
๑/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

บนัทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผา่นจากความไรร้ฐั ไรส้ญัชาต ิและไรส้ทิธ ิ
ของคนมอญอพยพสามรุน่ในรฐัไทย 
ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ 
นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์๑ 
๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ ๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
 
 
๑. เกริน่นํา 
 

แสนถหีรอืสันทหีรอืป้าสนัท ีและครอบครัว 
นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสําหรับนัก
กฎหมายดา้นสถานะบคุคลและสทิธ ิหรอืพดู
ใหก้วา้งขึน้ก็คอืคนทีส่นใจกฎหมายระหวา่ง
ประเทศแผนกคดบีคุคลในสว่นของสทิธขิอง
บุคคลภายใตก้ฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดบีุคคล รวมถงึคนทํางานในแวดวง
เรือ่งนี ้
 

 
เพราะชวีติจริงของครอบครัวนี้ไดบ้อกเล่าใหเ้รียน-รูจั้กถึงความเป็นคนไรรั้ฐ ไรส้ัญชาต  ิไรส้ทิธิ

นับตัง้แตค่นรุ่นทีห่นึง่ คอืสนัท ีหญงิชาวมอญผูเ้ป็นแม่ นายสอน ชายพม่าผูเ้ป็นพอ่ ซึง่เดนิเทา้อพยพเขา้มาใน
ประเทศไทย มาถงึคนรุ่นทีส่องและสามคอืลูกๆ ๕ คนและหลานอกีหนึง่ทีเ่กดิและเตบิโตบนผนืแผ่นดนิไทย 
ชวีติทีดํ่าเนนิไปของคนทัง้สามรุ่นนีย้ังไดบ้อกเลา่ถงึความพยายามทีจ่ะเดนิตามกตกิาของสงัคมไทย (กฎหมาย
และนโยบายฉบับตา่งๆ) เพือ่เปลีย่นหรอืพัฒนาสถานะทีไ่รรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิไรส้ทิธซิ ึง่ตดิตัวมานับตัง้แตว่ันทีพ่วก
เขาปรากฎตวัในผนืแผน่ดนินี ้
 
 
 
 

                                                            
๑ เอกสารประกอบการพัฒนาวทิยานพินธป์รญิญาเอกหัวขอ้ “แนวคดิทางกฎหมายในการพัฒนาและพสิจูน์สทิธใินสถานะ
บคุคล” 
 วัตถุประสงคเ์ริม่ตน้นัน้เกดิจากการตอ้งการพัฒนางานเขยีนที(่ตัง้ใจจะใช)้ชือ่ว่า “สทิธทิ ีจ่ะไดร้บัการรบัรองตวั
บคุคลในทะเบยีนบา้น (ท.ร.๑๓) ศกึษากรณีครอบครวันางแสนถหีรอืสนัท ีเนือ่งจากเป็นผูต้กหลน่นโยบายพฒันา
สถานะบคุคลกลุม่ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิมา่” แตก่ลับพบวา่ขอ้เท็จจรงิของกรณีศกึษานี้มคีวามกระจัดกระจาย ไมต่อ่เนื่อง จงึ
จําเป็นตอ้งบันทกึขอ้เท็จจรงิของกรณีศกึษานี้กอ่น โดยจะไมล่กึลงถงึการวเิคราะหข์อ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาสทิธิ
ในสถานะบคุคลดา้นตา่งๆ ของกรณีศกึษา 

บันทกึขอ้เท็จจรงิฉบับนี้ เขยีนหรอืเล่าเรือ่งโดยอาศัยขอ้มูลทีม่อียู่ ซึง่เขยีน รวบรวมโดยหลายบุคคล รวมถงึตัว
ผูเ้ขยีนเองดว้ย ในระหวา่งการทํางานในฐานะนักกฎหมาย ใหก้บัสถาบนัวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT) 

ขอบคณุอาจารยก์ติวิรญา รัตนมณี สําหรับขอ้มูลทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบระหว่างการดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางกฎหมายแกส่นัทแีละครอบครัว 



๒/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

๒. คนอพยพรุน่ทีห่นึง่-นางแสนถหีรอืสนัท ีชาวมอญ และนายสอน ชาวพมา่๒ 
แสนถหีรอืสันท ี(ไม่มนีามสกลุ) หญงิชาวมอญ ซึง่เกดิจากแม่ชือ่นางแงะ และพ่อคอืนายปุ๊  ชาวมอญ

แหง่หมูบ่า้นตํามมุ เมอืงมองเย ่ประเทศพมา่ เธอเลา่วา่เธอเกดิปีจอ หรอืปีพ.ศ.๒๔๘๙ 
แมข่องเธอเสยีชวีติเมือ่เธออายปุระมาณ ๗ ปี เรยีนหนังสอืในระดับทีพ่ออา่น-เขยีนภาษาพมา่ไดพ้อใช ้

ตอนอายุ ๑๒ ปี ตกจากบันไดทําใหม้อืขา้งขวาถูกขวดแกว้บาดลกึ ทําใหม้อืขวาใชก้ารไม่ไดอ้ย่างปกต ิเมือ่พ่อ
เสยีชวีติทําใหเ้ธอตอ้งไปอาศัยอยู่กับเพื่อนแม่ ชวีตินับจากช่วงนัน้ เธอเล่าว่า “หาไดไ้ม่พอกนิ” เมือ่ไดรั้บคํา
ชกัชวนใหไ้ปหางานในเหมอืงแรฝ่ั่งไทย เธอจงึตดัสนิใจเดนิทางเขา้มาในประเทศไทย 

ตอนนัน้สันทอีายุประมาณ ๑๖ ปี หรอืประมาณปีพ.ศ. ๒๕๐๕ เธอเดนิเขา้ไทยผ่านด่านตําบลปิล็อก 
อําเภอทองผาภมู ิจังหวัดกาญจนบรุ ีทีน่ี่-เธอไดพ้บกับนายสอน ชายพม่า อยู่กนิดว้ยกัน-ตัง้ทอ้งลกูคนแรก-แทง้ 
จงึยา้ยไปอยู่ตําบลหนิดาด อําเภอทองผาภูม ิและสันทตีัง้ทอ้งลูกคนทีส่อง-คอืเด็กชายเอมติ ต่อมาประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗  หลังคลอดเอมติไดป้ระมาณสามเดอืน ครอบครัวเธอก็ยา้ยมาอยู่ทีห่มู่ที ่๓ บา้นทุ่งกา้งย่าง 
ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมารับจา้งทํางานในไร่ของเถา้แก่พายัพ โชครา้ยเอมติ
เสยีชวีติ 

