
การคุ้มครองเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน

สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

ของเด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน
ในประเทศไทย





สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 1

วัตถุประสงค์ของเอกสาร 3

บทที่ 1 ภาพรวมสถานการณ์เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 5

บทที่ 2 เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ 7

2.1	 เด็กข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว 8

ก.	 เด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	(เกิดนอกราชอาณาจักรไทย)	ที่อพยพติดตามผู้ปกครอง 
ที่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับการผ่อนผัน 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย 9

ข.	 เด็กที่เกิดในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด 12

ค.	 เด็กที่ถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดา	และมารดา	(คนไร้รากเหง้า) 
ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด 14

ง.	 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษาและสถานศึกษาระบุเลขประจ�าตัว 
เป็นเลข	P	หรือ	G	หรืออื่น	ๆ 16

จ.	 เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้	(Migrant	Learning	Center	:MLC) 18

2.2	 เด็กข้ามชาติที่มีเอกสารประจ�าตัว 22

ก.	 เด็กที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและจดทะเบียนการเกิด	(สูติบัตร) 22

ข.	 เด็กที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย 25

ค.	 เด็กกลุ่มที่มีนโยบายเฉพาะ	เด็กไทยพลัดถิ่น	ชาวเล	และมานิ 28

2.3	 เด็กผู้ลี้ภัย 30

ก.	 เด็กที่เป็นผู้ติดตามผู้อพยพหนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา 
และรัฐบาลไทยอนุญาตให้พ�านักในศูนย์พักพิงชั่วคราว	(9	ศูนย์ตามแนวชายแดน) 30

ข.	 เด็กที่เป็นผู้อพยพและถือเอกสารประจ�าตัวของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทยแต่ไม่ได้พ�านักในศูนย์พักพิงชั่วคราว	(ผู้ลี้ภัยในเมือง) 32

2.4	 เด็กกลุ่มอื่น	ๆ 35

ก.	 เด็กที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทยแต่ยังไม่ได้รับการรับรองสัญชาติไทย 35

ข.	 เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	หรือแรงงานบังคับ 36

ค.	 เด็กขอทาน 38

สารบัญ



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย2

บทที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 

  ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 41
ก.	 สิทธิในการได้รับการยอมรับเป็นบุคคลตามกฎหมาย	(Legal	Recognition) 41

ข.	 สิทธิอาศัยในราชอาณาจักรไทย 42

ค.	 สิทธิในการท�างาน 43

ง.	 สิทธิในการใช้	/	การได้นามสกุล 44

จ.	 สิทธิในสวัสดิการของรัฐ 45

•	 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 45

•	 วัคซีน 46

•	 การเข้าถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 47

•	 การเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 48

ฉ.	 สิทธิในการเดินทาง	และการย้ายภูมิล�าเนา 49

ช.	 สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม 50

ซ.	 สิทธิในการมีส่วนร่วม 55

บทที่ 4 กลไกการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 57

ภาคผนวก  60

ภาคผนวกที่	1	 แผนผังการจดทะเบียนการเกิดกรณีเกิดในสถานพยาบาล 60

ภาคผนวกที่	2	 แผนผังการจดทะเบียนการเกิดกรณีเกิดนอกสถานพยาบาล 61

ภาคผนวกที่	3	 แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรต่าง	ๆ 62

ภาคผนวกที่	4	 ความหมายของเลขประจ�าตัวประชาชนทั้ง	13	หลัก 63

ภาคผนวกที่	5	 การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม 64

ภาคผนวกที่	6	 ตารางวินิจฉัยสัญชาติของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว 65

ภาคผนวกที่	7	 ตารางสิทธิ	/	สวัสดิการที่ส�าคัญของเด็กย้ายถิ่น 66

ภาคผนวกที่	8  69



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 3

วัตถุประสงค์ของเอกสาร

การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในโลกของเรามีหลากหลายสาเหตุ	 ไม่ว่าจะเป็นเพราะภัยจากการประหัตประหาร	
ภัยธรรมชาติ	 ภาวะทางเศรษฐกิจ	 การแสวงหาโอกาสที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหางานท�า	 การศึกษา	 หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สาเหตอุืน่	ๆ 	ซึง่ในประเทศประเทศไทยพบสาเหตุหลกัในการโยกย้ายถิน่ฐานของประชากรข้ามชาติหลกั	ๆ 	อยู	่2	สาเหตดุ้วยกัน	คือ	

• หนีภัยจากการประหัตประหารหรือการสู้รบ	 เช่น	 กลุ่มผู้หนีภัยสงครามจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อาศัย
อยู่ในศูนย์พักพิงช่ัวคราว	 กลุ่มผู้ลี้ภัยจากเหตุความไม่สงบในประเทศหรือเหตุภยันตรายอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ	
ศาสนา	ความเชื่อทางการเมือง	ที่อพยพและอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง

• แสวงหาโอกาสทางเศษฐกิจ	เช่น	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	ที่เข้ามาแสวงหางานท�าในประเทศไทย	

แม้หลายประเทศในโลกจะให้การรับรอง	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและยอมรับว่าสิทธิเสรีภาพในการตั้งถิ่นฐาน
เป็นสิทธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานแต่ในความเป็นจรงิแล้วการย้ายถิน่ฐานไม่เชงิเป็นเรือ่งเสรีภาพเน่ืองจากแต่ละประเทศมกีฎหมายคน
เข้าเมืองและกฎหมายความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรก�ากับอยู่	 จึงท�าให้คนที่ย้ายถิ่นต้องมีเอกสารประจ�าตัวจากประเทศต้นทาง
และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองในประเทศปลายทางด้วย	ซึ่งทั้งกลุ่มผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติก็มีทั้งเข้าเมืองถูกกฎหมายและ
ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต	 แต่แม้ผู้ย้ายถ่ินฐานหลายคนจะเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่ออาศัยไประยะหนึ่งการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก็มักจะสิ้นสุดโดยที่ผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถด�าเนินการขออนุญาตอยู่ต่อได้จากหลายปัจจัยท�าให้ผู้ย้าย
ถิน่เหล่านีม้ปัีญหาเรือ่งสถานะบคุคลตามกฎหมายในประเทศไทยซึง่จะส่งผลถงึสถานะการเข้าเมอืงและการพ�านกัในราชอาชอาณาจักร
ของผู้ติดตามที่เป็นบุตรด้วย

เอกสารฉบับนี้พยายามรวบรวมกลุ่มผู้ติดตามผู้ลี้ภัย	ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ	และกลุ่มอื่น	ๆ ที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคล
ตามกฎหมายของประเทศไทย	 โดยสรุปความส�าคัญในการพัฒนาสถานะบุคคล	 สิทธิที่กฎหมายรับรอง	 และกฎหมายนโยบาย
ที่เก่ียวข้องพอสังเขปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 ผู้ลี้ภัย	 แรงงานข้ามชาติหรือกลุ่มอื่น	 ๆ	 จะได้ศึกษาข้อมูล
ด้านสถานะบุคคล	และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายของกลุ่มเป้าหมายการท�างานของตนเองเบื้องต้นได้

ตุลาคม	2563	
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ภาพรวมสถานการณ์เด็กอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

ตัง้แต่ปี	2547	จนถงึปัจจบุนั	ประเทศไทยมกีารจ้างงานแรงงานข้ามชาตใินหลายประเภทกจิการด้วยกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่	
กรรมกร	ผู้รับใช้ในบ้าน	และแรงงานประมง	และจากการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย	
โดยส�านักสถิติแห่งชาติ	 ในปี	2560	พบว่า	ประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานระหว่างปี	2560-2564	
10	ประเภทอาชพี	ได้แก่	1)	ภาคการเกษตร	2)	จ�าหน่ายสนิค้าในร้านค้า	3)	จ�าหน่ายสนิค้าตามตลาด	4)	พนกังานขบัรถ	5)	จ�าหน่าย
สินค้าอื่น	ๆ 	6)	เลี้ยงสัตว์	7)	ประมงและป่าไม้	8)	ปลูกพืชเพื่อการด�ารงชีพ	9)	พ่อครัว	และ	10)	คนงานเหมือง/ก่อสร้าง1	ซึ่งสังเกต
ได้ว่าลักษณะงานส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยจะเป็นงานที่ใช้ทักษะน้อยและใช้แรงงาน
เป็นส�าคญั	ปัจจยัเหล่านีล้้วนท�าให้ประเทศไทยต้องพึง่พาแรงงานข้ามชาติมากข้ึน	และด้วยสาเหตุท่ีประเทศไทยเป็นจดุหมายปลาย
ทางส�าคญัของแรงงานข้ามชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้านอย่างสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมยีนมา	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	หรอืเวยีดนาม	และเมือ่มกีารโยกย้ายถิน่ฐานของประชากร
วัยท�างานเป็นจึงไม่อาจหลีกเล่ียงการอพยพโยกย้ายของครอบครัวผู้ติดตาม	 หรือการก่อตั้งครอบครัวของประชากรย้ายถิ่น
ในประเทศไทย	จึงส่งผลให้ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยมีเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศประมาณ	5	แสนคน2 

นอกจากผู้อพยพที่โยกย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว	ประเทศไทยยังเป็นถิ่นฐานและถิ่นพ�านักให้กับผู้อพยพท่ีเป็น
ผู ้พลัดถิ่นจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว	 (ค่ายผู้ลี้ภัย	 9	 แห่งตามแนว
ชายแดนไทย-เมียนมา)	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังมีผู้ลี้ภัยในเมืองจากกว่า	 40	 ประเทศท่ีเข้ามาขอสถานะผู้ลี้ภัยกับส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย	 (UNHCR)	 อาทิ	 ผู้อพยพจากประเทศปากีสถาน	 ประเทศโซมาเลีย	
ประเทศเวียดนาม	ประเทศซีเรีย	รัฐปาเลสไตน์	ประเทศอิรัก	ประเทศอิหร่าน	เป็นต้น	ซึ่งผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ต่างก็มี
ผู้ติดตามที่เป็นเด็กอพยพโยกย้ายและขอสถานะลี้ภัยกับทางส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติด้วยเช่นกัน	
(ศรีประภา	เพชรมีศรี,	2562;	United	Nation,	2015	referred	in	United	Nations	Children’s	Fund,	2016,	p.	75)	

การเข้ามาของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยนั้น	 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายและนโยบายที่เปิดโอกาสให้กับ
เด็กทุกคน	 รวมถึงเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานท่ีจ�าเป็น	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ขึ้นทะเบียนผู้ติดตาม	 การจดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า	 การขายประกันสุขภาพให้เด็กที่เกิดในประเทศไทย	 เด็กอพยพโยกย้าย
ถิน่ฐานสามารถเข้าศกึษาในสถานศกึษาโดยได้รบัเอกสารรับรองการศึกษา	เป็นต้น	ทว่าในทางปฏบัิติกลบัพบว่าเดก็อพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานจ�านวนมากยังคงประสบความยากล�าบาก	ปัญหาในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบังคับใช้
กฎหมายที่มักจะถูกผนวกรวมกับทัศนคติและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่อนโยบายในการท�างานกับเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

1	 การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานประเทศไทยช่วงปี	2560-2564	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	2560
2	 ตัวเลขที่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลในปี	พ.ศ.	2561
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เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
กลุ่มต่าง ๆ 

ประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งหมด	 4	 ประเทศ	 คือ	 ประเทศมาเลเซีย	 (ติดกับพ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศไทย)	ประเทศลาว	(ติดกับพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย)	ประเทศเมียนมา	(ติดกับพื้นที่ภาคตะวันตก	และ
ภาคเหนอืของประเทศไทย)	และประเทศกมัพชูา	(ตดิกบัพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื(อสีาน)ของประเทศไทย)	ซึง่ท�าให้ประชากร
ของประเทศบริเวณชายแดนมีการเคลื่อนย้ายกันจ�านวนมาก	โดยเฉพาะใน	3	ประเทศ	คือ	ประเทศเมียนมา	ประเทศลาว	และ
ประเทศกัมพูชา	ซึง่เปน็ประเทศที่ประเทศไทยมีการน�าเขา้แรงงานขา้มชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทย	รวมถึงมีแรงงานขา้มชาติ
จากประเทศท้ังสามนี้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพื้นที่ชายแดนและบริเวณเมืองชั้นใน
ของประเทศด้วย	การอพยพย้ายถิ่นของประชากรข้ามชาติเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ได้มีแต่กลุ่มหนุ่มสาววัยท�างานเท่านั้นแต่มี
ผู้ติดตามที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	เข้ามาด้วย	

นอกจากผู้อพยพที่โยกย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว	ประเทศไทยยังเป็นถ่ินฐานและถ่ินพ�านักให้กับผู้ล้ีภัยจากการ
สู้รบหรือภัยประหัตประหารในหลายประเทศ	 โดยผู้อพยพจากภยันตรายนี้สามารถแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ด้วยกัน	คือ	ผู้พลัดถิ่น
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว	 (ค่ายผู้ล้ีภัย)	 9	 แห่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา	
และผู้ลี้ภัยในเมือง	 ที่เข้ามาขอสถานะผู้ลี้ภัยกับส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย	 (UNHCR)	
อาท	ิผูอ้พยพจากประเทศปากสีถาน	ประเทศโซมาเลยี	ประเทศเวยีดนาม	ประเทศซเีรยี	รฐัปาเลสไตน์	ประเทศอรัิก	ประเทศอิหร่าน	
เป็นต้น	 ซึ่งผู้อพยพทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็มีผู้ติดตามท่ีเป็นเด็กอพยพโยกย้ายหรือมีเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากการก่อตั้งครอบครัว
ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน	

ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเด็กที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานในหลายบริบทด้วยกัน	ด้วยสถานการณ์การเข้าเมือง
ที่แตกต่างกันนี้ท�าให้เด็ก	ๆ	เหล่านี้มีสถานะตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปด้วย	

อย่างไรก็ดี	 ไม่ว่าเด็กจะมีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันก็ตาม	 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
คุ้มครองสิทธิบุคคลโดยเสมอภาคไว้หลายประการ	เช่น	

1.	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	 สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

2.	 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน	
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

3.	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย	มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

4.	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	 ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถ่ินก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	
ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา	
การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด	จะกระท�ามิได้

5.	 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
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6.	 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ามไิด้	เวน้แต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

7.	 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท�ามิได	้
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

8.	 การทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ามิได้

นอกจากสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองข้างต้นแล้ว	สิทธิเด็ก	ถือเป็นเป็นสิทธิสากล	(Universal	Rights)	และเป็นสิทธิเด็ดขาด
ที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง	 เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 สติปัญญา	 ให้เจริญเติบโตรอบด้าน
เต็มศักยภาพ	 และไม่เลือกปฏิบัติ	 การไม่เลือกปฏิบัติน้ันไม่ได้หมายความว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อเด็กทุกคน	 เหมือนกันหมด	
หากเดก็กลุม่ใดไม่สามารถใช้สทิธิเช่นเดียวกับเด็กอืน่	เพราะสภาวะทางร่างกาย	จติใจ	หรอืสงัคม	เช่น	เดก็เร่ร่อน	ยากจน	เด็กผู้ล้ีภัย	
เป็นต้น	รฐัควรจดับรกิารให้เดก็เหล่านีเ้ป็นกรณพีเิศษ	เพือ่ช่วยให้เดก็กลุม่นีไ้ด้ใช้สทิธเิท่าเทยีมกบัเดก็อืน่	ๆ 	หลกัการนี	้ได้มบีญัญตัิ
ไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและตามอนสัุญญาสทิธเิดก็ทีป่ระเทศไทยลงนามรับรองไว้ยงัได้ก�าหนดว่าในการกระท�าทัง้
ปวงที่เกี่ยวกับเด็กที่ส�าคัญท่ีสุดคือ	 ต้องยึดถือ	 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 (The	 best	 interest	 of	 the	 child)	 เป็นส�าคัญ	
ในที่นี้ขอแยกกลุ่มเด็กย้ายถิ่นออกเป็น	4	กลุ่มใหญ่ด้วยกัน	คือ	

1.	 เด็กที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว	

2.	 เด็กที่มีเอกสารประจ�าตัว	

3.	 เด็กผู้ลี้ภัย

4.	 เด็กกลุ่มอื่นที่มีนโยบายเป็นการเฉพาะ	

2.1 เด็กข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว
เด็กท่ีไม่มีเอกสารประจ�าตัวในที่นี้ผู้เขียนก�าหนดขอบเขตเฉพาะเด็กที่ไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย	

ซึ่งอาจจะเป็นเด็กที่มีเอกสารรับรองตัวบุคคลจากประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นก็ได้แต่เอกสารนั้นไม่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย
ประเทศไทยเท่านั้น	ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะสามารถจ�าแนกเป็นกลุ่มย่อย	6	กลุ่มด้วยกัน	คือ

• เด็กอายุตั้งแต่	0-15	ปี	ที่อพยพติดตามผู้ปกครองที่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
โดยไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตาม	

• เด็กข้ามชาติที่อายุตั้งแต่	15	ปี	แต่ไม่เกิน	18	ปี	อพยพติดตามครอบครัวแต่อายุเกินที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตามและ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงาน	

• เด็กที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิด	

• เด็กที่ถูกทอดทิ้ง	หรือเด็กไร้รากเหง้า	(ที่ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน)

• เด็กข้ามชาติในสถานศึกษาที่สถานศึกษาระบุเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วย	P	หรือ	G	หรืออื่น	ๆ

• เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้	(Migrant	Learning	Center	:MLC)

เด็กที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประเทศไทยในกลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี	 อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเด็กที่ไม่
ถูกมองเห็นในสายตาของกฎหมายไทย	ท�าให้เด็ก	ๆ	มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยให้การรับรอง	 ความท้าทายในที่นี้ก็คือ	 จะท�าอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ถูกมองเห็นในสายตาของกฎหมายไทย
และเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยรับรองได้	 ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณารายกลุ่มว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่จะท�าให้เด็ก



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 9

แต่ละกลุ่มมีตัวตนหรือเข้าถึงสิทธิพื้นฐานได้อย่างไร	 และสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่เด็กควรได้รับมีอะไรบ้าง	 มีกฎหมายใดบัญญัต ิ
รับรองไว้	ดังนี้

ก. เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดนอกราชอาณาจักรไทย)ที่อพยพติดตามผู้ปกครอง
ที่เป็นแรงงานอพยพเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่ในราชอาณาจักร

เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีเอกสารประจ�าตัวจากประเทศต้นทางหรือไม่ก็ได้	 ซึ่งเอกสารจากประเทศต้นทางไม่สามารถใช้อ้างอิง
การมีสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยได้	 แต่การที่เด็กมีเอกสารประจ�าตัวจากประเทศต้นทางถือว่าเด็กผู้นั้นได้รับการรับรอง
ทางทะเบียนจากประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วซึ่งจะท�าให้เด็กผู้นั้นไม่ตกเป็นเด็กไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	

ประเทศไทยมีนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ	(อายุตั้งแต่	15	ปีบริบูรณ์	แต่ไม่เกิน	55	ปี)	เพื่อผ่อนผันให้แรงงาน
ข้ามชาตทิีล่กัลอบเข้าเมืองโดยผดิกฎหมายและท�างานโดยไม่ได้รบัอนญุาตสามารถอาศยัและท�างานในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว
ได้	โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา	17	แห่งพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืงฯ	และออกมตคิณะรัฐมนตรีผ่อนผนัเป็นกรณพิีเศษเป็นคราว	ๆ 	
ซึง่จากนโยบายการผ่อนผนัชัว่คราวนีป้ระเทศไทยได้เคยอนญุาตให้มกีารขึน้ทะเบยีนบตุรผูต้ดิตามส�าหรบัเดก็อายไุม่เกนิ	18	ปีด้วย	
การขึ้นทะเบียนผู้ติดตามเด็กจะต้องข้ึนทะเบียนตามบิดาหรือมารดาตามที่มติคณะมนตรี	 โดยกระทรวงมหาดไทยจะท�าทะเบียน
ประวัติ	 ทร.	 38/1	 หรือออกบัตรประจ�าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้เด็กเช่นเดียวกับบิดา/มารดา	 โดยก�าหนดเลขประจ�าตัว	
13	 หลักโดยเลขสองหลักแรกเป็นเลข	 00	 ซ่ึงจะท�าให้เด็กสามารถอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิท่ีบิดา/มารดา	 อย่างไรก็ดี	
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเด็กที่มีอายุตั้งแต่	15	ปี	เป็นต้นไปกฎหมายอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานได้	ทั้งนี้นายจ้างที่
รับเด็กอายุ	 15	 ปีแต่ไม่เกิน	 18	 ปี	 มีหน้าที่จะต้องรายงานต่อส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 และจะต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการจ้างแรงงานเด็ก	ซึ่งได้ก�าหนดประเภทงาน	เวลาการท�างานและอื่น	ๆ 	ไว้หลายประการ	
เพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นส�าคัญ	

ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เปิดให้บุคคลที่ลักลอบท�างานอย่างผิดกฎหมายรวมถึงเด็กผู้ติดตามขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานและ
ผูต้ดิตามแล้ว	เนือ่งจากรฐับาลมุง่ด�าเนนินโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาตผ่ิานระบบการน�าเข้าแรงงานตามบันทกึข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ	 (MoU)	 เป็นหลัก	 และวีซ่าของแรงงานที่น�าเข้าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ	 (MoU)	 ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม	
ท�าให้ประเทศไทยมเีดก็ซึง่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาตทิีล่กัลอบท�างานในประเทศไทยโดยไม่ได้รบัการผ่อนผันให้อยูแ่ละท�างานใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตกเป็นเด็กที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว	และเด็กที่อายุระหว่าง	15	ปีบริบูรณ์	แต่ไม่เกิน	18	ปี	ที่อาจจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานในประเทศไทยได้ท�าให้เป็นแรงงานผิดกฎหมาย

กรณีที่อาจจะพบในสถานการณ์จริงอีกกรณีก็คือ	 เด็กที่อายุไม่เกิน	 18	 ปี	 และเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามล�าพัง	
กรณนีีเ้ดก็ไม่สามารถขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้ดิตามโดยไม่มบีดิาหรอืมารดาได้	จะตกเป็นเดก็ทีเ่ข้าเมอืงผดิกฎหมายและไม่ได้รบัอนญุาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย	การด�าเนินคดีเด็กต้องเป็นไปตามกฎหมายเพื่อการคุ้มครองและเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ดังน้ัน	 จะเห็นได้ว่านโยบายการขึ้นทะเบียนผู้ติดตามไม่สอดคล้องกับสถานะของผู้ปกครองที่เป็นแรงงานอพยพมากนัก	
เนือ่งจากรฐับาลไทยไม่ได้เปิดให้ขึน้ทะเบยีนผูต้ดิตามตลอดเวลาไม่เหมอืนนโยบายการน�าเข้าแรงงานทีเ่ปิดให้มีการน�าเข้าตลอดปี	
ท�าให้มีเด็กอพยพตกหล่นจากการขึ้นทะเบียน	
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แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล : เด็กกลุ่มนี้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลได้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ

1.	 กรณีเป็นเด็กท่ีเป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ	 3	 สัญชาติ(เมียนมา	 ลาว	 กัมพูชา)	 ที่มีเอกสารประจ�าตัวจาก
ประเทศต้นทางสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อพิสูจน์สัญชาติและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 เช่น	 วีซ่านักเรียน	 หรือกรณีที่มีอายุ	 18	 ปี	 บริบูรณ์สามารถขอวีซ่าเพื่อท�างาน
ในประเทศไทยได้	เป็นต้น

2.	 กรณีเด็กท่ีไม่มีเอกสารประจ�าตัวจากประเทศต้นทางและไม่สามารถพิสูจน์สถานะบุคคลจากประเทศต้นทางได	้
กรณีนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ	 คือ	 ไม่มีรัฐใดในโลกนี้รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้	 สามารถ
ย่ืนค�าร้องขอจดัท�าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�าตวัตามมาตรา	38	วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎรได้	
ทั้งนี้	 ข้ึนอยู่กับพยานหลักฐานที่แสดงว่าอยู่อาศัยในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกลมกลืนกับสังคมไทย	
(ไม่ควรน้อยกว่า	5	ปี)	และจะต้องพิสูจน์ตนให้ได้ว่าเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติกับประเทศต้นทาง

3.	 เข้าศกึษาในสถานศกึษาของรฐัหรอืเอกชน	เพือ่รบัการส�ารวจข้อมลูนกัเรยีนทีไ่ม่มเีอกสารประจ�าตวัหรอืไม่มหีลกัฐาน
ทางทะเบียนราษฎร	 จากนั้นสถานศึกษาจะส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลของเด็กและ
ก�าหนดเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักได้	ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานการเข้าเมืองและข้อเท็จจริงของเด็กและ
จัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวตามมาตรา	38	วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรได้	

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 38	 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 พ.ศ.	 2534	 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนดประเภทของคน
ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ทีใ่ห้นายทะเบียนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถ่ินจดัท�าทะเบยีนบ้าน	และคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยอืน่ทีใ่ห้ผูอ้�านวยการทะเบยีนกลาง
จัดท�าทะเบียนประวัติ	ดังต่อไปนี้

ข้อ	1	คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ให้นายทะเบียนอ�าเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท�าทะเบียนบ้านและบันทึกรายการบุคคล
ในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.	13)	ตามมาตรา	38	วรรคหนึ่ง	ได้แก่

(1)	 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากการสละสัญชาติไทย	 การถูกถอนสัญชาติไทยหรือการเสียสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ	และยังไม่ได้รับใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว

(2)	 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

(3)		 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง	 ซึ่งมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้	 หรือมีมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(4)	 บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตาม	(1)	(2)	หรือ	(3)	ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย

ข้อ	2	คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ให้ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางจัดท�าทะเบียนประวัติตามมาตรา	38	วรรคสอง	ได้แก่

(1)	 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท่ีได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองโดยมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการผ่อนผันไว้อย่างชัดเจนเป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี	 หรือไม่มีมติ
คณะรัฐมนตรีก�าหนดให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาต	ิ
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย

(2)	 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่น	ๆ	ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร	นอกจากกลุ่มบุคคลตามข้อ	1	และ	(1)	ของข้อนี้
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สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมายและนโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

1.	 เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานทุกคนแม้ไม่มีสถานะตาม
กฎหมายสามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนของรฐัหรอืเอกชนได้	
และเมือ่เรยีนจบแล้วต้องได้วฒุบิตัรหรอืหนงัสอืรับรอง
การจบการศึกษาด้วย

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
2.	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542
3.	 มติคณะรัฐมนตรี	 เรื่อง	 การจัดการศึกษาแก่บุคคลที	่

ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย	
28	มกราคม	2535

4.	 ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยหลกัฐานในการรบั
นักเรียน	นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา	พ.ศ.	2548

5.	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 การรับนักเรียน	
นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย	ลว.31	ตุลาคม	2562

2.	 สิทธิในสวัสดิการต่าง	 ๆในโรงเรียนที่รัฐจัดให้	 เช่น	
ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	 และอาหารเสริม	
(นม)

1.	 พระราชบัญญตักิองทนุเพือ่โครงการอาหารกลางวนัใน
โรงเรียนประถมศึกษา	พ.ศ.2535

2.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ด่วนที่สุด	ที่มท	0816.2/
ว	 3456	 เรื่อง	 แนวทางการด�าเนินงานเกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)	กรณี
นกัเรยีนท่ีไม่มีหลักฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มีสัญชาติ	
(เด็กรหัส	G)

3.	 เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในสถานศึกษาของรัฐและ
ของเอกชนมีสิทธิได้รับการส�ารวจจากโรงเรียนเพื่อ
ด�าเนนิการขอจดัท�าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ�าตวั
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซ่ึงจะเป็นเอกสาร
ตั้งต้นในการพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายใน
ประเทศไทยต่อไป

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
2.	 พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534

4.	 สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม	 ตามกฎหมายที่
ประเทศไทยบัญญัติรับรองไว้

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
2.	 ประมวลกฎหมายอาญา	 และประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา
3.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
4.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553
5.	 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544
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สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมายและนโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

5.	 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองบางประการ 
ทางกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาหากเด็กกระท�าความผิด	 
ความรับผิดของเด็กจะแบ่งออกเป็น	4	ช่วงอายุ	ดังนี้
1.	 เด็กอายุไม่เกิน	10	ปี	ถือว่าเด็กมีความผิด	แต่กฎหมาย

ยกเว้นโทษแก่เด็ก	โดยห้ามมิให้ลงโทษเด็กนั้นเลยโดย
เด็ดขาด	ซึ่งหมายความว่า	การกระท�านั้นยังเป็นความ
ผดิตามกฎหมายอาญาอยู	่เพยีงแต่กฎหมายไม่เอาโทษ
เท่านั้น

2.	 เด็กอายุ	 10	 ปี	 ไม่เกิน	 15	 ปี	 ถือว่าเด็กมีความผิด	
แต่ห้ามมิให้ลงโทษทางอาญาแก่เด็ก	 ซึ่งกฎหมายก็
เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะใช้วิธีการส�าหรับเด็กได้

3.	 เด็กอายุ	15	ปี	ไม่เกิน	18	ปี	กระท�าความผิด	กฎหมาย
เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดลุพนิิจ	โดยศาลทีพ่จิารณาคดอีาจ
เลอืกลงโทษทางอาญาแก่เดก็เช่นเดยีวกบักรณคีนทัว่ไป	
(แต่ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก�าหนดไว้)	
หรอืศาลอาจจะเลอืกใช้วธิกีารส�าหรบัเดก็อย่างทีใ่ช้กบั
เด็กอายุ	10	ปี	ไม่เกิน	15ปีก็ได้

4.	 เดก็อาย	ุ18	ปี	ไม่เกนิ	20	ปี	โดยปกตแิล้วผูก้ระท�าความ
ผดิทีม่อีาย	ุ18	ปี	ไม่เกนิ	20	ปี	จะต้องรบัโทษทางอาญา
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่	 แต่ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษ	
ให้หนึ่งในสาม	หรือกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก�าหนด
ไว้ก่อนก็ได้	หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความรู้สึกผิด
ชอบของเขายังมีไม่เต็มที่	 ซ่ึงเป็นเหตุที่พิจารณาจาก
ตัวเด็กที่กระท�าความผิดนั้นเอง

ข. เด็กที่เกิดในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนการเกิด 

มีผู้ปกครองที่เป็นประชากรข้ามชาติจ�านวนไม่น้อยที่อาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเร่ืองการจดทะเบียนการเกิด
ให้บุตรที่เกิดในประเทศไทย	เช่น	กรณีที่คลอดที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งเกิดบุตรด้วยสาเหตุหลายประการ	เช่น	บิดามารดา
เป็นแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายท�าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอจดทะเบียนการเกิดบุตร	
หรือกรณีที่ไม่สามารถหาพยานที่รู้เห็นการเกิดไปเป็นพยานตามท่ีเจ้าหน้าท่ีส�านักทะเบียนเรียกร้องจึงไม่ได้แจ้งเกิดบุตร	 เป็นต้น	
หรอืแม้แต่กรณทีีไ่ปคลอดบุตรทีโ่รงพยาบาลเมือ่โรงพยาบาลออกหนงัสอืรบัรองการเกดิให้ผูป้กครองทีเ่ป็นกลุ่มประชากรข้ามชาติ
ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเอกสารรับรองการเกิดท่ีโรงพยาบาลออกให้น้ันคือสูติบัตร	จึงไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่ส�านักทะเบียน	 เป็นต้น	
แต่ไม่ว่าผู้ปกครองจะไม่ได้แจ้งการเกดิด้วยเหตุผลใดกต็าม	กส่็งผลให้เดก็เป็นคนทีไ่ม่ถูกมองเหน็ในสายตาของกฎหมาย	ประเทศไทย
ไม่เหน็การมตัีวตนของเดก็คนนัน้	การจดทะเบยีนคนเกดิและการได้รบัการบนัทกึชือ่และรายการตวับคุคลเข้าในฐานข้อมลู	ทะเบยีน
ราษฎรนบัว่าเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานประการส�าคญัทีเ่อือ้ต่อการแก้ไขและป้องกนัความ	ไร้รฐัไร้สญัชาตขิองเดก็	(รวมถงึอดตีเดก็)	ด้วย



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 13

แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

ปัจจุบัน	 การรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายภายใต้กฎหมายมหาชนของประเทศไทยอยู่ภายใต้การบังคับใช้	 พ.ร.บ.	
การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	2	พ.ศ.	2551	โดยสรุปกฎหมายฉบับนี้มีมีบทบัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับ
การรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย	ใน	3	ลักษณะคือ	

ประการแรก	-	การจดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า	ครบขั้นตอนและถูกต้อง	

ประการที่สอง	-	การจัดท�าทะเบียนคนอยู่เพื่อให้ครอบคลุมบุคคลที่ปรากฏตัวในประเทศไทย	และ

ประการที่สาม	-	การจดทะเบียนการตาย	

โดยในทีน่ีจ้ะขอกล่าวถงึการจดทะเบยีนการเกดิเพยีงประการเดยีว	กล่าวคอื	ภายใต้	พ.ร.บ.	การทะเบยีนราษฎร	พ.ศ.	2534	
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2551ได้ก�าหนดให้ทะเบียนคนเกิดสามารถครอบคลุม	 “เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย”	หรือ
เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย	 สามารถเข้าถึงการจดทะเบียนคนเกิดได้	 โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างด้านเชื้อชาติ	 สัญชาต	ิ
เพศ	ภาษา	ฯลฯ	ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	20	เมื่อมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา	18	มาตรา	19	มาตรา	19/1	หรือมาตรา	19/3	
ทั้งกรณีของเด็กท่ีมีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	 ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้ง	
รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง	โดยมีข้อเท็จจริงเท่าที่จะทราบได้	

ส�าหรับการแจ้งการเกิดของเด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	 ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออก
สูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด	โดยให้ระบุสถานะการเกิดไว้ด้วย	โดยสามารถแบ่งการจดทะเบียน
การเกิดออกเป็น	2	ลักษณะส�าคัญตามสถานที่เกิด	ดังนี้	

1)	 การจดทะเบียนคนเกิดกรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล	 โดยในเบื้องต้นสถานพยาบาลจะต้องด�าเนินการออกหนังสือ
รับรองการเกิด	ท.ร.1/1	(มาตรา	23)3 

