ในส่ วนของงานบุคคลไร้สัญชาติ และปั ญหาบุคคลต่างด้าว บทบาทของกระทรวงฯ ยังอยู่
แต่
บทบาทเสนอแนะหลักการและข้อกฎหมาย
แห่ งสหประชาชาติวา่ ด้วยสถานภาพของไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุ สัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การลดการไร้ สัญชาติ ค.ศ. 1961
(บางคนอาจพํานักนานจนได้สัญชาติไทยแล้ว )ยังมีความ

48
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กระทรวงการต่างประเทศก็ส
5.2.3

ได้

กระทรวงฯ

นโยบายในการ
ย่อมมีผไู ้ ด้รับผลกระทบเป็ นจํานวนมาก
337 ถอนสัญชาติลูกคนต่างด้าวจํานวนหลายแสนคน
ลับมองว่า
เสี ยงท้วงติงเป็ นเสี ยงจากฝ่ ายคอมมิวนิสต์ไป ทําให้ประเมิ นสถานการณ์ผดิ พลาด การวางนโยบายก็
ฝ่ าย

จะต้องเปิ ดให้การทําประชา
าชน องค์กร NGO นักสิ ทธิ มนุษยชน และศึกษา
แนวทางจากประชาคมระหว่างประเทศในการดําเนิ นการแก้ปัญหาด้วย
5.2.4
ผูเ้ ขี ยนขอเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ ง งานด้านสัญชาติ ข องกระทรวงการ
ต่างประเทศ
บ

ยุติธรรม กระทรวงม

ดําเนินการให้มาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติมีผลบังคับใช้ได้จริ ง
.ศ. 2549

ในปั จจุบนั กองสัญชาติฯ ได้

แต่กระทรวงมหาดไทยยังมิได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นผลจริ งจังนัก อาจจะ
วรัฐบาล และข้าราชการระดับสู งใน

ผูเ้ ขี ยนเห็ นว่า ปั ญหาการไม่สามารถบังคับใช้มาตรา 22 ของ พ.ร.บ สัญชาติ
แปลงหรื อสละสัญชาติ ท าํ ให้เสี ยสั ญชาติ ไ ทย
ด็นหารื อระหว่า ง
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กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยว่าจะดําเนิ นการอย่างใด
หรื อเห็ นว่า

ทําอะไรเลยในปั จจุ บนั ดี อยู่แล้ว ถ้าเห็ นว่า ควรให้กฎหมายมีผลบังคับ

ให้ถอนสัญชาติไทย
สอท./สกญ.
ระยะเวลาใ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย จนถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะใช้เวลาเท่าใด
ทางปฎิ บตั ิของนานาประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ

ผ่า น

ฯ จุดแข็งของจ้า

5.2.5
การพัฒนาบุคลากร
ผูเ้ ขียนเห็นว่า ในส่ วนของบุคลากรกระทรวงฯ จะต้องดําเนิ นการพัฒนาในสองทางคือ การ
5.1.5.1 ทัศนคติ
- ข้าราชการกระทรวงฯ มีจุดแข็งด้านการเรี ยนรู ้ การมีทศั นคติกว้างไกล และการดูดซับ
ข้าราชการกระทรวงฯ คือ
ปั ญหา และจํา
ไร้สถานะส่ วนใหญ่ อาทิ
หรื อเป็ นภ