หลังจากเอมติ สันทแีละสอนมลีูกดว้ยกันรวม ๘ คน ไดแ้ก ่๑)เอมติ  ๒)ปัจจรา ๓)เบญจพร  ๔)อําพล  
๕)สมุติร ๖)อดลุย ์ ๗)ชาญชยั และ ๘)บญุชยั 

ประมาณปีพ.ศ ๒๕๒๖-๒๕๒๗ ครอบครัวของสอนและสันท ีรวมถงึครอบครัวอืน่ๆ ในบา้นทุ่งกา้งย่าง 
ตอ้งทยอยยา้ยออก เพราะ “ทหารขอใหช้าวมอญหรอืคนทีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมายอพยพยา้ยออกไปจากบา้นทุง่กา้ง
ยา่ง หลายครอบครัวจงึยา้ยมาอยู่ทีบ่า้นวังกะ ซึง่เป็นชมุชนมอญขนาดใหญใ่นอําเภอสงัขละบรุ ีตอ่มาเกดิน้ําทว่ม 
ชาวมอญสว่นหนึง่จงึยา้ยมาสรา้งบา้นทีห่มอ่งสะเทอ”๓ 

สอนและสันท ีและลกูๆ อกี ๖ คน-ทีย่ังมชีวีติอยู่ คอืปัจจรา เบญจพร อําพล อดลุย ์ชาญชยัหรอืสัญชัย 
และบญุชยั-ก็เชน่กนั บา้นของพวกเขาตัง้อยูร่มิถนนสายหว้ยมาลยั-สงัขละ 
 
 

 คนมอญอพยพทีถู่กบนัทกึวา่เป็นผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิมา่ และมสีถานะเป็นราษฎรตา่งดา้ว
ของรฐัไทย 

ทีบ่า้นหมอ่งสะเทอนีเ้อง เมือ่ทางอําเภอสงัขละบรุ ีดําเนนิการสํารวจและจัดทําบัญชรีายชือ่บคุคลในบา้น 
(พ.ถ.๒) ๔ สอน สันทแีละลูกๆ ทัง้ ๖ คน (ไดแ้ก่ดญ.ปัจจรา ดญ.เบญจพร ดช.อําพล ดช.อดุลย ์ดช.ชาญชัย 
และดช.บุญชัย) รวม ๘ คนจงึไดรั้บการสํารวจและจัดทําทะเบยีนประวัตกิลุ่มผูพ้ลัดถิน่สัญชาตพิม่า และไดรั้บ
เอกสารพ.ถ.๒ และทะเบยีนบา้นประเภทท.ร.๑๓ ฉบบัสาํเนาถอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ท.ร.๑๓ ฉบบัสําเนา ระบวุา่สมาชกิครอบครัวทกุคนอาศยัอยูท่ีบ่า้นเลขที ่๗๘๓ ตําบลหนองล ูอําเภอสงัข
ละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีและไดรั้บการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ขึน้ตน้ดว้ยเลข ๖-๗๑๐๘-
๐๐๐๓๙-xxx 

 
อย่างไรก็ด ีกอ่นทีส่มาชกิทุกคนในครอบครัวจะไดรั้บการถ่ายบัตรประจําตัวกลุ่มผูพ้ลัดถิน่สัญชาตพิม่า

(บัตรสชีมพู) นายสอนไดเ้สยีชวีติลง ดว้ยเอกสารตดิตัวทีม่เีพยีง พ.ถ.๒ และท.ร.๑๓ ฉบับสําเนา-สันทพีาลูกๆ 
ยา้ยออกจากบา้นหม่องสะเทอ มุ่งหนา้ไปทีบ่า้นทุ่งกา้งยา่งอกีครัง้ อําพล อดลุย ์ชาญชยัหรอืสัญชยั และบญุชยั
ไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนแถวบา้น สว่นปัจจราและเบญจพรไปรับจา้งตัดไมไ้ผข่ายทีบ่า้นบอ้งตี ้อําเภอไทรโยค และ
ชว่งนีเ้องทีเ่บญจพรเสยีชวีติดว้ยโรคไขม้าลาเรยี 

                                                            
๒ เรยีบเรยีงจาก กติวิรญา รัตนมณี อาจารยป์ระจําคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร, ขอ้เท็จจรงิของนางแสนถแีละ
ครอบครวั, ฉบบัวันที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 
๓ ดเูพิม่เตมิ ดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ, ใครกนั? ทีจ่ะมายนืยนัวา่ ลกูอกี ๔ คนของป้าสนัเกดิทีอ่.ไทรโยคจรงิ : บนัทกึ
การทํางานเพือ่การจดทะเบยีนการเกดิ: กรณีครอบครวัป้าสนัท ีตอน ๒, ภายใตโ้ครงการ โครงการเพือ่พัฒนาองค์
ความรูแ้ละกลไกการทํางานเครอืขา่ยดา้นสถานะบคุคลและสทิธเิพือ่การจดทะเบยีนการเกดิถว้นหนา้ (มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๕๓) ดําเนนิการโดยสถาบันวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT)  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาคุณภาพชวีติ แรงงานขา้มชาตแิละผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล (คพรส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้ง
สขุภาพ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการเสรมิสรา้งสขุภาพ (สสส.) 
สบืคน้ไดท้ี ่http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383163 

และบันทกึการใหถ้อ้ยคําของนายเสวก วงษ์ขวัญเมอืงและนางวรรณา วภิาสว ีสอบและบันทกึปากคํา โดยดรุณี 
ไพศาลพาณิชยก์ลุ เมือ่วันที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในฐานะอนุกรรมการดา้นสถานะบคุคลของผูไ้รส้ัญชาต ิไทยพลัดถิน่ ผู ้
อพยพและชนพืน้เมอืง ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) 
๔ พ.ถ. ยอ่มาจาก พลดัถิน่ 



๓/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

ประมาณปี ๒๕๓๓ ขณะทีปั่จจราพบรักกับนายเล็ก ชายเชือ้สายมอญ  จงึยา้ยไปทํางานเป็นลูกจา้งใน
โรงงานพลากสตกิแห่งหนึง่ในอําเภอบา้นโป่ง จังหวัดราชบรุ ีสว่นแสนถแีละลกูๆ คนอืน่ๆ คอือําพล อดลุย ์ชาญ
ชยั และบญุชยัยา้ยทีอ่ยูอ่กีครัง้ โดยยา้ยมาอาศยัอยูท่ีอํ่าเภอพระสมทุรเจดยี ์จังหวดัสมทุรปราการ จนถงึปัจจบุนั 

๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ ปัจจราและนายเล็กมลีกูดว้ยกนัคอื เด็กชายวษิณุ โดยคลอดทีโ่รงพยาบาลบา้นโป่ง 
อําเภอบา้นโป่ง 

ปี ๒๕๓๘ ปัจจราและครอบครัวไดย้า้ยมาอยูก่บัแมแ่ละนอ้งๆ ทีจั่งหวดัสมทุรปราการ 
จนถงึปัจจุบัน ทุกคนอาศัยอยู่ทีบ่า้น(ไม่มเีลขที)่ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดยี ์

จังหวดัสมทุรปราการ โดยทีไ่มไ่ดย้า้ยกลบัไปทีอํ่าเภอสงัขละบรุ ีหรอืไมไ่ดย้า้ยไปทีไ่หนอกีเลย 
 
 

 คนไรร้ฐั (หรอืแค ่‘เสมอืนไรร้ฐั’?) ไรส้ญัชาต ิ 
 และดว้ยความทีส่ันทแีละลูกๆ ไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ทีบ่า้นหม่องสะเทอ อําเภอสังขละบรุใีนชว่งเวลาทีอํ่าเภอ
สงัขละบรุดํีาเนนิการถา่ยรปูผูไ้ดรั้บการสํารวจฯ กลุม่ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิมา่เพือ่จัดทําบตัรประจําตัวให ้ทําใหไ้มไ่ด ้
รับบตัรประจําตวัประชาชนกลุม่ผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิมา่ 

ผลที่ปรากฎในอกีหลายปีต่อมาก็คอื เลขประจําตัวสบิสามหลักที่ปรากฎในท.ร.๑๓ ฉบับสําเนาถูก
จําหน่ายไปเมือ่ใดไมม่ใีครทราบ 

ยิง่ไปกวา่นัน้สนัทแีละลกูๆ มักไมค่อ่ยนกึถงึพถ.๒ และท.ร.๑๓ ฉบับสําเนา สว่นหนึง่น่าจะเป็นเพราะวถิี
ชวีติในเมอืงหลวงทีแ่ตกตา่งจากพืน้ทีช่ายแดน-ทีช่มุชนไทยคุน้เคยกับคนตา่งดา้ว เธอและลกูๆ กลัวทีจ่ะหยบิมา
พดูถงึ หรอืหยบิมาใช ้เพราะมันเทา่กบัเป็นการตอกย้ําวา่พวกเขาเป็นคนตา่งดา้ว เป็นคนผดิกฎหมาย 

ดว้ยความ (เขา้ใจผดิวา่พวกเขา) ไมม่เีอกสารแสดงตนเริม่มผีลกระทบกบัชวีติประจําวัน คนในครอบครัว
เริม่ถกูเรยีกรอ้งใหแ้สดงเอกสารแสดงตน เชน่กรณีของสนัทใีนยามเจ็บป่วย 

๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๒ สนัทป่ีวยป่วยเป็นโรคหัวใจโต มอีาการน้ําทว่มปอด มอีาการปวดทอ้งโดยไมท่ราบ
สาเหต ุ สนัทไีมก่ลา้ไปหาหมอ เพราะไมม่เีงนิ การประสานงานเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางมานุษยธรรมจงึเริม่ตน้
ขึน้๕ ทางโรงพยาบาลพระสมุทรเจดยีส์วาทยานนทไ์ม่ปฏเิสธคนป่วยไรส้ัญชาต ิ แตส่ันทแีละครอบครัวยังกังวล
เรือ่งค่าใชจ้่าย แต่ดว้ยผลของการประสานงาน ทางโรงพยาบาลรับปากว่าจะยกเวน้ค่าใชจ้่าย หรอืใชช้อ่งทาง 
“สงัคมสงเคราะห”์ ของทางโรงพยาบาล 

การไดรั้บการยกเวน้คา่รักษาพยาบาลดว้ยเหตทุีเ่ธอยากไร ้หรอืพูดใหช้ดัเจนขึน้วา่-เป็นคนไรส้ัญชาตทิี่
ยากไร ้มันไม่ไดทํ้าใหส้ันทสีบายใจ เพราะมันหมายถงึความช่วยเหลอืทีย่ ิง่ใหญ่ทีเ่ธอไม่แน่ใจว่าจะตอบแทน
กลบัคนืไปไดอ้ยา่งไร 

สิง่ทีส่ันทแีละลูกๆ ไม่รูก็้คอื เอกสารพถ.๒ และท.ร.๑๓ ฉบับสําเนา มันสําคัญสําหรับทัง้ครอบครัวเธอ 
เพราะมันคอืหลกัฐานทีย่นืยันวา่เธอและลกูๆ ไมใ่ชค่นไรรั้ฐ แตเ่ป็นราษฎรตา่งดา้วของรัฐไทย ทัง้นีด้ว้ยขอ้เท็จจรงิ
ทีว่่าพ่อและแม่อพยพเขา้เมอืงมาก่อนปี ๒๕๑๙ ย่อมเป็นขอ้เท็จจรงิทีไ่ม่สามารถเปลีย่นแปลง ดังนัน้สทิธใิน
ทะเบยีนประวัตกิลุม่ผูพ้ลัดถิน่สัญชาตพิมา่ รวมถงึสทิธใินทะเบยีนราษฎรประเภท ท.ร.๑๓ จงึย่อมไม่สามารถถูก
เพกิถอนไดเ้พยีงเพราะพวกเขาไมไ่ดรั้บบตัรประจําตวั๖ 

ทีสํ่าคญัปัญหาความไรส้ญัชาตขิองเธอมทีางออกแลว้ 
 
 
 
 
 

 

                                                            
๕ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืและประสานงานกบัทางโรงพยาบาลสมทุรปราการ โดยกติวิรญา รัตนมณี 

อา่นเพิม่เตมิบันทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณีนี้,ด ูกติวิรญา รัตนมณี และป่ินแกว้ อุน่แกว้, เมือ่ป้าสนัท ี(แสนถ)ี 
คนไรส้ญัชาตป่ิวยหนกั ...เราจะดแูลราษฎรไทยกนั อยา่งไร? (ตอน ๑), วันที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒, 

สบืคน้ไดท้ี ่http://www.statelesswatch.org/node/213 
๖ อา่น ดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ, สทิธทิ ีจ่ะไดร้บัการรบัรองตวับคุคลในทะเบยีนบา้น (ท.ร.๑๓) ศกึษากรณีครอบครวั
นางแสนถหีรอืสนัท ีเนือ่งจากเป็นผูต้กหล่นนโยบายพฒันาสถานะบุคคลกลุ่มผูพ้ลดัถิน่สญัชาตพิม่า, เอกสาร
ประกอบการพัฒนาวทิยานิพนธป์รญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ฉบับเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๔ อยู่
ระหวา่งการปรับปรงุ. 



