
ข้อเสนออันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลบนพื้นที่สูง 

ข้อเสนออันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลบนพ้ืนที่สูง  (กรณีบุคคลบนพ้ืนที่สูงซึ่ง
อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย) จากกรณีที่ภาครัฐได้เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของ
บุคคลบนพื้นที่สูงอย่างจริงจังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนายกรัฐมนตรีได้
มีค าสั่งที่ ๘๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
การพิจารณาให้สถานภาพบุคคลบนพ้ืนที่สูงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒” ขึ้น
เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการลงรายการสัญชาติ , ศึกษาปัญหาและข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับการให้สัญชาติเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแปลงผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ผลการศึกษาปรากฎออกมาอย่างชัดเจนว่าปัญหาสถานะบุคคลของบุคคลบนพ้ืนที่สูงนั้น
สามารถแก้ไขได้จริงโดยด าเนินการตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้นั้นเอง กล่าวคือ การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างแรกที่พึงต้องกระท าให้ได้คือ การจ าแนกสถานะตามกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาผลปรากฏออกมาว่า
บุคคลบนพื้นที่สูง๑ นั้นมีสถานะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท และใน ๓ ประเภทนั้นก็มีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
ที่แตกต่างกันออกไป คือ บุคคลบนพ้ืนที่สูงประเภทแรก คือ บุคคลบนพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นชาวเขาดั้งเดิม คืออยู่ใน
ประเทศไทยมานานแล้ว และมีข้อเท็จจริงอันพึงท าให้ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติแต่ยังไม่ได้รับ
การพิสูจน์เพ่ือเพ่ิมชื่อเข้าในทะเบียนบ้านประเภทบุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังนี้จึงได้มีการแก้ไขปัญหาคือ การ
ประกาศใช้ ”ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะบียนราษฎรให้
บุคคลบนื้นที่สูง พ.ศ.๒๕๔๓” ซึ่งถือว่าเป็นระเบียบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติมากที่สุด เป็นผลให้
ในปัจจุบันมีบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นชาวเขาดังเดิมเป็นจ านวนมากสามารถมาใช้สิทธิตามกฎหมายสัญชาติเพ่ือ
ขอเพ่ิมชื่อลงในทะเบียนบ้านได ้โดยยอดซึง่เป็นเป้าหมายคาดว่ามีจ านวน ๘๗,๓๓๐ คน ปัจจุบันได้รับอนุมัติให้
เพ่ิมชื่อแล้ว ๕๖,๖๙๔ คน๒  

บุคคลบนพื้นที่สูงประเภทที่สอง คือ บุคคลบนพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นชาวเขาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
เป็นเวลานานแล้ว จนมีความผสมกลมกลืนกับสังคมไทย รัฐก็ได้ใช้อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
พิจารณาให้สถานะของบุคคลดังกล่าวจากเดิมซึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ให้กลายเป็นบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมายและ
อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ในประเทศไทย๓ ส่วนบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยก็ให้
ได้สัญชาติไทย๔ แต่ทั้งสองวิธีการจะได้สถานะนั้นต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน
ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นด าเนินการ โดยคาดว่ามีบุคคลที่จะมีสิทธิได้สถานะเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นประมาณ ๕๒,๕๘๗ คน ส่วนบุคคลที่จะมีสิทธิขอสัญชาติไทย
คาดว่ามีจ านวนประมาณ ๔๐,๑๔๔ คน๕ และบุคคลบนพ้ืนที่สูงประเภทสุดท้าย คือ บุคคลที่เป็นชาวเขาที่พ่ึง
อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย กล่าวคือเข้ามาหลังวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๔๒ ซึ่งมีจ านวนประมาณ ๑๐๕,๕๕๓ คน๖ โดยบุคคลกลุ่มนี้คณะรัฐมนตรีได้ใช้อ านาจตามมาตรา ๑๗ 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมื่อผ่อนผันให้บุคคลกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว  โดยมีมติครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ผ่อนผันเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งในมติดังกล่าวได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
เมื่อครบก าหนดแล้วก็ ”ให้ด าเนินการผลักดันอย่างเด็ดขาด” แต่เนื่องจากเมื่อระยะเวลาใกล้ครบก าหนด ๑ ปี
นั้น ทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่สามารถท าการพิสูจน์สถานะแยกบุคคลกลุ่มนี้ออกจากบุคคลที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้ง ๒ กลุ่มได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอีกครั้งเพ่ือขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก ๑ ปี คือ มติ



คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และก าหนดระยะเวลาตามมติดังกล่าวก็จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และจะต้องด าเนินการผลักดันกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมติ
คณะรัฐมนตรีในครั้งแรกต่อไป แต่เนื่องจากการศึกษาพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีเหตุแห่งการอพยพเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยและเหตุแห่งความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไปหลายประการ เช่น  