2)	 การจดทะเบยีนคนเกดิกรณเีดก็ทีเ่กิดนอกสถานพยาบาล4	ได้แก่	กรณทีีเ่ด็กเกิดจากผู้ท�าคลอดทีเ่ป็นหมอต�าแยในหมูบ้่าน	
เป็นแพทย์ประจ�า	ต�าบล	หรือแม้แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปท�าคลอดที่บ้านก็ตาม	แต่ผู้ท�าคลอดดังกล่าวก็ไม่
สามารถออกหนงัสอืรบัรองการเกิดตามแบบ	ท.ร.1/1	ให้ตามกฎหมายได้	ผูม้หีน้าทีแ่จ้งเกดิคอืบดิาหรอืมารดาของเดก็	
หรอืมอบให้บคุคลอ่ืนทีบ่รรลนิุตภิาวะแล้วไปแจ้งเกดิแทน	และควรเป็นคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัครอบครวัเดก็อย่างใกล้
ชิด	สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของเด็กได้อย่างชัดแจ้ง

3)	 การจดทะเบียนการเกิดย้อนหลังหรือแจ้งเกิดเกินก�าหนด	 การแจ้งเกิดเกินก�าหนดเป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งช้าเกินกว่า	 15	 วัน	 นับต้ังแต่วันเกิด	 กรณีเกิดในสถานพยาบาล	 และเกินกว่า	 30	 วัน	 กรณีเกิดนอกสถาน
พยาบาล	 มีโทษปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 ผู้แจ้งเกิดยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่เด็กเกิด	
นายทะเบยีนตรวจสอบหลกัฐาน	และสอบสวนผูแ้จ้งเกิด	บดิา	หรอืมารดาถงึสาเหตทุีท่�าให้มาแจ้งเกดิเกนิก�าหนดเวลา	

เฉพาะกรณีแจ้งเกิดเกินก�าหนดเด็กอายุมากกว่า	7	ปี	และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	หรือทะเบียนประวัติตามแต่สถานะการ
เข้าเมืองของบิดาหรือมารดาในขณะที่เด็กเกิด	นายทะเบียนน�าเสนอนายอ�าเภอในท้องที่เพื่อพิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร

3	 โปรดดูแผนผังการจดทะเบียนการเกิดในสถานพยาบาลในภาคผนวกที่	1	
4	 โปรดดูแผนผังการจดทะเบียนการเกิดนอกสถานพยาบาลในภาคผนวกที่	2
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เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน	(ถ้ามี)5 

2.	 บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.	 หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล	(ถ้ามี)

4.	 เอกสารแสดงตนของบิดามารดา	(ถ้ามี)	เช่น	บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย,	หนังสือเดินทาง,	หนังสือข้ามแดน	
Border	Pass)

ขัน้ตอนในการติดต่อ

1.	 ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด

2.	 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน	 ท�าบันทึกสอบปากค�าพยาน	 (ปค.14)	 และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กใน
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติหรือทะเบียนบ้าน	แล้วมอบสูติบัตรตอนที่	1	และส�าเนาทะเบียนบ้าน	(ถ้ามี)	คืนให้กับผู้แจ้ง

สิทธิที่ประเทศไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ค. เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยซ่ึงถูกบุพการีทอดทิ้งหรือไม่ปรากฏบิดา มารดา  

(คนไร้รากเหง้า) 

กรณีเด็กข้ามชาติถูกทอดทิ้ง	 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ด�าเนินกิจการโดยองค์กร
พัฒนาเอกชน	เช่น	คลินิกแม่ตาว	ที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากกรณีที่มารดาเด็กมาคลอดบุตรไว้
และเม่ือคลาดสายตาของเจ้าหน้าท่ีก็จะแอบหลบหนีไปโดยไม่ได้น�าบุตรแรกเกิดไปด้วย	 ในข้อเท็จจริงแม้จะทราบชื่อมารดาหรือ
บิดาของเด็กแต่การติดตามตัวให้มารับบุตรไปอุปการะนั้นเป็นไปได้ยากมาก	ท�าให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นจะต้องรับ
ภาระในการดูแลเด็กเป็นการชั่วคราว	

5	 ในทางปฎิบัตเิจ้าหนา้ทีส่�านักทะเบยีนอาจจะร้องขอส�าเนาทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้านของนายจ้างหรือบุคคลสญัชาติไทยเพือ่เพิ่มชื่อเด็กที่แจ้งเกดิเขา้ไปในทะเบียนราษฎร
ดังกล่าวได้	ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องชื่อบุคคลข้ามชาติในทะเบียนกลาง	อย่างไรก็ดี	หากผู้ปกครองไม่สามารถหาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านได้ต้องยืนยันให้เจ้าหน้าที่เพิ่มชื่อได้
ในทะเบียนบ้านกลาง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศไทยทุกคนมสีทิธท่ีิจะได้รบัการ
จดทะเบียนคนเกิด	(Birth	Registration	for	ALL)	สิทธิที่จะ
ได้รับการบนัทกึชือ่และรายการบคุคลเข้าในระบบ	ฐานข้อมลู
ทะเบียนราษฎรของรัฐ	

1.	 มาตรา	15	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	และ
การรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายมหาชน	
พระราชบัญญัติการทะเบียน	ราษฎร	พ.ศ.	2534	

2.	 มาตรา	 20	 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	
การทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551

3.	 ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน
ราษฎร	พ.ศ.2535	

4.	 ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน
ประวติัส�าหรับบคุคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	พ.ศ.	2562
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แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

กรณีของเด็กแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง	 มาตรา	 19	 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรและมาตรา	 29	
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ได้บัญญัติสอดคล้องกัน	โดยในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	บัญญัติว่า	ผู้ที่พบเด็กในสภาพ
แรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้น�าตัวเด็กไปส่ง	 และแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ	 หรือเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่ึงปฏิบัติงานในท้องที่ที่พบเด็กโดยเร็ว	 เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ	
ต�ารวจ	 หรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้รับตัวเด็กไว้แล้วให้บันทึกการรับตัวเด็กไว้	 ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจรับเด็กไว	้
ให้น�าตัวเด็กพร้อมบันทึกการรับตัวเด็กส่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตท้องที	่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว	 ได้รับตัวเด็กไว้หรือได้รับตัวเด็กจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจแล้ว	 ให้แจ้งการเกิดต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งและให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง	(ท.ร.100)	

กรณีเด็กเร่ร่อน	 หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง	 หากอยู่ในการอุปการะดูแลโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน	 (ต้องเป็นหน่วยงานท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและต้อง
เป็นหน่วยงานตามรายชื่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศก�าหนดไว้)	 ให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือเด็ก	หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น	ผู้แจ้งการเกิดแทนได้	(พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร	มาตรา	19/1)

สิทธิและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่ประเทศไทยรับรอง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สทิธใินการจดทะเบียนการเกดิ	เดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศไทย
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการจดทะเบียน	 คนเกิด	 (Birth	
Registration	 for	 ALL)	 สิทธิที่จะได้รับการบันทึกชื่อและ
รายการบคุคลเข้าในระบบ	ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎรของรัฐ

1.	 มาตรา	15	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	และ
การรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายมหาชน	

2.	 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534
3.	 มาตรา	19/1,	20	พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551
3.	 ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน

ราษฎร	พ.ศ.2535	
4.	 ระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน

ประวติัส�าหรับบคุคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	พ.ศ.	2562

สทิธใินการได้รบัเป็นบตุรบญุธรรม	เดก็ทีถ่กูทอดทิง้มสีทิธไิด้
รบัการรบัเป็นบตุรบุญธรรมของคนไทยหรอืคนต่างชาติ	ทัง้น้ี	
ขั้นตอนเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

1.	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.	 พระราชบญัญตั	ิการรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรม	พ.ศ.	2522	
3.	 กฎกระทรวง	ฉบับที่	9	พ.ศ.	2543	ออกตามความใน

พระราชบญัญติัการรบัเด็กเป็นบตุรบญุธรรม	พ.ศ.	2522
4.	 กฎกระทรวงการสอบคณุสมบตัแิละข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั

สภาพความเป็นอยูแ่ละความเหมาะสมของผูข้อรบัเดก็
เป็นบุตรบุญธรรม	บุคคลผู้มีอ�านาจให้ความยินยอมใน
การรับเดก็เป็นบตุรบญุธรรม	และเดก็ทีจ่ะเป็นบตุรบญุธรรม	
พ.ศ.	2554
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สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

5.	 กฎกระทรวงกระบวนการให้ค�าปรกึษาเยยีวยาก่อนเลกิ
รับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก	พ.ศ.	2554

6.	 ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการเตรยีมความ
พร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	พ.ศ.	2554

7.	 ระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอขยายระยะเวลาการ
ด�าเนนิการจดทะเบยีนรบัเดก็เป็นบตุรบญุธรรมในกรณี
มีพฤติการณ์พิเศษ	พ.ศ.	2554

สทิธใินการพฒันาสถานะบคุคล	ในกรณีท่ีไม่สามารถตดิตาม
บิดา/มารดา	 หรือญาติของเด็กได้	 เด็กจะอยู่ในการดูแล
ของสถานสงเคราะห์และสามารถพัฒนาสถานะบุคคล
ในประเทศไทยได้

1.	 พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508
2.	 มาตรา	19/2	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	

พ.ศ.	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562
3.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่งการสัง่ให้คนทีเ่กดิใน

ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	โดยมีบิดาและ
มารดาเป็นคนต่างด้าวได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป	และ
การให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	 ลงวันที่	 16	
กุมภาพันธ์	2560

ง. เด็กข้ามชาติในสถานศึกษาที่สถานศึกษาระบุเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วย P หรือ G หรืออื่น ๆ6 

เด็กติด	G	หรือ	P	ซึ่งหมายถึงเด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทย	รหัสประจ�าตัวที่ขึ้นต้นด้วย	P	หรือ	G	
หรืออื่น	ๆ 	เป็นรหัสประจ�าตัวที่ใช้ในการศึกษา	ไม่เกี่ยวกับเลข	13	หลักของกระทรวงมหาดไทย	นักเรียนรหัส	G	หมายถึง	นักเรียน
ที่ยังไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร	ในโรงเรียนของรัฐ	รหัส	P	หมายถึง	นักเรียนที่ยังไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรในโรงเรียนของ
เอกชน	ซึ่งโรงเรียนจะก�าหนดตัวเลขประจ�าตัวเพื่อใช้ในระบบการศึกษาใช้แทนเลข	13	หลัก	ก�าหนดขึ้นโดยระบบ	DMC	(Data	
Management	Center)	เลขหลักที่	2	และ	3	หมายถึงรหัสจังหวัด	เลขหลักที่	4	และ	5	หมายถึงรหัสอ�าเภอ	เลขหลักที่	6	และ	
7	หมายถึงรหัสปีการศึกษา	 เลขหลักที่	8	ถึง	13	หมายถึงเลขล�าดับที่ของนักเรียนที่ไม่มีเลขประจ�าตัวคนที่เท่าใดของระบบฐาน
ข้อมูล	DMC	ดังนั้นจึงยังต้องถือว่าเด็กกลุ่มนี้ยังเป็นเด็กที่ไม่มีเลขประจ�าตัวทางทะเบียนราษฏร

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีเด็กที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร	 และไม่ได้รับการก�าหนดเลขประจ�าตัวใด	 ๆ	 ที่เรียนอยู่
ในโรงเรียน

ปัจจุบัน	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้จัดท�าระบบกลางในการก�าหนดรหัสประจ�าตัวผู้เรียนส�าหรับบุคคลไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่อยู่ในระบบการศึกษา	ซึ่งเดิมหน่วยงานที่จัดการศึกษาแต่ละสังกัดก�าหนดรหัสประจ�าตัว	13	หลัก
ขึ้นเอง	 ส�าหรับให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัด	 ใช้ระบบกลางในการก�าหนดรหัสประจ�าตัวผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
โดยระบบกลางจะก�าหนดรหัสขึ้นต้นด้วยอักษร	G	โดยรหัส	G	จะใช้กับผู้เรียนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษา	และจะมีการปรับ
เปลีย่นสถานะเมือ่ผู้เรียนไดข้อจัดท�าทะเบียนประวตัิบคุคลทีไ่ม่มหีลักฐานทางทะเบยีนราษฎรและไดร้ับการก�าหนดเลขประจ�าตัว	