๔/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

๓. คนรุน่ทีส่อง-ลกูสาวและลกูชาย 
สนัทแีละสอนมลีกูดว้ยกนัทัง้หมด ๘ คน 
ประมาณ ๒๕๐๖-๒๕๐๗ เอมติคอืลกูคนแรก แตเ่สยีชวีติตัง้แตอ่ายไุมถ่งึขวบ 
ปีพ.ศ.๒๕๑๓ เธอคลอดลกูคนทีส่อง-เด็กหญงิปัจจรา หรอืบญุม ี
หนึง่ปีตอ่มา หรอืปีพ.ศ. ๒๕๑๔ เธอคลอดลกูคนทีส่าม-เด็กหญงิเบญจพร 
สามปีตอ่มา หรอืปีพ.ศ.๒๕๑๗ เธอคลอดลกูคนทีส่ ี-่เด็กชายอําพล เธอจําไดว้า่เป็นชว่งกอ่นปีใหม ่
หนึง่ปีตอ่มา หรอืปีพ.ศ.๒๕๑๘ เธอคลอดลกูคนทีห่า้-เด็กชายสมุติร หลงัคลอดไมน่าน เธอเสยีลกูคนนี้

ไป 
หนึง่ปีตอ่มา หรอืปีพ.ศ.๒๕๑๙ เธอคลอดลกูคนทีห่ก-เด็กชายอดลุย ์
หนึง่หรอืสองปีต่อมา เดอืนมถิุนายน ประมาณปีพ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ เธอคลอดลูกคนทีเ่จ็ด-เด็กชาย

ชาญชยั หรอืสญัชยั 
สองหรอืสามปีตอ่มา วนัองัคาร เดอืนธนัวาคม ปีพ.ศ.๒๕๒๔เธอคลอดลกูคนทีแ่ปด-เด็กชายบญุชยั 
มเีพยีงลกูคนสดุทอ้งคอืบญุชยั เทา่นัน้ทีค่ลอดทีโ่รงพยาบาลทา่เรอื อําเภอทา่มะกา จังหวัดกาญจนบรุ ี

นอกนัน้ทัง้เจ็ดคน (รวมเสยีชวีติ) หรอืสีค่นทีย่ังมชีวีติอยูจ่นถงึปัจจุบัน คอืปัจจรา(หรอืบญุม)ี อําพล อดลุย ์ชาญ
ชยั(หรอืสญัชยั) เกดิหรอืคลอดทีบ่า้นทุง่กา้งยา่ง 

พูดไดว้่า พี่นอ้งทุกคนอยู่ดว้ยกันตัง้แต่เล็กจนโต หากจะม-ีที่พีน่อ้งตอ้งแยกกันอยู่บา้ง ก็เป็นเพยีง
ชว่งเวลาสัน้ๆ เมือ่ครัง้ทีบ่ญุมแียกออกไปอยู่กับสาม ีเวลานัน้สันทแีละพีน่อ้งคนอืน่ตัดสนิใจยา้ยมายังอําเภอพระ
สมทุรเจดยี ์แตไ่มถ่งึสองปีบญุมแีละสามก็ีพาลกูชายมารวมตวักบัสมาชกิทกุคน 
 
 

 การเร ิม่ตน้เขา้สูก่ระบวนการพสิจูนว์า่เป็น ‘คนไทยตามมาตรา ๒๓’ ของสีพ่ ีน่อ้ง-บญุม ีอํา
พล อดลุย ์และสญัชยั 

พีน่อ้งทัง้หา้คน-ปัจจรา(บญุม)ี อําพล อดลุย ์สัญชยั และบญุชยัเลา่ถงึมาโดยตลอดวา่ พวกเขาเกดิที่
บา้นทุง่กา้งยา่ง เกดิในประเทศไทยจรงิ มคีนรูเ้ห็นและยนืยันได ้แตน่ั่นก็อาจนับไดว้า่มันเป็นเพยีงคําพดูและคนที่
ถกูอา้งถงึ การพสิจูนว์า่พวกเขาเกดิในประเทศไทยโดยเฉพาะเกดิกอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๓๕ จรงิหรอืไม ่มี
ความหมายมากขึน้ เมือ่พ.ร.บ.สัญชาต ิฉบับที ่๔ พ.ศ.๒๕๕๑ ถูกประกาศบังคับใช ้เพราะหากสามารถพสิจูน์ได ้
จรงิ พวกเขาจะกลายคนไทยตามมาตรา ๒๓๗  น่ันหมายความวา่พวกเขาไดรั้บการคนืสญัชาตไิทย 

แตก่ารพสิจูน์วา่รุ่นลกูทัง้หา้คนเกดิในประเทศไทย และเกดิกอ่นวันที ่๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๓๕ จรงิ  ถูก
แยกออกจากกันดว้ยขอ้เท็จจรงิของแตล่ะคน ดว้ยเพราะพีน่อ้งสีค่นแรก คอื ปัจจรา อําพล อดลุย ์และสัญชยันัน้
เกดิทีบ่า้น ขณะทีบ่ญุชยั นอ้งคนสดุทอ้งคลอดทีโ่รงพยาบาล วธิกีารรวบรวมพยานหลกัฐานทีม่คีวามแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
๗ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ แหง่ พ.ร.บ.สญัชาต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๕๑  

“...บรรดาบคุคลทีเ่คยมสีัญชาตไิทยเพราะเกดิในราชอาณาจักรไทยแตถู่กถอนสัญชาตไิทยตามประกาศของคณะ
ปฏวิัต ิฉบับที ่๓๓๗ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ้ ๑ และผูท้ีเ่กดิในราชอาณาจักรไทยแตไ่ม่ไดส้ัญชาตไิทย ตาม
ประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ้ ๒ รวมถงึบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกดิใน
ราชอาณาจักรไทยกอ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ใชบ้ังคับและไม่ไดส้ัญชาตไิทยตามาตรา ๗ ทว ิวรรคหนึง่แหง่พระราชบัญญัติ
สญัชาต(ิฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ .....” 