หรื อคนสองสัญชาติตามแนวชายแดนคือ พวกแบ่งแยก

ทํางาน เป็ นต้น
จะต้องมี

ว่า เป็ น

ปั ญหาระดับชาติ
เห็นคุณค่าของความ
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หลากหลายของวิถีชีวติ และวัฒนธรรม
มหลากหลายใน
แต่ละประเทศ
5.2.5.2 การฝึ กอบรมบุคคลากรของกระทรวงฯ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ให้มี ความรู ้ ความเข้า ใจอย่างถ่ องแท้
กงสุ ล หรื อ
สถานทูต สถานกงสุ ลในต่างประเทศ โดยกระทรวงฯ จะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า ภารกิ จ
งานด้านสัญชาติมีความสําคัญ เพราะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคล สิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยรวมเป็ นอย่างมาก หากการปฏิบตั ิงานผิดพลาด อาจทําให้บุคคลได้หรื อเสี ยสัญชาติไปโดยความ
รู ้ เท่ าไม่ ถึ ง การ ขอยกตัวอย่า งเป็ นรู ปธรรม
แต่งงานกับคนต่างชาติ และตามกฎหมายของชาติสามี ตนได้หนังสื อเดินทางต่างชาติแล้ว ตนจะเสี ย
สัญชาติไทยไหม
เสี ยสัญชาติ
สัญชาติไทย
สละสัญชาติเลย
สัญชาติไทยไป และต่อมาถ้าหญิงหย่ากับชายต่างชาติไป ประสงค์จะกลับมาไทย เธอก็จะมีฐานะ
เพี ย งแค่ ค นต่ า งด้า วเข้
การอบรมบุคคลากรอาจ
เอง หรื อ การเชิ ญ วิ ท ยากร
สํานักงานอัยการสู งสุ ด กระทรวงยุติธรรม
วร
บัติงานในกองสัญชาติดว้ ย โดยต้องเข้าใจว่า ความรู ้ความเข้าใจจาก
การทํางานโต๊ะ อาจจะถูกหรื อผิด
ด้วย ะเป็ นประโยชน์กบั บุคลากรของกระทรวงฯ
5.2.6
5.2.6.1 การบริหารจัดการภายในกองหรื อกระทรวงฯ

รมภูมิภาค เป็ นต้น เพราะในทางปฏิ บตั ิ กรม
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ผูแ้ ทนอี ก กรมไปประชุ มบ้า ง มักจะเกิ ดความสับ สน และไม่
จะต้องมี แนว
การมอบหมายงานต้องมีความชัดเจน
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
5.2.6.2 การจัดทําฐานข้ อมูล
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุ ม
และการ
พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี
การต่างประเทศดําเนินการส่ งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดเก็บข้อมูลให้ละเอียด โยใช้
กระทรวงมหาดไทยหรื อหน่วยง

ภาคผนวก
1. ภาพรวม
(1) เข้าใจ (2) สนับสนุ น และ (3) ให้ความร่ วมมือใน
การแก้ไขปั ญหา และมิให้กลายเป็ นประเด็นระหว่างประเทศ
เน้น มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย และสํานักงานเลขาธิ การ OIC
ขยายความร่ วมมือระหว่างกันให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
ยุทธศาสตร์ แก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) ด้านต่างๆ อาทิ เสริ มสร้างความสมานฉันท์
ระหว่างชุมชน การส่ งเสริ มการศึกษาใน จชต.การพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุ ษย์ การเสวนา
ฯลฯ
2.การดําเนินงานกับต่ างประเทศ
2.1 มาเลเซีย
.
3Es (Education, Employment,



Entrepreneurship)
การศึกษา (
ประกอบการ (

21 ส.ค. 50) คณะทํางานร่ วมด้านแรงงาน คณะทํางานร่ วมด้านการ
1
.ค. 50)
มาย

ลักษณะระหว่างรัฐ


บุคคลสองสัญชาติ
(

)

2.2 อินโดนีเซีย.


ไทยเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีระดับผูน้ าํ และอินโดนิ เซี ยแสดงความเข้าใจไทยและไม่
เคยวิจารณ์ นโยบายของรัฐบาลไทย
OIC โดย
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.กต. OIC

32

2548 (ปี 2547เกิด

กรื อเซะและตากใบ) และในการประชุ ม รมว.กต. OIC
ช่วยคัดค้านมิให้ OIC
.