6	 มีบางสังกัดที่ก�าหนดเป็น	“0”	หรือ	บางสังกัดไม่ก�าหนดเลขใด	ๆ
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13	 หลัก	 จากกระทรวงมหาดไทยแล้ว	 และรัฐบาลได้มีนโยบายส�ารวจเด็กรหัส	 G	 เพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติผู้ที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนตามมาตรา	38	วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	

แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

1.	 การพัฒนาสิทธิของเด็กขึ้นอยู่กับสถานะของบิดาหรือมารดาของเด็กเป็นส�าคัญ	โดยสามารถพัฒนาสถานะบุคคลตาม
กฎหมายได้ทั้งในประเทศต้นทางของบิดาหรือมาดา	หรือพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศไทยรับรองก็ได้	

2.	 การพฒันาสถานะในประเทศต้นทางตามบดิาหรอืมารดา	เดก็จะต้องพสิจูน์สญัชาตติามกฎหมาย	นโยบายของประเทศ
นั้น	ส่วนการพัฒนาสถานะบุคคลในประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร	พ.ศ.2534	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริง	เอกสาร	หลักฐานการเข้าเมือง	หลักฐานการอยู่ในราชอาณาจักรไทยตามแต่กรณี	

3.	 การขอลงรายการสัญชาติในกรณีเด็กที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 โดย
บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์	ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป	(เฉพาะเด็ก
เกิดในไทย)

สิทธิที่ประเทศไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยงข้อง

1.	 เดก็ทกุคนย่อมมสิีทธเิสมอกนัในการได้รบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

มาตรา	54	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	

2.	 สิทธิในสวัสดิการของโรงเรียนที่รัฐให้	เช่น	สิทธิที่จะได้
รับสทิธใินเงนิงบประมาณของรฐัทีอ่ดุหนนุค่าการศกึษา
รายบุคคล	สทิธทิีจ่ะได้รบัการสนบัสนนุอาหารกลางวนั	
และอาหารเสริม(นม)	สิทธิในหลักประกันสุขภาพ	

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
2.	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 จัดต้ังส�านักงาน

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	ประกาศ	ณ	วันที่	
4	สิงหาคม	2559

3.	 โครงการอาหารเสริม	(นม)	โรงเรียน	เพื่อให้นักเรียนได้
ดื่มนม	จ�านวน	260	วันต่อปีการศึกษา	ตามประกาศ
ของคณะกรรมการอาหารนมเพือ่เดก็และเยาวชน	เรือ่ง	
หลกัเกณฑ์และวธิกีารด�าเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ	
(นม)	 โรงเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 ประกาศ	
ณ	วันที่	1	เมษายน	2563	และ	(ฉบับที่	2)	ประกาศ	
ณ	วันที่	13	เมษายน	2563

4.	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	20	เมษายน	2558	เสนอให้
น�าเด็กกลุ่ม	 G	 เข้าสู่กองทุนให้สิทธิ	 (คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้น
ฐานด้านสาธารณสุขให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
ทะเบยีน	(อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ	ต้องเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรีและประกาศใช้ต่อไป)
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สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยงข้อง

3.	 สิทธิในการพัฒนาสถานะบุคคลในประเทศไทย 1.	 พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508
2.	 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534
3.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ง	การสัง่ให้คนทีเ่กดิใน

ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	โดยมีบิดาและ
มารดาเป็นคนต่างด้าวได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป	และ
การให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ณ	 วันที่	 16	
กุมภาพันธ์	2560

จ. เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ที่จัดการโดยองค์กรชุมชน หรือมูลนิธิ / Migrant Learning 
Center : MLC

ในพื้นที่ชายแดนหรือแม้แต่เมืองชั้นในของประเทศไทยมีศูนย์การเรียนรู้	/	Migrant	Learning	Center	:	MLC	ที่จัดการ
โดยองค์กรชุมชน	หรือมูลนิธิ	อยู่เป็นจ�านวนมาก	ศูนย์	MLC	เหล่านี้ส่วนมากแล้วจะเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ	แตเ่พื่อรองรับเด็กข้ามชาติที่ตกหล่นหรือเข้าไม่ถึงการศึกษาภาคปกต	ิที่จัดการศึกษาโดยรัฐหรือเอกชน	หรอื
ในกรณีเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนกลับประเทศต้นทาง	หรือเพื่อศึกษาต่อในประเทศต้นทาง	เป็นต้น	ศูนย์การเรียนมักจะ
มีหลกัสตูรเป็นของตนเอง	บางแห่งอาจจะมกีารท�าหลกัสูตรร่วมกบัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	(สพท.)	บางแห่งมกีารน�าหลกัสตูร
จากโรงเรยีนในประเทศต้นทางมาปรบัใช้เพือ่ให้เด็กทีเ่รยีนจบหลกัสูตรในศนูย์การเรยีนฯ	สามารถเข้าไปสอบเทยีบในโรงเรยีนของ
ประเทศต้นทางได้	 หรือบางแห่งอาจจะมีการน�าหลักสูตรอินเตอร์ของต่างประเทศเพื่อให้เด็กที่เรียนจบมีประกาศนียบัตรและ
สามารถน�าไปสมัครงานได้	 เมื่อจะกล่าวถึงศูนย์การเรียนรู้	 ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงสถานะของศูนย์การเรียน	 สถานะของครู	 และ
สถานะของนักเรียน	ดังนี้	

สถานะของศูนย์การเรียน : 

ศนูย์การเรียนส่วนใหญ่ก่อตัง้ขึน้โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากกระทรวงศึกษาธิการ	แต่เพือ่ให้เดก็ได้เข้าถึงการศึกษา	ป้องกนัการ
ค้ามนุษย์	 รวมถึงคุ้มครองเด็กไม่ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร	 ศูนย์การเรียนแม้จะไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2550	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2554	แต่พบว่าส่วนใหญ่องค์กรท้องถิ่นหรือจังหวัดที่มีศูนย์การเรียนตั้ง
อยูจ่ะรบัทราบถงึการมอียูข่องศนูย์เหล่านี	้อย่างไรกด็	ีมีกรณีท่ีบางจงัหวดัไม่มีนโยบายส่งเสรมิการด�าเนินกจิการของศนูย์การเรยีน
เหล่านีก็้จะมกีารจับกุมครทูีส่อนในศนูย์เพือ่ไม่ให้ศนูย์การเรียนสามารถท�าการสอนได้	ปัจจบุนั	ศนูย์ฯ	ยงัไม่ได้รบัเงนิอดุหนนุรายหวั	
ไม่ได้รับสวัสดิการนมโรงเรียน	อาหารกลางวัน	ฯลฯ	ยังไม่ได้เข้าระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ	(ไม่มีรหัสสถานศึกษา)

แนวทางการพัฒนาสถานะศูนย์การเรียน

• การจดทะเบียนศูนย์การเรียน	เพื่อให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเอง

• การจดทะเบียนเป็นห้องเรียนสาขา(สังกัดโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน	ท�าการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน
ที่สังกัดแต่แยกห้องเรียนออกมาจากโรงเรียน)	

• การจดทะเบียนศูนย์การเรียนเป็นโรงเรียนเอกชน	 เป็นต้น	 ซึ่งเมื่อจดทะเบียนศูนย์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงแล้ว	
กระทรวงศกึษาธิการจะก�าหนดรหัสสถานศกึษาศนูย์ฯ	ท�าให้ศนูย์ฯได้รับเงินอดุหนนุรายหวั	ได้รบัสวสัดิการนมโรงเรยีน	
อาหารกลางวัน	ฯลฯ	เป็นต้น
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• บางศูนย์การเรียนจะประสานงานกับการศึกษานอกโรงเรียน	 และจัดการศึกษาให้เด็กในศูนย์เป็นหนึ่งชั้นเรียนของ	
กศน.	ท�าให้เด็กในศูนย์(อาจจะเฉพาะบางชั้นเรียนที่เรียนตามหลักสูตรของ	กศน.)มีฐานะเป็นนักเรียนของ	กศน.และ
เมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรของ	กศน.ด้วย

สิทธิที่กฎหมายไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สถานะของครูผู้สอนในศูนย์การเรียน

สถานะของครูผู้สอนในศูนย์การเรียนแยกออกจากสถานะของศูนย์การเรียนอย่างชัดเจน	 กล่าวคือ	 ครูผู้สอนหนังสือ
ประเทศไทยไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนใบอนุญาตท�างานในอาชีพครูสอนหนังสือในศูนย์การเรียนรู้	แต่พบว่าศูนย์
การเรยีนหลายแห่งทีม่มีลูนธิหิรอืองค์กรพฒันาเอกชนดูแลจะให้ครูผู้สอนถอืหนงัสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยวีซ่าประเภท	
Non-B	หรอื	Non-O	เพือ่ให้สามารถอยูแ่ละสอนหนงัสอืในศูนย์การเรียนได้	การจ้างครใูนลกัษณะนีม้ต้ีนทุนค่อนข้างสงูท�าให้หลาย
ศูนย์มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถจัดจ้างครูให้ถูกต้องตามกฎหมายได้	อย่างไรก็ดีการที่ครูมีหนังสือเดินทาง	มีวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�างานที่สังกัดองค์กร	 มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่น	 ในทางกฎหมายถือว่าครูมีสถานะเป็นลูกจ้างขององค์กร	 มูลนิธิฯ	 หรือ
นิติบุคคลที่ตนขึ้นทะเบียนไม่ใช่เป็นลูกจ้างของศูนย์การเรียน	 เว้นแต่ศูนย์การเรียนที่จดทะเบียนจึงจะสามารถจัดจ้างครูผู้สอน
ให้เป็นลูกจ้างของศูนย์การเรียนได้	

สิทธิที่กฎหมายไทยรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิการจัดการศึกษาตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542บัญญัติว่า	“นอกเหนือจากรัฐ	
เอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ให้บคุคล	ครอบครวั	
องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิชาชีพ	สถาบันศาสนา	
สถานประกอบการ	และสถาบนัสงัคมอ่ืน	มสีทิธิในการจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน…”

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	
2.	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542
3.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

โดยครอบครัว	พ.ศ.	2547
4.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสทิธิของสถานประกอบการในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2547
5.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

โดยสถาบันพระพุทธศาสนา	พ.ศ.	2548
6.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสทิธขิองบคุคลในการจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน	พ.ศ.	2554
7.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสทิธขิององค์กรวชิาชพีในการจดัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน	พ.ศ.	2554
8.	 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานในศนูย์การเรยีน	
พ.ศ.	2555

ประเทศไทยได้รับรองสทิธิให้องค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชน
ในการจดัการศกึษาได้	โดยสามารถจดทะเบยีนศนูย์การเรยีน
รู้ได้ด้วยตัวของศูนย์เอง

กฎกระทรวง	ว่าด้วยสทิธขิององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน	พ.ศ	2555
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แนวทางการพัฒนาสถานะครูผู้สอน

ครูผู้สอนในศูนย์การเรียนสามารถขอวีซ่า	 Non-B	 หรือ	 Non-O	 เพื่อเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้	 ทั้งนี้ต้องมีนายจ้าง	
อาชีพครู	ไม่ใช่อาชีพสงวน	ตามก�าหนดงานในอาชีพ	และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�าตามประกาศกระทรวงแรงงาน	เรื่อง	ก�าหนด
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า	ณ	 วันที่	 1	 เมษายน	 2563	 แต่อาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง	 ดังนั้นหาก
คนต่างด้าวมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแล้วก็สามารถขอใบอนุญาตท�างานได้