สรปุก็คอื คนไทยตามมาตรา ๒๓ ไดแ้ก ่บคุคลทีม่ขีอ้เท็จจรงิครบ ๔ ขอ้คอื ๑) เป็นผูท้ีเ่กดิในประเทศไทย ๒) ไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงหรอืโดยออ้มจากประกาศคณะปฏวิัตฉิบบัที ่๓๓๗ ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ซึง่หมายความ จะตอ้ง
เป็นบคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยระหวา่งวันที ่๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ จนถงึวันที ่๒๕ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๓๕ รวมถงึบตุรของ
บคุคลดงักลา่ว ๓) เป็นบคุคลผูอ้าศยัอยูจ่รงิในราชอาณาจักรไทยตดิตอ่กันโดยมหีลักฐานทางทะเบยีนราษฎร และ ๔) เป็นผูม้ี
ความประพฤตดิ ีหรอืทําคณุประโยชนใ์หแ้กส่งัคมหรอืประเทศไทย 



๕/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

การพสิจูนว์า่เกดิในประเทศไทย กรณีคลอดทีบ่า้น 
:ปัจจรา(บญุม)ี อําพล อดลุย ์และสญัชยั 
การเกดิของทัง้สีพ่ีน่อ้ง เริม่ตน้ในปี ๒๕๕๓ โดยไดพ้บกับพยานบุคคลรวม ๘ คน (ทุกคนยังคงอาศัย

อยู่ที่บา้นทุ่งกา้งย่าง อําเภอไทรโยค) ต่างยืนยันว่าทัง้สีพ่ี่นอ้งเกดิในประเทศไทย แน่นอนว่ามกีารทําบันทกึ
ปากคําไว ้๘ 

ทมีชดุทีส่อง๙ ไดล้งพืน้ทีอ่กีครัง้เพือ่เก็บขอ้เท็จจรงิเพิม่ และไดพ้บกบัพยานบคุคลอกี ๔ คน (เป็นผูม้ี
สัญชาตไิทย) การยนืยันของพวกเขาถูกบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร๑๐ และถูกนําไปใชเ้พือ่ยืน่เป็นเอกสาร
ประกอบคํารอ้งใหอํ้าเภอไทรโยค ออกหนังสอืรับรองการเกดิ (ท.ร.๒๐/๑)๑๑ ผลก็คอือําเภอไทรโยคเชือ่ว่าพวก
เขาเกดิในประเทศไทยและเกดิทีบ่า้นทุง่กา้งยา่งจรงิ จงึมดีลุพนิจิออกหนังสอืรับรองการเกดิ ท.ร.๒๐/๑ ให ้

ปัจจบุนัทัง้สีค่นอยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่คํารอ้งในฐานะคนไทยตามมาตรา ๒๓ กบัอําเภอสงัขละ
บรุ ีจังหวดักาญจนบรุ ี
 
 

การพสิจูนว์า่เกดิในประเทศไทย กรณีคลอดในสถานพยาบาล 
: กา้วทีช่า้ของบญุชยั 
ตามคําบอกเลา่ของสันทผีูเ้ป็นแม่ “บญุชัยคลอดยากเหลอืเกนิ มันไม่ยอมออกมาเสยีท”ี นายสอนจงึ

ตัดสนิใจพาเธอมาหาหมอทีอํ่าเภอทา่มะกา โดยพามาทีโ่รงพยาบาลท่าเรอื เพราะครัง้หนึง่สอนเคยมารักษาโรค
ไขเ้ลอืดออกทีน่ี ่กอ่นเธอกลบับา้นทางโรงพยาบาลไดม้อบ “สมดุบนัทกึสขุภาพ” ใหแ้กเ่ธอ 

บญุชยั คลอดเมือ่วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๒๔  
เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารตัง้ตน้สําหรับคณะทํางานในการประสานงานกับโรงพยาบาลท่าเรอืเพือ่ขอ

เอกสารรับรองการเกดิ หรอืท.ร.๑/๑ ใหก้บับญุชยั แมท้างโรงพยาบาลจะไมม่หีลกัฐานตน้ขัว้ รวมถงึสมดุหนา้หอ้ง
คลอดทีร่อดจากน้ําทว่มจะเหลอืเพยีงเลม่ทีจั่ดทําขึน้นับจากปี ๒๕๒๗ –ปัจจุบันเท่านัน้ อย่างไรก็ด ีหลังจากการ
ทําความเขา้ใจและหารอืกบัทมีบรหิารของทางโรงพยาบาล ผูแ้ทนของทางสถานพยาบาลไดย้อมรับวา่สมดุบนัทกึ
สขุภาพนัน้เป็นเอกสารทีท่างโรงพยาบาลออกใหจ้รงิ และเชือ่ไดว้า่บญุชยัมาคลอดทีโ่รงพยาบาลจรงิ จงึออกเอก
สารท.ร.๑/๑ ให ้๑๒ 

 
 

                                                            
๘ ไดแ้ก ่นางต,ี นายแจง้, นายปี, นายตนิ, นางมติร และนางชนิโท เป็นบคุคลทีถ่อืบัตรประจําตัวผูไ้มม่สีัญชาตไิทย กลุม่ผู ้
พลัดถิน่สญัชาตพิมา่ และกลุม่ผูห้ลบหนีเขา้เมอืงจากพมา่, ดเูพิม่เตมิใน กติวิรญา รัตนมณี, ขอ้เท็จจรงิของนางแสนถแีละ
ครอบครวั, ฉบบัวันที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔, อา้งแลว้. 