- เนื่องจากประเทศไทยมีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า และในเขตชายแดนพม่าได้มีการสู้รบ
ระหว่างกองก าลังต่างๆ ของชนกลุ่มน้อย กับทหารของฝ่ายรัฐบาลพม่าเสมอๆ และโดยเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเสี่ยงภัยในชีวิต จึงท าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อพยพเข้าอาศัยอยู่ในประเทศไทย และถึงแม้ในปัจจุบันการ
สู้รบในลักษณะของสงครามจะลดน้อยลง แต่ก็ยังปรากฏเสมอๆ ว่าฝ่ายทหารของรัฐบาลพม่าได้มีการบุก
ท าลายหมู่บ้านต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน มีการเกณฑ์แรงงานในลักษณะของ
การใช้แรงงานทาส และร่วงเลยไปจนถึงประทุษร้ายทางเพศแก่สตรีและเด็ก ซึ่งก็ปรากฏบ่อยครั้ง  ท าให้เกิด
ความไม่ม่ันคงต่อสิทธิในการมีชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่ง  

- บุคคลกลุ่มที่อพยพเข้ามาดังกล่าวเป็นญาติพี่น้องของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม  

- บุคคลกลุ่มที่อพยพเข้ามาดังกล่าวปัจจุบันได้สร้างครอบครัวขึ้นในประเทศไทย  โดยการสมรสกับ
ชายไทย หรือหญิงซึ่งมีสัญชาติไทย และมีบุตรที่เกิดในประเทศไทย ดังนี้จะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างแน่แท้ว่านโยบายที่จะใช้ก าลังในการผลักดันนั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จอย่าง
แน่นอน เนื่องจากถึงแม้จะผลักดันออกไปกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก  และใน
การกลับเข้ามาครั้งใหม่นี้รัฐจะไม่สามารถควบคุมบุคคลกลุ่มนี้ได้อีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลกลุ่มนี้รัฐ
ได้จัดท าทะเบียนประวัติฯและบัตรประจ าตัวไว้ท าให้มีการตรวจสอบและควบคุมบุคคลกลุ่มนี้ไว้เสมอๆ  อีกทั้ง
ยังมีการจ ากัดเขตพ้ืนที่ในการเดินทาง การท างาน ซึ่งจากการลงไปศึกษาพบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีความเข้าใจ
สถานะของตนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังปฏิบัติตัวในกรอบแห่งกฎหมายและระเบียบที่ควบคุมตนเองอยู่อีกด้วย 
เพียงเพราะบุคคลกลุ่มนี้มีความประสงค์ที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยได้โดยไม่ถูกจับแล้วผลักดันออกไปเท่านั้น  
แต่หากว่ารัฐจะใช้นโยบายในการผลักดันจริง ตามกระบวนการก็จะต้องมีการเพิกถอนทะเบียนประวัติฯและ
บัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวแล้วผลักดันออกไป  

ดังนี้ต่อไปเมื่อบุคคลกลุ่มนี้ลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและเมื่อบุคคลนั้นไม่มีสิทธิที่จะ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไปแล้วตามกฎหมาย บุคคลกลุ่มนี้ก็จะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ โดยเฉพาะต่อ
เจ้าหน้าของรัฐ ซึ่งจะเป็นปัญหามากในการควบคุมและตรวจสอบ กล่าวคือรัฐจะควบคุมและตรวจสอบบุคคล
กลุ่มนี้ไม่ได้อีกต่อไป จะท าได้แต่เพียงจับกุมตัวบุคคลที่จับได้ แล้วผลักดันออกไปเท่านั้นแล้วบุคคลดังกล่าวก็จะ
กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกกลายเป็นวังวนของปัญหา และนโยบายดังกล่าวยังเป็นการเปิดช่องเป็นอย่างยิ่ง
ในการเรียกรับเงินโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจับกุมและผลักดันบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏ
เนื่องๆ ในพ้ืนที่ตา่งๆ ที่ติดกับชายแดน กล่าวคือ จะท าให้ปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และยากต่อการแก้ไข อีกทั้งการผลักดันย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตัวบุคคลที่ถูก
ผลักดันและภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อประชาคมโลก เช่น การล่มสลายของสถาบันครอบครัวในพ้ืนที่
ต่างๆ จะเกิดขึ้น เช่น สามีและบุตรมีสิทธิตามกฎหมายที่จะอยู่ในประเทศไทยได้แต่ภริยาต้องถูกผลักดันออก
นอกประเทศ หรือในทางกลับกันสามีถูกผลักดันออกไปนอกประเทศโดยทิ้งให้ภริยาและบุตรซึ่งมีสิทธิอยู่ใน