สิทธิที่กฎหมายไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สถานะของนักเรียนในศูนย์การเรียน 

เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาในการที่จะก�าหนดรหัส	G	หรือ	P	หรือรหัสอื่น	ๆ
ให้ได้	 จึงไม่ปรากฎฐานข้อมูลทางทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวให้ได้	 ดังนั้น	
เด็กในศูนย์การเรียนจึงไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัว	ภายใต้กฎหมายไทย	เว้นแต่

• เด็กข้ามชาติที่อยู่ในศูนย์การเรียนแต่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตามของบิดา/มารดาท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติ	 ซึ่งจะท�าให้
เด็กสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เท่าอายุใบอนุญาตท�างานของบิดาหรือมารดา

• เด็กข้ามชาติที่อยู่ในศูนย์การเรียนและถือหนังสือเดินทางโดยมีวีซ่าผู้ติดตามของพ่อหรือแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทย	กรณนีีจ้ะท�าให้เดก็มสิีทธอิาศัยในประเทศไทยตามอายุวซ่ีาของบดิาหรือมารดาทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยเช่นกัน

• เด็กข้ามชาติที่เรียนอยู่ในศูนย์การเรียนและเดินทางข้ามชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ	หรือถือเอกสารผ่านแดน
เป็นการช่ัวคราว	 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารผ่านแดนชั่วคราว	 จะมีเวลาให้ผู้ถือเอกสารอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยในพื้นที่ที่ก�าหนดเป็นเวลา	7	วัน	หรือไม่เกิน	14วัน	

• เด็กที่เกิดในไทยและได้รับการจดทะเบียนการเกิดแล้ว	

สิทธิที่กฎหมายไทยรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

ครูถือว่าเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
ดังนั้น	 แม้จะมีสถานะบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม	
ก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	 และสามารถ
เข้าถึงกลไกการร้องเรียนและเข้าถึงความยุติธรรมกรณี
ถูกละเมิดสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิได้

1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541
2.	 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว	พ.ศ.2560	
3.	 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2562
4.	 ประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่อง	 ก�าหนดงานที่ห้าม

คนต่างด้าวท�า	ลงวันที่	1	เมษายน	2563

สิทธิในการพัฒนาสถานะครูผู้สอน 1.	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	
2.	 ประกาศกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร	เรือ่ง	การออก

หนงัสอืรบัรองให้แก่อาสาสมคัรชาวต่างประเทศเพือ่ขอ
อนญุาตอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว	พ.ศ.	2558	

3.	 ค�าสัง่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตทิี	่327/2557	เรือ่ง	หลกั
เกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขอ
อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	
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แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

ปัจจบุนัยังไม่มนีโยบายหรอืกฎหมายท่ีออกมาเพือ่ส�ารวจเดก็ทีไ่ม่มีสถานะบคุคลตามกฎหมายในศูนย์การเรียนเป็นการเฉพาะ	
ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้หากไม่กลับไปพิสูจน์สัญชาติในประเทศต้นทางแล้วโอกาสในการพัฒนาสถานะบุคคลจากสถานะเด็กในศูนย์
การเรียนในประเทศไทยเป็นไปได้ค่อนข้างยาก	อย่างไรก็ดี	หากเด็กกลุ่มนี้เข้าเงื่อนไขมาตรา	38	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2551	ก็สามารถพัฒนาสถานะบุคคลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดได้	

สิทธิที่ประเทศไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิที่ประเทศไทยรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา	 เด็กในศูนย์การเรียนฯ	ที่ไม่ได้
จดทะเบียน	 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐหรือเอกชนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับและที่มีคุณภาพ	โดยไม่เก็บค่าใช้
จ่ายได้	ทั้งในระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนและศูนย์การ
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขต/อ�าเภอ	หรือ	
สถานศึกษาของ	กศน.

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ	2560
2.	 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	การส่งเดก็เข้าเรียน

ในสถานศึกษา	พ.ศ.	2546	

กรณีที่เด็กเรียนในศูนย์การเรียนที่จดทะเบียน	 สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้	

1.	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542
2.	 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ	พ.ศ.	2545

เนื่องจากเด็กในศูนย์การเรียนที่ไม่เอกสารประจ�าตัวถือว่า
เป็นเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอาจจะถูกจับกุมได้	 อย่างไร
ก็ตาม	ประเทศไทยมีกฎหมายรับรองเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและการเข้าถึงความยุติธรรมด้วย

1.	 ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา

2.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553

3.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.2546
4.	 มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถาน

กักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลบั	ในการไม่กักตวัเดก็
อายุไม่เกิน	 18	 ปีไว้ในสถานกักตัวฯ	 โดยจะให้อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	 องค์กรภาคเอกชน	 หรือองค์กรภาค
ประชาสังคม
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2.2 เด็กข้ามชาติที่มีเอกสารประจ�าตัว
เด็กข้ามชาตทิมีเีอกสารประจ�าตวัมอียูห่ลายกลุ่ม	ซึง่แม้ว่าจะมเีอกสารประจ�าตวัแต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเป็นเดก็ทีม่สีทิธิ

อาศัยในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายทุกคน	 เนื่องจากต้องพิจารณาสถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทยว่าได้รับอนุญาตให้
เข้ามาหรอือยูอ่าศยัในราชอาณาจกัร	หรอืได้รบัการผ่อนผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรหรอืไม่	ในท่ีนีจ้ะแบ่งกลุม่เดก็ข้ามชาตท่ีิมีเอกสาร
ประจ�าตัวออกเป็น	3	กลุ่มด้วยกัน	คือ	

• เด็กที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียนการเกิด

• เด็กที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย

• เด็กกลุ่มที่มีนโยบายเป็นการเฉพาะ	

ก. เด็กที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียนการเกิด

เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการจดทะเบียนการเกิดมีสูติบัตรแล้ว	ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับ

การบันทึกในทะเบียนราษฎร์ของประเทศไทย	เด็กจะถูกบันทึกลงในทะเบียนราษฎร์ประเภทใด	มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก
ขึ้นต้นด้วยเลขใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานะการเข้าเมืองของบิดาหรือมารดาในขณะที่เด็กเกิดเป็นส�าคัญ	

ตารางจัดท�าสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
(นส.สนท.กลาง ที่ มท 0309.1/ว 8 ลว.17 ก.พ. 2552) 

รหัสบิดา รหัสมารดา รหัสบุตร สูติบัตร ประเภททะเบียน

8	 6/7/0/00/ไม่มี 7 ทร	3	 ทร	13	ของบิดา

6/7/0/00/ไม่มี 8 7 ทร	3 ทร	13	ของมารดา

6/7 6/7 7 ทร	3 ทร	13	ของมารดา/ของบิดา

6/7 0/00/ไม่มี 7 ทร	3 ทร	13	ของบิดา

0/00/ไม่มี 6/7 7 ทร	3 ทร	13	ของมารดา

พาสปอร์ต พาสปอร์ต 7 ทร	3 ทะเบียนบ้านกลาง	ทร.	13

00	(ไม่ขาด) 00	(ไม่ขาด) 00 ทร	03 ทร	38	ของบิดา	/	มารดา

00	(ไม่ขาด) 00	(ขาด) 00 ทร.03 ทร.38	ของบิดา

00	(ขาด) 00	(ไม่ขาด) 00 ทร.03 ทร	38	ของมารดา

00	(ขาด) 00	(ขาด) 0 ทร.031 ทะเบียนประวัติกลาง	ทร.	38	ก

00	(ขาด)	/	ไม่มี 0 0 ทร.031 ทะเบียน	ทร.38	ก	ของ	มารดา

0 00	(ขาด)	/	ไม่มี 0 ทร.031 ทะเบียน	ทร.	38	ก	ของบิดา

0 0 0 ทร.031 ทะเบียน	ทร.38	ก	ของบิดา	/	มารดา

ไม่มี ไม่มี 0 ทร.031
ทะเบียนประวัติกลาง	ทร.38	ก	ของส�านัก

ทะเบียน(เหมือนทะเบียนบ้านกลาง)
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แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

1.	 กรณบีตุรของบุคคลทีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทย	ทีเ่กดิในประเทศไทยได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป	และการให้สญัชาติ
ไทยเป็นการเฉพาะราย	 ตาม	พ.ร.บ.สัญชาติ	 (ฉ.4)	 พ.ศ.2551	 ตามมาตรา	 7	ทวิ	 วรรค	 2	 ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการได้สัญชาติไทยฯ	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2560	เท่านั้น	โดยการได้สัญชาติไทย
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2553	และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	

เงื่อนไข

1.1	 เกิดในประเทศไทย	มีหลักฐานการเกิด	โดยมีชื่อในทะเบียนราษฎร	หรือทะเบียนประวัติ

1.2	 ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

1.3	 สามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ	(ยกเว้นเด็กอายุต�่ากว่า	7	ปี)

1.4	 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.5	 มีความประพฤติดี	 ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย	 ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดโดย
ประมาทหรือลหุโทษ	หากได้รับโทษในคดีอาญา	ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย	๕	ปี	นับถึงวันที่ยื่นค�าร้อง

1.6	 มหีลักฐานว่าจบระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าในประเทศไทย	(เฉพาะเดก็ทีเ่กดิจากบดิามารดาเป็นต่างด้าวอืน่)

มติคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2553 มติคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ก�าหนดสถานะบุคคลต่อกลุ่มเป้าหมาย	5	ประเภท	คือ	
1.	 	บตุรของบคุคลทีอ่พยพเข้ามาในประเทศและอาศยัอยู่

เป็นเวลานานที่มีเชื้อสายไทยและเกิดในไทย
2.	 	บตุรของบคุคลทีอ่พยพเข้ามาในประเทศและอาศยัอยู่

เป็นเวลานานและไม่ได้มีเชื้อสายไทยและเกิดในไทย
3.	 	 บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในไทยและถูกบุพการีทอด

ทิ้งหรือไม่ปรากฎบิดาและมารดา	 ซึ่งได้รับการส�ารวจ
และจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน	กลุ่มคนไร้รากเหง้า	ในปี	2550-2552

4.	 	 บุตรคนต่างด้าวเกิดในประเทศไทยประเภทบุคคลท่ี
ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศ

5.	 	 เด็กและบุคคลทั้งที่ก�าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและ
จบการศึกษาแล้วที่เกิดในประเทศไทย	 เฉพาะผู้ได้รับ
การส�ารวจจดัท�าทะเบยีนประวตัฯิ	ในชนกลุม่น้อยหรอื
ชาติพันธุ์ถึงปี	2542	และ	ผู้ที่ได้รับการจัดส�ารวจจัดท�า
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา	ในปี	2548-2552	ตามสถานะ
ของบิดามารดา

เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเป็น	3	ประเภท	คือ
1.	 บุตรของบุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศและอาศัยอยู่

เป็นเวลานาน	ครอบคลมุชนกลุม่น้อยและกลุม่ชาตพินัธุ์
เดมิทีไ่ด้รับรองสถานะไว้แล้ว	(กลุม่บคุคลทีม่เีลขประจ�า
ตัว	13	หลักขึ้นต้นด้วยเลข	6)	และบุตรของบุคคลที่ได้
รบัการส�ารวจจดัท�าทะเบยีนตามยทุธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	 2548	 กลุ่มอพยพ
เข้ามาในไทยเป็นเวลานาน	แต่ตกส�ารวจ	 (กลุ่มบุคคล
ที่มีเลขประจ�าตัว	13	หลักขึ้นต้นด้วยเลข	0	หลักที่	6,7	
เป็น	89)