สอบขอ้เท็จจรงิและบันทกึปากคําพยาน โดยกติวิรญา รัตนมณี โครงการบางกอกคลนิคิ ในฐานะคณะอนุกรรมการ
ดา้นสถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพ และชนพืน้เมอืง ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) 
๙ การลงพืน้ทีภ่ายใตโ้ครงการพัฒนาตน้แบบการพสิจูน์สถานะบคุคลทีต่กหลน่จากการพสิจูน์สญัชาตพิมา่ กรณีนางสันทแีละ
ครอบครัว คณะอนุกรรมการดา้นสถานะบุคคลของผูไ้รส้ญัชาต ิ ไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพ และชนพืน้เมอืง ใน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) 

คณะทํางานประกอบไปดว้ย (๑)  กติวิรญา รัตนมณี อาจารยป์ระจําคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร (๒) ดรณุี 
ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักกฎหมาย สถาบันวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะคณะอนุกรรมการดา้น
สถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิ ไทยพลัดถิน่ ผูอ้พยพ และชนพืน้เมอืง ในคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ (กสม.) (๓)
นายวัฒชนะ วงศส์นินาค เจา้หนา้ที ่กสม.  (๔)พวงรัตน์ ปฐมสริรัิกษ์ นักกฎหมาย เจา้หนา้ทีฝึ่กงานโครงการบางกอกคลนิคิ 
และ(๕) กรกนก วัฒนภมู ินักกฎหมาย สถาบนัวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ 
๑๐  สอบขอ้เท็จจรงิและบนัทกึโดยดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ ในฐานะอนุกรรมการดา้นสถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิในกสม. 
๑๑  ด ูดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ, ใครกัน? ทีจ่ะมายนืยันวา่ ลกูอกี 4 คนของป้าสนัเกดิทีอ่.ไทรโยคจรงิ : บันทกึการทํางานเพือ่
การจดทะเบยีนการเกดิ: กรณีครอบครัวป้าสนัท ีตอน 2, ภายใตโ้ครงการเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละกลไกการทํางานเครอืขา่ย
ดา้นสถานะบคุคลและสทิธเิพือ่การจดทะเบยีนการเกดิถว้นหนา้ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) ดําเนนิการโดยสถาบันวจัิยและ
พัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT), อา้งแลว้ 
สบืคน้ไดท้ี ่http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383163 
๑๒ ด ูดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ, ยอ้นเวลา ๒๙  ปี เพือ่ตามหาเอกสารรับรองการเกดิ (ท.ร.๑/๑) ใหบ้ญุชยั: บันทกึการทํางาน
เพือ่การจดทะเบยีนการเกดิถว้นหนา้: กรณีครอบครัวป้าสันท ีตอน ๑, ภายใตโ้ครงการ โครงการเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละ
กลไกการทํางานเครอืขา่ยดา้นสถานะบคุคลและสทิธเิพือ่การจดทะเบยีนการเกดิถว้นหนา้ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ดําเนนิการโดยสถาบนัวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT), อา้งแลว้. 
สบืคน้ไดท้ี ่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383097 



๖/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

อย่างไรก็ดี มีขอ้ขัดขอ้งในกระบวนการขอใหห้น่วยงานทะเบียนราษฎร คือสํานักทะเบียนทอ้งถิ่น
เทศบาลเมอืงท่าเรอืพระแท่น จังหวัดกาญจนบรุ ีออกเอกสารรับรองการเกดิ หรอืท.ร.๒๐/๑ โดยทางเทศบาล
เมอืงท่าเรอืพระแท่นใหเ้หตุผลว่า ประการแรก-ไม่เชือ่ว่าบุญชัยคลอดทีโ่รงพยาบาลท่าเรอื และเอกสารบันทกึ
ปากคําพยานทีย่ืน่ประกอบการขอท.ร.๒๐/๑ ประการทีส่อง-มคีวามขัดแยง้กันเอง ซึง่ต่อมาไดม้กีารประสานให ้
อนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นสทิธแิละสถานะบุคคลฯ ออกหนังสอืชีแ้จงถงึความผดิพลาดดังกล่าวต่ออําเภอ
ท่าเรอืแลว้๑๓ และประการทีส่าม-ทางเทศบาลเมอืงท่าเรอืพระแท่น “เสนอ” ใหท้างอนุกรรมการสทิธมินุษยชน
ดา้นสถานะบคุคลและสทิธฯิ ดําเนนิการตรวจดเีอนเอระหวา่งบญุชยักบัสนัทผีูเ้ป็นแม่๑๔ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการสอบพยานเพิม่โดยอําเภอทา่เรอื๑๕ 
 
 
๔. คนรุน่ทีส่าม-วษิณุ บญุชา๑๖ 

หลายคนอาจเคยไดอ้า่นจดหมายของเด็กชายวษิณุ บญุชา เด็กไรส้ญัชาตทิีบ่อกเลา่เรือ่งราว “จากใจ
ลูกและหลาน(วษิณุ)เพือ่แม่และยายไรส้ัญชาต ิ(แม่บุญมแีละยายสันท)ี”๑๗ ในงานวันแม่ไรส้ัญชาตเิมือ่เดอืน
สงิหาคม ๒๕๔๙ เวลานัน้วษิณุอาย ุ๑๒ ปี เรยีนอยูช่ัน้ประถมหา้ ไม่มเีอกสารแสดงตนใดๆ เลย แมบ้ญุมหีรอืปัจจ
ราผูเ้ป็นแม่จะคลอดวิษณุที่โรงพยาบาลบา้นโป่ง และไดรั้บหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) จากทาง
โรงพยาบาล แต่แม่ทํามันหายไป มันทําใหว้ษิณุกังวลใจ ทุกครัง้ทีท่างโรงเรยีนจะเรยีกหลักฐานการเกดิรวมถงึ
ทะเบียนบา้น นอกจากนี้ในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ วิษณ◌ุป่วยเป็นไสต้ิง่อักเสบตอ้งเขา้รับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล ก็กลายเป็นทกุขท์ีต่อ้งเผชญิของเด็กชายผูไ้มม่เีลข ๑๓ หลกั๑๘ 
 

 ความไรร้ฐัของวษิณุถกูแกไ้ขในราวตน้ปีพ.ศ.๒๕๕๒ 
ดว้ยผลของมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เรือ่งยุทธศาสตรก์ารจัดการปัญหาสถานะ

และสทิธขิองบคุคล วตัถปุระสงคข์อ้หนึง่ของยทุธศาสตรฯ์ ก็คอื การแกไ้ขปัญหาความไรรั้ฐของคนทีป่รากฎตัวใน
สงัคมไทย ภายใตก้ลไกความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานทะเบยีนราษฎร คอื เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดยี ์จังหวัด
สมุทรปราการ และสถาบันการศกึษา คอืโรงเรยีนป้อมนาคราชสวาทยานนท ์เพือ่ทําการสํารวจและจัดทําทะเบนี
ประวัตบิุคคลใหก้ับเด็กทีไ่ม่มเีลข ๑๓ หลักหรอืเด็กไรรั้ฐ โดยผูไ้ดรั้บการสํารวจจะไดรั้บการบันทกึในทะเบยีน
ประวัตปิระเภทท.ร.๓๘ ก. ไดรั้บการกําหนดเลขประจําตัว ๑๓ หลัก ขึน้ตน้ดว้ยเลข ๐ มสีถานะเป็นบคุคลทีไ่ม่มี
สถานะทางทะเบยีน หรอืเป็นราษฎรตา่งดา้วของรัฐไทย 