36 (23 – 25 พ.ค. 2552) ได้

กรณี มสั ยิด




การเยือนระหว่า

2.3 โลกมุสลิมและองค์ การการประชุ มอิสลาม (OIC)




กระทรวงการต่างประเทศ(กต)ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สํานักงานเลขาธิ การ OIC
(ผ่าน สอท. ณ กรุ งริ ยาดและ สกญ. ณ นครเจดดาห์)
OIC มีความเข้าใจในนโยบาย
สมานฉันท์และการดําเนินงานของรัฐบาลไทย
เลขาธิ การ OIC ได้เยือนไทยตามคําเชิ ญของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
30 เม.ย.– 1 พ.ค. 50
ปั ญหาจชต. โดยเลขาธิ การ OIC
และสันติของ
OIC จะให้การสนับสนุ นในนโยบายของไทย โดย OIC ยึด
ไทย





(มาเลเซี ย
บรู ไน และอินโดนี เซี ย) กลุ่มประเทศ Gulf (บาห์เรน กาตาร์ และ UAE) ประเทศแอฟริ กา
(เซเนกัล) อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2551 และ 2552 สํานักงานเลขาธิ การ OIC พยายามเสนอ
.
ดําเนินการดังกล่าวเป็ นผลสําเร็ จ
ในการประชุ ม รมว.กต. OIC (Council of Foreign Ministers – CFM)
36
ดามัสกัส ซี เรี ย ระหว่าง 23 – 25 พ.ค. 2552 ไทยได้ขอความร่ วมมือมิตรประเทศ มิให้มีการ
(country specific resolution) และได้รับการสนับสนุ น
อย่างแข็งขั
Joint
Communiqué
ข อ ง
การประชุมฯ กล่าวถึงสถานการณ์ใน จชต.
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2.4 องค์ การระหว่ างประเทศ / ประเด็นสิ ทธิมนุษยชน


กต. (กรมองค์ก ารฯ)
UN
ะเด็ น จชต.
ประเด็น
. โดยผ่านคณะทํางานว่าด้วย
เด็ ก และความขั ด แย้ ง ทางอาวุ ธ ภายใต้ UNSC โดยในรายงานของนาง Radhika
Coomaraswamy ผูแ้ ทนพิเศษของ UNSG
ของ UNSC
ก.พ. 2551
.
ประเด็นทหารเด็ก

NGO

Coalition to stop the use of child soldiers ได้ตีพิมพ์
BRN-Coordinate
กใน

โรงเรี ยนตาฎีกาและโรงเรี ยนปอเนาะ ให้ร่วมก่อความไม่สงบประเด็นการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน เช่น การซ้อมทรมาน (เช่น รายงานของ Amnesty International
“Thailand: Torture in the Southern Counter-Insurgency”

13 ม.ค. 2552

ทรมานอย่างเป็ นระบบ)การสู ญหายโดยถูกบังคับหรื อไม่
สมัครใจ (กรณี ทนายสมชาย นีละไพจิตร) การจับกุมตามอําเภอใจและ พ.ร.ก. สถานการณ์
ฉุ กเฉิ น เป็ นต้น


สําหรั บประเด็นข้างต้น กต. (กรมองค์การฯ) ได้ประสานและอธิ บายให้หน่ วยงานด้า น
ความ
(กอ.รมน./ทบ./สขช.) ทราบพัฒนาการสําคัญและประเด็นละเอียดอ่อน
ในเวทีระหว่างประเทศ



ขอเดินทาง
. และการขอนัดหมายพบหารื อจนท.
แจ้งหลักปฏิบตั ิแก่สอท./สกญ.
. / ขอนัดหมายพบจนท. มายังกต.
.
อย่างไรก็ตาม พบว่า ในทา

. โดยได้

3. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ แก้ ไขปั ญหาจชต.
กต. ได้มีการดําเนินโครงการต่างๆ

.
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3.1 ด้ านเศรษฐกิจ และการพัฒนา




กต. (กรมเศรษฐกิ จ ฯ) ดํา
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในอียิปต์และโมร็ อกโก (
2550)
2551
เดือนมิ.ย. 2551 (4 ล้านบาท) ในปี 2552
มิ.ย.

2 – 12 มี.ค.