2.	 เด็กและบุคคลที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนหรือส�าเร็จการ
ศึกษาแล้วโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวอื่นที่
ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามข้อ	1	ต้องจบ
ระดับอดุมศกึษาในประเทศไทยหรือมเีหตุความจ�าเป็น
อื่น	 หรือเป็นคนไร้รากเหง้าที่มีหนังสือรับรองจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และ
อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า	10	ปี	

3.	 บุตรคนต่างด้าวเกิดในประเทศไทยประเภทบุคคลที่
ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศ
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2.	 กรณีบุคคลที่ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศ	กรณีเกิดในประเทศไทย

2.1	 เงื่อนไขเกิดในประเทศไทย	มีหลักฐานการเกิด	โดยมีชื่อในทะเบียนราษฎร

2.2	 ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น

2.3	 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.4	 มีความประพฤติดี	 ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย	 ไม่เคยได้รับโทษคดีอาญา	 ยกเว้นความผิดโดย
ประมาทหรือลหุโทษ	หากได้รับโทษในคดีอาญา	ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย	๕	ปี	นับถึงวันที่ยื่นค�าร้อง

2.5	 ประกอบอาชีพสุจริต

2.6	 เป็นผูท้�าคณุประโยชน์ต่อประเทศ	โดยมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ	ในสาขา
ต่าง	ๆ 	ดังนี้	1)	การศึกษา	หรือการกีฬา	2)	ศิลปวัฒนธรรม	3)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4)	สาขาที่ขาดแคลน	
หรือสาขาอื่น	ๆ	ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควร

3.	 การได้สัญชาติตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ผู้มีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทย
ตามมาตรา	23	นี้	สามารถแบ่งบุคคลดังกล่าวได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ

3.1	 บคุคลทีเ่กดิก่อนวนัที	่14	ธนัวาคม	2515	ซึง่ถกูถอนสญัชาตไิทยโดยผลแห่งประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที	่337	หรือ
คนตก	ปว.	337

3.2	 บุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2515	จนถึงวันที่	25	กุมภาพันธ์	2535	(เกิดก่อนพระราชบัญญัติสัญชาติ	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535	ใช้บังคับ)	และเป็นผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลแห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	
337	

3.3	 บุตรที่เกิดจากบุคคลตาม	(1)	และกลุ่มที่	(2)	ที่เกิดตั้งแต่วันที่	26	กุมภาพันธ์	2535	จนถึงวันที่	27	กุมภาพันธ์	
2551	(ก่อนวันที่	28	กุมภาพันธ์)	เฉพาะบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

เงื่อนไข	

1.	 บุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	

2.	 เป็นผู้มีความประพฤติดี	 หรือท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย	 ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้บุคคลทั้ง	
สามกลุม่ดงักล่าวข้างต้น	เป็นบคุคลทีม่าตรา	23	แห่งพระราชบญัญตัสิญัชาต	ิก�าหนดและรบัรองให้มสีถานะเป็น	
“ผู้มีสัญชาติไทย”	 โดยสถานะการเป็นผู้สัมีสัญชาติไทยนี้	 มีผลตั้งแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับ	 กล่าวคือ	
ตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์	2551

กระบวนการในการเข้าถึงสถานะผู้มีสัญชาติไทยของ	บุคคลตาม	(1)	–	(3)	

1.	 บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและสามารถยื่นค�าขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร	

2.	 หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

2.1.	 ทะเบียนบ้าน	หรือทะเบียนประวัติ	ใบแจ้งย้ายที่อยู่	

2.2.	 สูติบัตร	หนังสือรับรองการเกิด	ท.ร.20/1	หนังสือรับรองสถานที่เกิด	หรือทะเบียนคนเกิด

2.3.	 บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	หรือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

3.	 เมือ่นายทะเบยีนรบัค�าขอพร้อมหลกัฐานแล้ว	ให้ด�าเนนิการตรวจสอบหลกัฐาน	สอบสวนผูย้ืน่ค�าร้อง	และพยานบคุคล	
เพื่อรวบรวมหลักฐานและท�าความเห็นเสนอต่อนายอ�าเภอหรือผู้อ�านวยการเขตเพื่อพิจารณาสั่งอนุมัติ	หรือไม่อนุมัติ
ให้เพิ่มชื่อผู้ยื่นค�าร้องเข้าในทะเบียนราษฎร	(ท.ร.	14)	โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	105	วัน
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สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

ข. เด็กที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย

เด็กที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยอาจจะได้มีบัตรประจ�าตัวและเลขประจ�าตัว	13	หลัก	3	ที่มาด้วยกัน	คือ

1.	 ได้จากการส�ารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	2548	ซึ่งปัจจุบันไม่มีการส�ารวจแล้ว	
ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	มีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	ขึ้นต้นด้วยเลข	0	
และเลขหลักที่	6,7	เป็นเลข	89	(ปัจจุบันไม่มีการส�ารวจแล้ว)

2.	 เด็กที่ได้รับการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา	38	วรรคสอง	แห่งพระ
ราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2551	 เลขประจ�าตัว	 13	หลัก	 เลขหลักที่	 1	 เป็นด้วยเลข	 0	 และ
เลขหลักที่	6,7	เป็นเลข	00

3.	 เด็กที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ	 3	 สัญชาติ(เมียนมา	 ลาว	 กัมพูชา)	 ได้	 เลขประจ�าตัว	 13	หลัก	
เลขหลักที่	1	เป็นเลข	00

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิอาศัยในประเทศไทย	เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย
ทีจ่ดทะเบยีนการเกดิแล้ว	แม้เดก็จะมบีดิา/มารดาทีเ่ข้าเมอืง
ผดิกฎหมาย	แต่เดก็จะไม่ถกูด�าเนนิคดฐีานเข้าเมอืงโดยไม่ได้
รับอนุญาต	และมีสิทธิพัฒนาสถานะบุคคลในประเทศไทย	

1.	 พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	
2.	 พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	
3.	 ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทะเบียน	

และบัตรประจ�าตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท�างาน	พ.ศ.2561

4.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การสั่งให้คนที่เกิด
ในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	ลงวันที่	16	
กุมภาพันธ์	2560

สิทธิในหลักประกันสุขภาพ	 เด็กที่จดทะเบียนการเกิดใน
ประเทศไทยจะได้รบัสทิธใินหลกัประกนัสขุภาพตามสทิธิของ
บดิา/มารดา	หรือกรณทีีบ่ดิา/มารดาไม่มสีทิธใินหลกัประกนั
สุขภาพเด็ก(โดยผู้ปกครอง)สามารถซื้อประกันสุขภาพที่โรง
พยาบาลในพื้นที่ที่เด็กอยู่ได้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ืองการตรวจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพของคนต่างด้าว
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แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล 

เด็กที่เกิดในราชอาณาจักรและเกิดนอกราชอาณาจักรสามารถมีบัตรประจ�าตัวที่รัฐไทยออกให้ได้ตาม	 ระเบียบ
ส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	พ.ศ.	2562	

“คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”	หมายถึง

(1)	 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมีใบส�าคัญถิ่นที่อยู่ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงหรอืใบส�าคญัประจ�าตวัคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนคนต่างด้าว	แล้วแต่กรณี	
และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(2)	 คนต่างด้าวซึง่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นกรณพีเิศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง	
และบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(3)	 คนต่างด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 และ
บุตรที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(4)	 คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 และบุตรที่เกิดในราช
อาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(5)	 บุคคลท่ีนายทะเบียนไม่สามารถรับแจ้งการเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเนื่องจากยังไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิด
และสญัชาตผิูน้ัน้	ซึง่นายทะเบยีนได้จดัท�าทะเบยีนประวตัใิห้ตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการจดัท�าทะเบยีน
ประวัติส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ในกรณขีองบุตรของคนต่างด้าวซ่ึงได้รบัการผ่อนผนัให้พกัอาศยัอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและบัตรหมดอายุและไม่สามารถเดินทางกลับไปพิสูจน์สัญชาติใน
ประเทศต้นทางได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 เช่น	 ในกรณีที่บิดามารดาเป็นบุคคลกลุ่มที่ประเทศต้นทางไม่ยอมรับด้วยเหตุทางเชื้อชาติ	
ศาสนา	ท�าให้บิดา/มารดาและเด็กไม่สามารถเดินทางกลับไปพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางได้	เด็กกลุ่มนี้อาจจะตกเป็นบุคคล
ไร้สัญชาติจะสามารถยื่นค�าขอท�าทะเบียนประวัติตามมาตรา	38	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	 (ฉบับที่	2)	
พ.ศ.	2551ได้	ทั้งนี้	เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด	
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สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

บัตรผู้ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย บัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

สทิธทิี่กฎหมายรบัรอง กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง สทิธทิี่กฎหมายรบัรอง กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิอาศัย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ศ.2522

ม.7	ทวิ	ว.3	พ.ร.บ.สัญชาติ	(ฉบับ	4)	
พ.ศ.2551

สิทธิอาศัย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง	พ.ศ.2522

ม.7	ทวิ	ว.3	พ.ร.บ.สัญชาติ	(ฉบับ	4)	
พ.ศ.2551

สิทธิในหลักประกัน
สุขภาพ

1.	 พระราชบญัญัติ	หลักประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	2545

2.	 มติคณะรัฐมนตรี	 ฉบับ	 วันที่	 23	
มีนาคม	 2553	 เรื่อง	 การให้สิทธิ	
(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ
กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ

3.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	
เร่ืองการตรวจสุขภาพและหลัก
ประกันสุขภาพของคนต่างด้าว

สิทธิในหลักประกัน
สุขภาพ

1.	 พระราชบญัญัต	ิหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	2545

2.	 มติคณะรัฐมนตรี	 ฉบับ	 วันที่	 23	
มีนาคม	 2553	 เรื่อง	 การให้สิทธ	ิ
(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ
กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิ

3.	 มตคิณะรฐัมนตร	ีวันที	่20	เมษายน	
2558	เรื่องเพิ่มเติมกลุ่มบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสทิธ	ิเข้าสูก่องทนุ
ให้สิทธิ	(คืนสิทธิ)

สามารถเดนิทางภายใน
เขตจังหวัด	 กรณีออก
นอกพืน้ท่ีต้องขออนญุาต	
และสามารถเดินทาง
พร้อมบิดา/มารดาได้

1.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	
การก�าหนดเขตพื้นที่ควบคุมและ
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จ�าพวกที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชัว่คราว	ออกนอกเขตพ้ืนที่
ควบคุม	ลงวนัที	่15	มถินุายน	2559	

2.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่า
ด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุม
เป็นการชั่วคราวเพ่ือเข้าเรียนใน
สถานศึกษา	พ.ศ.2553

3.	 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย	ที	่มท	
0309.10/ว	 3656	 และ	 ที่	 มท	
0309.10/ว	9714	เรื่องการแก้ไข
หลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของ
คนต่างด้าวทีม่นีโยบายแก้ไขปัญหา
เรือ่งสทิธแิละสถานะบคุคล	ลว.22	
มิถุนายน	2563

สทิธใินการเดนิทาง/ย้าย
ภูมิล�าเนา

1.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	
การก�าหนดเขตพื้นที่ควบคุมและ
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง
จ�าพวกที่เข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการช่ัวคราว	ออกนอกเขตพืน้ที่
ควบคมุ	ลงวนัที	่15	มถินุายน	2559	

2	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่า
ด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุม
เป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนใน
สถานศึกษา	พ.ศ.2553