วันที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๓ วษิณุก็ไดรั้บการกําหนดเลขประจําตัวประชาชน คอื ๐-๑๑๘๖-๘๙๐๐๐-
XXX 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
๑๓ เนื่องจากมคีวามผดิพลาดในการบันทกึขอ้เท็จจรงิ และเอกสารทีผ่ดิพลาดดังกลา่วถกูยืน่ประกอบคํารอ้ง, สอบขอ้เท็จจรงิ
และบันทกึปากคําโดยดรณุี ไพศาลพาณชิยก์ลุ และดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยประสานงานกับทางอําเภอทา่เรอืโดยกิ
ตวิรญา รัตนมณี 
๑๔  จะเห็นไดว้า่กรณีของบญุชยันี ้ไมม่คีวามจําเป็นตอ้งตรวจพสิจูน์ดเีอ็นเอกับสนัทผีูเ้ป็นแมแ่ตอ่ยา่งใด เพราะการตรวจพสิจูน์
ดเีอนเอนัน้มไีวเ้พือ่พสิจูนส์ายสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลผา่นหลักสายโลหติ ยอ่มไมส่ามารถพสิจูนถ์งึสถานทีเ่กดิวา่เกดิในประเทศ
ไทยจรงิหรอืไม ่หรอืพสิจูนว์า่เกดิกอ่น ๒๖ กมุภาพันธ ์๒๕๓๕ หรอืไม-่ผูเ้ขยีน 
๑๕ หนังสอืตอบหนังสอืชีแ้จงของอนุกรรมการดา้นสถานะบคุคลและสทิธฯิ โดยสํานักทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลเมอืงทา่เรอืพระ
แทน่ ที ่กจ ๕๒๑๐๑/๑๖ ลงวันที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๑๖ ขอขอบคณุอาจารยก์ติวิรญา รัตนมณี คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ทีช่ว่ยเตมิขอ้มลู ในฐานะ “ผูด้แูลเคสวษิณุ” 
๑๗ วษิณุ บญุชา,  จากใจลกูและหลาน (วษิณุ) เพือ่แมแ่ละยายไรส้ญัชาต ิ(แมบ่ญุมแีละยายสนัท)ี, เอกสารในงานวนั
แมไ่รส้ญัชาต,ิ วันที ่๙ สงิหาคม ๒๕๔๙, สบืคน้ที ่http://www.gotoknow.org/blogs/posts/43890   
๑๘ ชลฤทัย แกว้รุง่เรอืง, “เมือ่มนุษยท์ ีไ่มม่เีลข ๑๓  หลกั ป่วยหนกั : กรณีของเด็กชายวษิณุ หลานยายเชือ้สายมอญ
ทีเ่ขา้เมอืงปี ๒๕๐๖ ป่วยเป็นไสต้ ิง่อกัเสบ (ตอนที ่๑ และ ๒)”, วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๔๙ 
สบืคน้ที ่http://www.gotoknow.org/blogs/posts/101597 
และ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/101887 



๗/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 ไรส้ญัชาต ิแตไ่มไ่รร้ฐั ไมไ่รส้ทิธใินหลกัประกนัสขุภาพแลว้ 
ระหวา่งทางการพัฒนาสถานะบคุคลจากคนไรรั้ฐ เป็นคนมรัีฐ กลา่วไดว้า่ ความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิไรส้ทิธิ

ของวษิณุไดก้ลายเป็น(หนึง่ในหลาย)กรณีศกึษาทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิหลกัประกนัสขุภาพสําหรับคนไรรั้ฐ ไรส้ญัชาติ๑๙ 
และหลายแรงจากหลายฝ่าย๒๐ สง่ผลใหรั้ฐบาลมมีตคิณะรัฐมนตรเีมือ่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๕๓ เรือ่งการใหส้ทิธ(ิคนื
สทิธ)ิขัน้พืน้ฐานดา้นสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ 

จนถงึวนันีเ้ด็กในสถาบนัการศกึษาเชน่กรณีของวษิณุ แมจ้ะไรส้ญัชาต ิแตห่ากวา่เด็กๆ ไดรั้บการสํารวจ
และจัดทําทะเบยีนประวัตบิุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีน โดยทางสถาบันการศกึษาจนทา้ยที่สุดไดรั้บการ
กําหนดเลขประจําตวัสบิสามหลกัขึน้ตน้ดว้ยเลข ๐ ก็จะสามารถเขา้ถงึหลกัประกนัสขุภาพได ้
 

 กระบวนการพสิูจนว์า่เกดิในประเทศไทย และกา้วตอ่ไปในการพสิจูนว์า่เป็นคนไทยตาม
มาตรา ๒๓ 

นอกจากนี้ การขอใหโ้รงพยาบาลบา้นโป่งออกหนังสอืรับรองการเกดิฉบับใหม่แทนฉบับทีสู่ญหายก็
กลายเป็นกรณีศกึษาตัวอย่างใหค้นไรรั้ฐ ไรส้ัญชาตคินอืน่ๆ ไดอ้กี เพราะมันไม่ใชเ่รือ่งง่ายๆ เลย โดยเฉพาะกับ
เด็กไรส้ญัชาตทิีเ่กดิจากพอ่-แมท่ีเ่ขา้เมอืงผดิกฎหมาย และทกุคนไมม่เีอกสารแสดงตนใดๆ เลย 

เรื่องนี้เร ิม่ตน้-เมือ่ประมาณปีพ.ศ ๒๕๕๑๒๑ และมกีารตามต่อเนื่องอกีครัง้เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๓๒๒ ในทีสุ่ด โรงพยาบาลบา้นโป่งก็ออกหนังสอืรับรองว่าวษิณุเกดิ ณ สถานพยาบาลแห่งนี้จรงิ มันเป็น
เอกสารจุดเกาะเกีย่วระหว่างเขากับประเทศไทย (จุดเกาะเกีย่วโดยการเกดิ) และเอกสารฉบับนี้ก็ทําใหว้ษิณุ
สามารถขอเอกสารรับรองการเกดิ (ท.ร.๒๐/๑) จากหน่วยงานทะเบยีนราษฎร คอืเทศบาลบา้นโป่ง อําเภอบา้น
โป่ง จังหวดัราชบรุ ีได ้๒๓ 