23-30 ก.ค.
และในปี
2-10 ก.พ. และอินโดนี เซี ย ช่ วง
13 – 20

กต. (กรมเศรษฐกิจฯ) ดําเนิ นโครงการวิจยั ตลาดอาหารฮาลาลในปากี สถาน โดยการว่าจ้าง
นักศึกษาไทยมุสลิมให้ศึกษาและวิจยั ตลาดอาหารฮาลาลในประเทศปากีสถาน

3.2 การส่ งเสริมการสมานฉันท์






ในปี 2551 กต. (กรมเอเชี ยใต้ฯ) จัดโครงการร่ วมกับสมาคมยุวมุสลิ มแห่ งประเทศไทย นํา
คณะทนายความและนักสิ ทธิ มนุษยชน และกลุ่มผูส้ ู ญเสี ยจากจชต. เข้าร่ วมสัมมนาและดูงาน
/ปอเนาะ สัมมนาดู
สําหรับในปี
2552
อิสลามและอิหม่ามของบาห์เรน เยือนประเทศไทย
กต. (กรมสารนิเทศ /
ในมซ. ไปแล้ว 3

) จัดโครงการนําเยาวชนจากจชต. ไปทัศนศึกษา
( อม.ค. 50 ส.ค. 50 และส.ค. 51
) โดยมี

กต. (กรมอเมริ กาฯ) จัดโครงการร่ วมมือกับออสเตรเลียในการส่ งเสริ มศักยภาพและบทบาท
ผูน้ าํ ชุมชนและผูน้ าํ มุสลิมสตรี ในจชต. เยือนออสเตรเลีย มาแล้ว 2
2552 จะจัด

3.3 ทุนการศึกษา




กต.ได้จดั สรรงบประมาณจากงบ Flagship จํานวน 50 ล้านบาท สําหรับให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาจากจชต.
23 ทุน ใน
ประเทศ
.ได้เดินทาง
ไปแล้ว 21
กต. (กรมเอเชียใต้ฯ / สอท. ณ กรุ งมานามา) ได้ประสานขอทุนการศึกษาจากรบ.
นรม.บาห์เรน ได้กรุ ณาให้ทุนฯ จํานวน 10 ทุนการนศ.จากจชต.
U of Bahrain
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.
.
3.4 การดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในต่ างประเทศ


ในปี 2551 กต.ได้จดั สรรงบประมาณโครงการ Flagship Project จํานวน 15.5 ล้านบาท ให้
สอท./สกญ. 12 แห่ ง จัดโครงการ/กิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์กบั นักศึกษาไทยมุสลิ มจากจชต.
ศึกษาอยูต่ ่างประเทศ เช่ น กิจกรรมสนับสนุ นสมาคมนักศึกษา กิจกรรมอบรมเสริ มทักษะ
ไทยมุสลิม



สํา หรั บ ปี 2552 กต.ได้จดั สรรงบประมาณ จํานวน 24.5 ล้า นบาท สํา หรั บ 51 โครงการ
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ การดูแลนศ. ไทย-มุสลิ มในต่างประเทศ
./สกญ.
. ณ กรุ ง
ไคโรจัดโครงการนําแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ตรวจทันตกรรมแก่นกั เรี ยนไทยในอียิปต์
และซู ดาน (1 ล้านบาท) และโครงการเชิ ญผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย Al-Azhar
2,500
(0.7 ล้านบาท)
ไทยนักศึกษาไทยในซาอุดีอาระเบีย โดย สกญ. ณ กรุ งเจดดาห์ เป็ นต้น

3.5 การดําเนินงานด้ านประชาสั มพันธ์




กต. (
)
27
มิ.ย. 2551 โดยเชิญนายพระนาย สุ วรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. พล.ต.จําลอง คุณสงค์ รองผบ.พตท.
และ พ.อ.อัคร ทิพโรจน์ โฆษกกอ.รมน.ภาค 4 เป็ นผูบ้ รรยาย
3 - 4 พ.ค. 2552 นายกษิต ภิรมย์ รมว.กต. นําคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ EU
9 คน และอุปทูต 4 คน จาก 12 ประเทศ ไปเยือนจชต.
สถานการณ์ ในจชต.
ทูตจากกลุ่มประเทศมุสลิม อเมริ กา และ เอเชีย ไปเยือนจชต. อีกในโอกาสต่อไป