ประเทศได ้(ซึ่งในนัยหนึ่งคือรัฐไทยได้กระท าการอันเป็นการท าลายสถาบันครอบครัวลง) หรือเป็นการผลักดัน
ให้บุคคลดังกล่าวกลับไปสู่ภัยแห่งความตาย (เสมือนรัฐไทยได้ปฏิเสธสิทธิแห่งการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์) เป็นต้น  

ดังนี้จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้ที่คณะรัฐมนตรีควรจะมีนโยบายผ่อนผันให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวต่อไป๗ โดยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
ระยะเวลาแห่งการสิ้นสุดการผ่อนผันเอาไว้ทุก ๑ ปี เนื่องจากคงไม่เป็นการสมควรแน่ที่จะต้องสร้างภาระของ
คณะรัฐมนตรีที่มีมากอยู่แล้วมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวทุกๆ ปีไป (อีกทั้งป้องกันปัญหาการชุมนุมเรียกร้องการ
ขอสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยของบุคคลกลุ่มนี้ในทุกๆ ปี ที่ใกล้สิ้นสุดมติผ่อนผันอีกด้วย) เพราะกฎหมายได้
ให้อ านาจแก่คณะรัฐมนตรีอยู่แล้วในการมีมติผ่อนผันหรือยกเลิกมติดังกล่าวได้ โดยในขณะที่ผ่อนผันนี้ภาครัฐก็
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน ขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
บุคคลกลุ่มนี้ต่อไป จนเมื่อได้ผลการศึกษาที่เป็นแนวทางชัดเจนในการแก้ไขปัญหาแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
ยกเลิกมติที่ได้ผ่อนผันบุคคลดังกล่าวเพ่ือด าเนินการตามผลการศึกษาต่อไปก็สามารถท าได้ ส่วนในกรณีบุคคลที่
อพยพเข้ามาใหม่ นั้นรัฐต้องเด็ดขาดที่จะผลักดันให้บุคคลนั้นกลับไปยังประเทศต้นทางก่อนที่จะมีการสร้าง
ความสัมพันธุ์อันเป็นข้อเท็จจริงที่จะเป็นเหตุให้รัฐไทยไม่สามารถผลักดันบุคคลดังกล่าวออกไปได้ดังเหตุต่างๆ  
ที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้หนีภัยความตายเข้ามาเพ่ือพ่ึงพิงประเทศไทย แต่บุคคลดังกล่าวก็ต้อง
เข้าไปอยู่ในค่ายพักพิงนั่นเอง และในอีกกรณีหนึ่งที่ไม่สามารถละทิ้งปัญหาไปได้ คือ มีบุคคลบนพ้ืนที่สูงอีก
จ านวนไม่น้อยที่เป็นชาวเขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติฯและ
บัตรประจ าตัว ถึงแม้ภาครัฐจะได้มีการส ารวจและจัดท าถึง ๒ ครั้งแล้วก็ตาม โดยสาเหตุแห่งปัญหาก็แบ่งออก
ได้เป็นหลายกรณีและหลายฝ่ายจะต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของบุคคลบนพ้ืนที่สูงเองที่ไม่อยู่
ในพ้ืนที่ขณะที่มีการส ารวจ หรือภาครัฐเองที่ปล่อยให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกระบวนการ
จัดท า เช่น น าบุคคลที่เป็นคนนอกพ้ืนที่เข้ามาจัดท าแทนคนในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งชุมชนเองที่ไม่สามารถ
ปกป้องและเรียกร้องสิทธิของตนเอง ดังนั้นจะเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่รัฐควรจะมีวิธีการในการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุข้างต้น โดยการจัดท าโครงการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติฯ ให้แก่บุคคลตก
หล่นขึ้นมาเพ่ือควบคุมบุคคลกลุ่มนี้ไว้ แต่รัฐพึงต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าโครงการดังกล่าวเนื่องจาก
อาจเป็นช่องทางให้มีการน าพาบุคคลจากต่างประเทศเข้ามาจัดท าได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการทะลักของคน
ต่างดา้วเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในที่นี้จากโครงการจัดท าทะเบียนประวัติฯ และบัตรประจ าตัวที่ผ่าน
มาในอดีตจะเห็นว่าภาครัฐได้ตั้งหลักเกณฑ์ในการส ารวจและการพิสูจน์ค่อนข้างจะรัดกุมดีแล้ว  แต่ยังปรากฏ
ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นก็เพราะขาดการให้อ านาจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้วย  ดังนั้นเพ่ือ
ป้องกันบุคคลจากภายนอกเข้ามาลักลอบท าทะเบียนต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีโอกาสตรวจสอบตนเองและมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดท าทะเบียน ปัญหาดังที่กล่าวมาก็จะหมดสิ้นไป อีกทั้งภาครัฐจะได้ทราบจ านวนที่
แท้จริงของบุคคลที่สูงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพ่ือการก าหนดมาตรการที่จะด าเนินการต่อไป ที่มา : ชุติ งาม
อุรุเลิศ 

 