ลา่สดุ เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วษิณุไดไ้ปยืน่คํารอ้งในฐานะคนไทยตามมาตรา ๒๓ กบัเทศบาล
ตําบลพระสมทุรเจดยี ์อําเภอพระสมทุรเจดยี ์จังหวดัสมทุรปราการ๒๔๒๕ 

ปัจจุบันเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลกําลังดําเนนิการรวบรวมพยานหลักฐานทัง้พยานเอกสาร พยานบคุคล เพือ่
เพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนพจิารณา 

                                                            
๑๙ ป่ินแกว้ อุน่แกว้ โครงการเฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ, โครงการสํารวจสภาพปัญหาการเขา้ถงึและการใชบ้รกิารสทิธใิน
สขุภาพของคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาต ิ: กรณีศกึษา, โดยไดรั้บทนุอดุหนุนจากสํานักงานวจัิยเพือ่การพัฒนาหลักประกันสขุภาพ
ไทย (เพือ่สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ) กนัยายน ๒๕๕๑, ดาวนโ์หลดรายงานเต็มไดท้ี ่http://gotoknow.org/blog/h4s 
๒๐ ดเูอกสารอืน่ประกอบ 

“สถาบันวจัิยและพัฒนาเพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ, สถาบนัวจิยัและพฒันาเพือ่เฝ้าระวงัสภาวะไรร้ฐั (SWIT) 
ร่อนผลศึกษาและข้อ เ สนอต่อสิท ธิในหล ักปร ะก ันสุ ขภาพของคนไ ร้ร ัฐ  / ไ ร้ส ัญชาติ,  สืบค น้ ไ ด ้
ที ่ http://prachatai.com/journal/2010/01/27328 

ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุล, บนัทกึถงึ ..กา้วเล็กๆ ของพวกเราเพือ่หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของคนไร้
สญัชาต,ิ วันที ่๒๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๓, 
สบืคน้ไดท้ี ่http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=504&d_id=503 

ป่ินแกว้ อุน่แกว้, “อกีกา้วของหลักประกันสขุภาพถว้นหนา้ ผูม้ปัีญหาสถานะบคุคล (คนไรรั้ฐไรส้ญัชาต)ิ”, รายงาน
สถานการณ์ดา้นสถานะบคุคลและสทิธขิองผูม้ปีญัหาสถานะบคุคลประจําปี ๒๕๕๓, จัดทําโดยสถาบันวจัิยและพัฒนา
เพือ่เฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ, สํานักพมิพว์ญิญชูน, พมิพค์รัง้ที ่๑ กรกฎาคมท ๒๕๕๔ , น.๓๙-๔๗. 
๒๑ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยชลฤทัย แกว้รุง่เรอืง ภายใตโ้ครงการวจัิยการปรากฏตัวของคนไรรั้ฐไรส้ญัชาตใินประเทศ
ไทย  โดย  รศ .ดร . พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา  สายสุนทร  และคณะ  ภายใตทุ้นส นับสนุนของคณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,์ ปัจจบุันเป็นอาจารยป์ระจําคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย
พะเยา 
๒๒ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยอาจารยก์ติวิรญา รัตนมณี คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะ
อนุกรรมการสทิธมินุษยชนดา้นสทิธแิละสถานะบุคคลของผูไ้รส้ัญชาต ิ ไทยพลัดถิน่ ผูอ้พยพ และชนพื้นเมือง ใน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) 
๒๓ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยอาจารยก์ติวิรญา รัตนมณี คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะ
อนุกรรมการดา้นสถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพและชนพืน้เมอืง ในกสม. รว่มกบัพวงรัตน ์ปฐมสริรัิกษ์ นัก
กฎหมายประจําโครงการบางกอกคลนิกิเพือ่ใหคํ้าปรกึษากฎหมายดา้นสถานะและสทิธบิคุคล ภายใตก้องทนุ ศ.คนงึ ฦๅไชย 
คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๔ เตรยีมงานและประสานงานเบือ้งตน้โดยอาจารยก์ติวิรญา รัตนมณี คณะนติศิาสตร ์ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะอนุกรรมการดา้น
สถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพและชนพืน้เมอืง ในกสม. 
๒๕ ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยอาจารยช์ลฤทัย แกว้รุง่เรอืง คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา รว่มกับพวงรัตน์ ปฐมสริิ
รักษ์ นักกฎหมายประจําโครงการบางกอกคลนิกิเพือ่ใหคํ้าปรกึษากฎหมายดา้นสถานะและสทิธบิคุคล ภายใตก้องทนุ ศ.คนงึ 
ฦๅไชย คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์



๘/๘ 

 
 
 
บันทกึถงึระหวา่งทางการเปลีย่นผ่านจากความไรรั้ฐ ไรส้ญัชาต ิ และไรส้ทิธขิองคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย 
โดย ดรณีุ ไพศาลพาณชิยก์ลุ นักศกึษาปรญิญาเอก คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิ วนัที ่๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 
๕. คําถาม ขอ้จํากดั ปัญหาทีค่นสามเจเนอเรชนันีต้อ้งเจอในแตล่ะกา้วของการพัฒนาสทิธใินสถานะบคุคล 
 นับเป็นเวลา ๔๙ ปีของชวีติสันทใีนรัฐไทย นับจากวันทีเ่ธออพยพเดนิเทา้เขา้มาในรัฐไทยในปีพ.ศ.
๒๕๐๕ จนถงึปัจจบุนั 

ทัง้เป็นชว่งเวลาทีนํ่าไปสูก่ารเกดิและเตบิโตของคนรุน่ทีส่องและรุน่ทีส่ามของครอบครัวเธอ 
ดังที่ไดก้ล่าวไปแลว้ บันทกึฉบับนี้ยังไม่ไดล้งลกึในแง่ของการนําเสนอถงึการพัฒนาสทิธใินสถานะ

บุคคลดา้นต่างๆ ของคนสามรุ่นแห่งครอบครัวนี้ รวมถงึปัญหาอุปสรรค ขอ้จํากัดต่างๆ ทีต่อ้งเผชญิบนระหว่าง
ทางการพัฒนาสทิธใินสถานะบคุคล 

การตดิตาม ศกึษาคน้ควา้เพือ่ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ หรอืไดม้าซึง่ขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิ การศกึษาคน้ควา้
กฎหมาย นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธใินสถานะบุคคล การบังคับใชก้ฎหมาย รวมถงึปัญหาที่เกดิขึน้ระหว่าง
ทางการบงัคบัใชก้ฎหมาย ยังคงดําเนนิอยูต่อ่ไป 
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