กต. (กรมสารนิเทศ /

) จัดทําคู่มือ (handbook) และสรุ ปสถานะ
./สกญ. ทราบและใช้ประโยชน์อย่าง
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กต. (กรมสารนิเทศ)
ม 13 ประเทศมาเยือนไทย
.ค. 2550 โดยมีการจัดให้พบจนท.ระดับสู งของฝ่ ายราชการและผูน้ าํ ชุ มชนไทย

สําหรับปี 2552 กต. (กรมสารนิ เทศ) จะพิจารณาดําเนิ นโครงการด้านปชส.อย่
กรอบ Flagship
ร่ บทบาทของชาวไทยมุสลิ ม
อาทิ การสนับสนุนให้นกั กอรี ไทยไปแข่งขันต่างประเทศ เป็ นต้น

4.
4.1 การส่ งเสริมกิจการฮัจญ์ และการดูแลผู้แสวงบุญ


ทุกปี


.จํานวน 680 คน ประสบปั ญหา
. ณ เมืองปี นังได้เข้ามาช่วยเหลือ
. เป็ นต้น

.ย. 2551


4 พ.ค. 2552 นายกษิต ภิรมย์ รมว.กต. ได้หารื อกับผอ.ศอ.บต. และ ดร.อิสมาแอล
ลุตฟี จะปะกียะ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฮัจย์ทางการของไทย (อมิรุ้ลฮัจย์)
สนับ สนุ น กิ จ กรรมทางด้า นศาสนา และการนํา ความสั ม พัน ธ์ ท างศาสนามาส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ อาทิ การปรับปรุ งการดําเนิ นงานด้านกิ จการฮัจย์ของหน่ วย
. ได้แจ้งว่า กระทรวงการ

4.2 ความร่ วมมือระหว่ างกระทรวงฯ


.

กต. ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะผูแ้ ทนระดับต่างๆ ไป
.
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.ค. 2550
ไปพบหารื อกับผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาํ นวยการบริ หารงานชายแดนภาคใต้./ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
4

ปพบหารื อ/
(กองทัพภาค 4) ทราบการดําเนินงานของกระทรวงฯ
เช่น

(1)

UN

(2)

OIC ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผูอ้ าํ นวยการสํานัก นโยบายและ

แผนผอ.กองตะวันออกกลาง แล

ผอ.ศอ.บต. ได้พบ

หารื อกับปลัดกต.

ศอ.บต.

14 พ.ย. 2551

ศปก.ตร.สน.
24 พ.ย. 2552


ศอ.บต. ได้ให้ความร่ วมมือกับกต.ในการทําความเข้าใจกับต่างประเทศ อาทิ มาบรรยายสรุ ป
ตามโครงการของกรมสารนิเทศ เป็ นต้น
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การดําเนินงานด้ านปฏิบัติการจิตวิทยาของกระทรวงการต่ างประเทศ
ด้ านการเสริมสร้ างสั นติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.

และความสมานฉันท์
1.1 ในปี งบประมาณ 2551 กระทรวงการต่างประเทศได้จดั สรรงบประมาณในกรอบ
Flagship ด้านยุท ธศาสตร์ ไทยต่อโลกมุ สลิ ม จํานวน 15.4 ล้านบาท ให้ส ถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุ ลใหญ่ ในต่างประเทศ รวม 14 แห่ง ดําเนินโครงการจํานวน 37 โครงการ
สวัส ดิ ภ าพ และปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ กลุ่ ม นัก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ในต่ า งประเทศ
าม
ยุทธศาสตร์ การสนับสนุ นการศึกษาของนักศึ กษาไทยมุสลิ มในต่างประเทศ
22 พฤษภาคม 2550 การจัดโครงการต่างๆ ข้างต้น
การสร้ างความสามัคคีในหมู่นกั ศึกษา
ตัวแทนของประเทศไทย
1.2 กระทรวงการต่ า งประเทศสนับ สนุ น การสร้ า งความเข้า ใจในวิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คม
พหุ วฒั นธรรมและการอยูร่ ่ วมกันโดยสันติ โดยได้จดั กิจกรรมต่างๆ
1.2.1
24 กุ มภาพันธ์ – 9 มี นาคม 2551ได้จดั โครงการ youth camp
สําหรับเยาวชนไทยพุทธและไทยมุ สลิ ม ระดับมัธยมศึ กษาและอุ ดมศึ กษา จํานวน 6 คน เข้าเรี ยน
ร่ วมกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยม Blakehurst High School ในประเทศออสตรเลีย เป็ นเวลา 4 วัน ทํา
ให้เยาวชนไทย
ของออสเตรเลีย
ได้จดั โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของชุ มชน
มุสลิมในสังคมพหุ วฒั นธรรม โดยนําคณะครู ไทยพุทธและไทยมุสลิมเข้าดูงานกับหน่วยงานส่ งเสริ ม
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของออสเตรเลี ย
ประชาชน
1.2.2
17 - 25 สิ งหาคม 2551 กระทรวงการต่างประเทศ ร่ วมกับศูนย์
อํา นวยการบริ หารจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ได้จดั โครงการนํา เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์
3
โดยจัด
คณะเยาวชนระดับ มัธ ยมปลายจํา นวน 50 คน และผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาจํา นวน 10 คน ไปเยือน
สถานศึกษาในมาเลเซี ยและสิ งคโปร์
ตลอดจนวิถีชีวิตในสังคมพหุ
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รับอย่างดี จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2552 ด้วย
เผยแพร่
ออกทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย (Thai PBS) ความยาว 25 นาที
7 มกราคม 2552
สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชน
1.3 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสําคัญกับการสนับสนุ นการศึ กษาแก่ เยาวชนใน
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้
เศรษฐกิ จในระยะยาว โดยได้จดั สรรงบประมาณจํา นวน 50 ล้านบาท
การศึ ก ษาแก่
นัก ศึ ก ษาจากจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ไปศึ ก ษาในต่ า งประเทศ
ถึ ง
ปริ ญญาเอก รวม 23 ทุน ณ มาเลเซี ย สิ งค์โปร์ อินเดีย อียปิ ต์ และออสเตรเลีย
กระทรวง
การต่างประเทศ ได้ประสานขอทุนจากรัฐบาลบาห์เรน จํานวน 10 ทุน สําหรับนักศึกษาจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบาห์เรน เป็ นกรณี พิเศษ
1.4 กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความร่ วมมือกับศอ.บต.
งานทําในต่างประเทศของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุ นและอํานวยความสะดวก
การส่ งเยาวชนไปทํางานในต่างประเทศรวม 41 คน
สิ ง คโปร์ สหรั ฐอาหรั บเอ
มิเรตส์
ทํางานและวิชาชีพต่อไป
2. การสร้ างเข้ าใจกับนานาประเทศ และการประชาสั มพันธ์
2.1
27 มิถุนายน 2551 กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การบรรยายสรุ ป
(Evening Talk)
โดยเชิ ญเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตจากสหรัฐฯ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สวิตเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ รัสเซี ย
ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ แคนาดา จีน
และเกาหลีใต้ รวม 30 ประเทศ
ตลอดจนข้าราชการกระทรวงฯ มารับฟังการบรรยายสรุ ป
(จชต.) จาก นายพระนาย สุ วรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาํ นวยการ
บริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.จําลอง คุณสงค์ รองผูบ้ ญั ชาการกองบัญชาการผสม
พลเรื อน ตํารวจ ทหาร (พตท.) และพ.อ.อัคร ทิพโรจน์ โฆษกทบ./ผอ.กองปฏิบตั ิการข่าวสาร กอ.
รมน.ภ 4 ส่ วนหน้า
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิธีการแก้ไขปั ญหา โดยยึดแนวทางสมานฉันท์และการสร้างความเข้าใจ
2.2

2550 กระทรวงการต่างประเทศ ได้จดั การประกวดเรี ยงความภาษาอังกฤษ
สําหรั บเยาวชนระดับมัธยมถึ งระดับอุ ดมศึ กษา

และในปี 2551
“Peace of Writing”
“
”
ไทยไม่ว่าศาสนาใด มี สิทธิ เสรี ภาพในการนับถื อและปฏิ บตั ิ ตามหลักศาสนา และสถานการณ์ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มิใช่เป็ นปั ญหาทางศาสนา หรื อความขัดแย้งระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธ-ไทย
มุ ส ลิ ม
เอกอัครราชทูตไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึก ษา องค์กรเยาวชน
ต่างๆ
2.3 กระทรวงการต่างประเทศได้ดาํ เนิ นการจัดทําหนังสื อ “Muslim Life in Thailand”
อาทิ ความเป็ นมา ประวัติบุคคลสําคัญ บทบาทในสังคม
มี สิ ท ธิ เสรี ภาพในการนับ ถื อศาสนาอิ ส ลามตามบทบัญญัติข องรั ฐธรรมนู ญ
สถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละของรัฐบาลในการสนับสนุ นกิ จกรรมทางศาสนาอิ สลาม อาทิ กิ จการ
ฮัจญ์ เป็ นต้น
สถาบันวิชาการ และสถานเอกอัครราชทูตไทย
และต่างประเทศ
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มิใช่
เป็ นปั ญหาทางศาสนา
2.4 กระทรวงการต่ า งประเทศ ได้จดั ทํา ดี วี ดีส ารคดี “โอวาทของดร.มู ฮ ัม หมัด ซอยยิ ด
ฎอนฎอวี ผูน้ าํ สู งสุ ดทางศาสนาของประเทศอียิปต์ ” โดยเป็ นการบันทึกคํากล่าวของดร.ฎอนฎอวีฯ
ณ กรุ งไคโร
และมี
การพบปะกับ ชุ ม ชนนัก เรี ย นไทยในประเทศอี ยิป ต์
6 กรกฏาคม 2551
ดร.ฎอนฎอวีฯ มีนยั สําคัญว่า ขอให้คนทุกศาสนาอยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติสุข และเรี ยกร้องให้ผกู ้ ่อความ
ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติการก่อเหตุร้ายและการก่อความไม่สงบ และได้นาํ ส่ งดีวีดี
อาทิ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2.5 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ผผู ้ ลิตรายการ “สมุด .. โคจร”
ถ่ายทําและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุ งไคโร ในการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิม โดยเน้นการดําเนิ นโครงการนําคณะแพทย์
และทันตแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุ ขไปให้การตรวจรักษาสุ ขภาพแก่นกั ศึ กษาไทยในประเทศ
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อี ยิป ต์และประเทศซู ดาน และโครงการจัดกิ จกรรมฝึ กอบรมทัก ษะฟุ ตบอลแก่ นัก ศึ ก ษาไทยใน
ประเทศอี ยิป ต์ใ นช่ วงปิ ดภาคฤดู ร้อน
2551
ประชาชนในประเทศไทย
ได้รับทราบถึงการดําเนิ นงาน
ของภาครัฐในการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยในประเทศอิยิปต์
ไทยมุสลิ มจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการเผยแพร่ ออกอากาศทาง ททบ. 5 รวม 5 ตอน
ในช่วงเดือนสิ งหาคม – ตุลาคม 2551

บรรณานุกรม
หนังสื อและบทความในหนังสื อ
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50
เอกสารประกอบการสัมมนา
ฒนาและ
2549,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิทยานิพนธ์
ลัลนา นนทรังสี , ปั ญหาจากการมีหลายสัญชาติและแนวทางการแก้ปัญหาตามอนุสัญญาว่า
ด้วยสัญชาติในระดับพหุ ภาคี (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
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: คื ออะไร ? และควรจัดการอย่ างไร ?.” (
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ความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปั ญหาและแนวคิด
“
ก้ ไขปั ญหาบุคคลไร้ สั ญชาติใน
ประเทศไทยในภาพรวม
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.”
ๆ
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (
157/2551)
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (
2) พ.ศ. 2535.
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (
ราชกิจจานุ เบกษา

4) พ.ศ. 2551.
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