3.	 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย	ท่ี	มท	
0309.10/ว	 3656	 และ	 ที่	 มท	
0309.10/ว	9714	เรื่องการแก้ไข
หลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของ
คนต่างด้าวทีม่นีโยบายแก้ไขปัญหา
เรือ่งสทิธแิละสถานะบคุคล	ลว.22	
มิถุนายน	2563
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ค. เด็กกลุ่มที่มีนโยบายเป็นการเฉพาะเด็กไทยพลัดถิ่น ชาวเล และมานิ
คนไทยพลัดถิ่น	 หมายถึง	 คนที่มีเช้ือสายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืนโดยเหตุจากการเปลี่ยนแปลง

อาณาเขตของประเทศในอดีต	 ซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น	 และได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะเวลา
หนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย	โดยได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนตามกฎหมายแล้ว	

หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	

1.	 เป็นผู้ซึ่งได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนไว้แล้วในกลุ่มซึ่งระบุว่ามีเชื้อสายไทย	

2.	 อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร	

3.	 ปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น	

4.	 มีรูปร่างลักษณะและวิถีชีวิตเหมือนคนไทยและสามารถพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ	

5.	 สามารถแสดงผังเครือญาติซึ่งน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้มีเชื้อสายไทยและมีผู้ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยให้การรับรองหรือ
มีหลักฐานผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถแสดงถึงความเป็นญาติกับผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด	

6.	 มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	

ผู้ใดอ้างว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นประสงค์จะได้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับค�าขอแล้ว	 ให้เสนอค�าขอน้ันต่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อพิจารณา	
การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 (มาตรา	 9/5	
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.2555)	

• ชาวเล

ชาวเลเป็น	1	ใน	56	กลุ่ม	ชาติพันธุ์ของไทย	อาศัยอยู่ในพื้นที่	5	จังหวัดทะเลอันดามัน	ระนอง	กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	สตูล	
ด้วยความแตกต่างด้านภาษา	พิธีกรรม	และลักษณะเรือดั้งเดิมที่ใช้	ท�าให้มีการแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1.	มอแกน	2.	มอแกลน	
ซึ่งมอแกนเรียกว่า“ออลาง	ตามับ”)	3.	อูรักลาโว้ย

ชาวมอแกนที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์	มีประมาณ	30	คน	เท่านั้น	ที่มีสัญชาติไทยและบัตรประชาชนไทย	ส่วนใหญ่ยัง
ไร้สัญชาติและยังไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะพลเมืองไทย	แม้ว่ามอแกนกลุ่มนี้จะตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เกาะสุรินทร์มาก่อนจะ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ	 ข้อมูลจากส�านักอุทยานแห่งชาติ	 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 ระบุว่า	 เผ่ามอแกน	
(Mogan)	หมู่เกาะสุรินทร์	หรือหมู่บ้านชาวเล	หรือ	ชาวมอแกน	เป็นหมู่บ้านชาวเลดั้งเดิมที่อาศัย	ตั้งบ้านเรืออยู่บริเวณอ่าวบอน
ใหญ่	เกาะสุรินทร์ใต้	ต.เกาะพระทอง	อ.คุระบุรี	จ.พังงา	ปัจจุบันมีประชากร	375	คน	บ้านเรือน	81	หลัง	ไม่เพียงมอแกน	หมู่เกาะ
สรุนิทร์เท่านัน้	ยงัมชีาวมอแกนในเกาะเหลา	เกาะช้าง	เกาะพยาม	อ.เมอืง	จ.ระนอง	หมูเ่กาะมะรดิในเมยีนมายงัมปีระชากรมอแกน 
อีกหลายพันคน	เมียนมาเรียก	มอแกน	ว่า	ซลัง	เซลัง	หรือ	ซาโล่ว์	โดยสันนิษฐานว่า	ค�านี้มาจากค�าว่าฉลาง	หรือ	ถลาง	ซึ่งเป็น
ชื่อโบราณของภูเก็ต	ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชาวเลมาชุมนุมกันอยู่มากในสมัยก่อน

• มานิ	

ชาวมานิ	หรือที่คนไทยเรียกขานว่าเงาะป่าซาไก	เป็นชาวพื้นเมืองที่พบในพื้นที่ป่าภาคใต้ของไทย	ปัจจุบันอาศัยอยู่บริเวณ
เทือกเขาบรรทัด	ซึ่งอยู่บริเวณจังหวัด	พัทลุง	ตรัง	สตูล	และ	สงขลา	มีราว	350	คน	ในปี	2552	ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	 โครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้
ค�าปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสทิธบิคุคลคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	คณะอนกุรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	จังหวัดตรัง	และฝ่ายทะเบียนราษฎร์	กรมการปกครอง	ได้ผลักดันการจัดการสถานะบุคคล
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ตามกฎหมายไทยของประชากรมานใินเขตเทอืกเขาบรรทดั	โดยกรมการปกครองได้รับรองความเป็นคนไทยและสถานะบุคคลตาม
กฎหมาย	มีการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูล	วิเคราะห์กฎหมายและผลักดันร่วมกับฝ่ายทะเบียน	อ�าเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง	จนสามารถ
ก�าหนดสถานะบุคคลให้สัญชาติไทยและกลุ่มมานิ	 กลุ่มคลองตง	 บ้านควนไม้ด�า	 ต�าบลปะเหลียน	 อ�าเภอปะเหลียน	 จังหวัดตรัง	
ได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย	 เลขประจ�าตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข	5	ทั้งหมด	45	คนในพื้นที่ดังกล่าวจนเป็นผลส�าร็จ
และสามารถน�าไปด�าเนินนโยบายต่อการจัดการปัญหาด้านสถานะทางพลเมืองและสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่าง	ๆ

แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

การแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร	 โดยกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ได้ปรับปรุงแก้ไข	
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	 2534	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2551	 ให้นายทะเบียนสามารถจัดท�าทะเบียน
ราษฎรให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้เหมือนประชาชนไทยทั่วไป	คือ	

1)	 รับแจ้งเกิดหรือจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตรให้กับคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน	 ไม่ว่าบิดามารดา
ของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด	มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม

2)	 การจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร	(มาตรา	38	วรรคสอง)	

สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

คนไทยพลัดถิ่น	ชาวเลและชาวมานิ	ที่ยังไม่ได้รับการส�ารวจ
เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติก็จะมีสถานะ
เป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 จะไม่ได้รับสิทธิในฐานะ
พลเมอืงแต่สทิธขิัน้พืน้ฐานเรือ่งการเข้าถงึการศกึษา	การเข้า
ถงึความยตุธิรรม	หรอืกรณท่ีีเป็นแรงงานกจ็ะได้รบัการคุม้ครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางเชื้อชาติและ
สถานะบุคคลตามกฎหมาย

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	
2.	 พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	2508	
3.	 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	
4.	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	
5.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การสั่งให้คนที่เกิด

ในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย	 โดยมีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สญัชาตไิทยเป็นการทัว่ไป
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย	 ลงวันที	่
16	กุมภาพันธ์	2560

6.	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.	2553	เรือ่ง
อนุมัติหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้า
หมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล

7.	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่7	ธนัวาคม	พ.ศ.	2559	เรือ่ง	
การแก้ไขปัญหาเรือ่งสัญชาตแิละสถานะบุคคลของเดก็
นักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราช
อาณาจักรไทย	
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2.3 เด็กผู้ลี้ภัย
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	 พ.ศ.	 2494	 (ค.ศ	 1951)	 ให้ค�านิยาม	 และความหมายของสถานภาพผู้ลี้ภัยว่า	 ผู้ลี้ภัย	

หมายถงึ	บุคคลท่ีจ�าเป็นต้องทิง้ประเทศบ้านเกดิของตนเอง	เนือ่งจากความหวาดกลวัการถกูประหตัประหารหรอืได้รบัการคกุคาม
ต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหน่ึงข้อใด	 เช่น	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 สัญชาติสมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม	 สมาชิกภาพในกลุ่มความคิด
ทางการเมือง7 

เด็กที่เป็นผู้ติดตามและเป็นผู้อพยพถือเอกสารประจ�าตัวของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทย	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาข้อกฎหมายผู้เขียนจะแบ่งกลุ่มเด็กที่เป็นผู้ติดตามผู้อพยพออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ

ก. เด็กที่เป็นผู้ติดตามและผู้อพยพที่หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาและขึ้นทะเบียนกับ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทยและรัฐบาลไทย 
อนุญาตให้พ�านักในศูนย์พักพิงช่ัวคราว (9 ศูนย์ตามแนวชายแดน)

ปัจจุบันศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยไม่ได้รับลงทะเบียนผู้หนีภัยสงครามรายใหม่แล้ว	ดังนั้นจะไม่มีกลุ่มเด็กรายใหม่
ที่ติดตามบิดามารดาอพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว	แต่จะมีเด็กที่เกิดในศูนย์ฯ	เหล่านี้	กรณีเด็กเกิดในที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว	
เนื่องจากบิดาหรือมารดาของเด็กไม่สามารถออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อไปแจ้งการเกิดของเด็กท่ีส�านักทะเบียนได้	 ที่ผ่านมา
จึงมีแนวปฏิบัติว่า	เด็กเกิดในศูนย์พักพิงชั่วคราว	จะได้รับการออกหนังสือรับรองการเกิด	(ท.ร.1/1)	และจะถูกจดบันทึกรายการ
ไว้โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ	UNHCR	ซึ่งประจ�าการอยู่ในศูนย์พักพิงนั้น	ภายใต้	พ.ร.บ.	การทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	2534	
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.	การทะเบียนราษฎร	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2551	 ได้ก�าหนดให้มีแนวทางการจดทะเบียนคนเกิดส�าหรับเด็ก
ที่เกิดในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยเช่นกัน	

แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล 

ปัจจบัุนประเทศไทยยงัไม่มีนโยบายให้ผูล้ีภ้ยัทีอ่ยูใ่นศนูย์พกัพงิชัว่คราวได้พฒันาสถานะบคุคลเพือ่ตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย	
โดยด�าเนนิการ	2	แนวทาง	คอื	ส่งไปประเทศทีส่ามตามแนวทางการด�าเนนิการของส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย	และด�าเนินโครงการสมคัรใจกลับไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศต้นทาง	และในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศ
ภูมิล�าเนาได้	ประเทศไทยได้มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดครองและให้สิทธิอาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	

7	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	พ.ศ.	2494	www.unhcr.or.th/th/refugee/convention	และ	http://unhcr.or.th/th/news/general/697

http://www.unhcr.or.th/th/refugee/convention
http://unhcr.or.th/th/news/general/697
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สิทธิที่กฎหมายประเทศไทยรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กฎหมายประเทศไทยรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สทิธอิาศยัในประเทศไทยชัว่คราว	เฉพาะในพืน้ทีศู่นย์พกัพงิ
ที่รัฐบาลไทยจัดให้	 ออกนอกพ้ืนท่ีโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจ
จะถกูจบักมุและถกูด�าเนนิคดีในความผิดตามพระราชบญัญตัิ
คนเข้าเมืองได้

บันทกึความเข้าใจ	(MEMORANDUM	OF	UNDERSTANDING	
-	MOU)	ในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
และบคุคลในความห่วงใย	(POC)	ของส�านกังานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	ประจ�าภูมิภาคไทย	ฯ
(UNHCR)

สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา	สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั้ง
ภายในศนูย์พกัพิงชัว่คราวและกรณอีอกนอกพืน้ทีศู่นย์พกัพงิ
ชั่วคราวมาศึกษาที่โรงเรียนข้างนอกจะต้องได้รับอนุญาต
จากปลัดอ�าเภอประจ�าศูนย์ฯ

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560
2.	 ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยหลกัฐานในการรบั

นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา	พ.ศ.2548	

สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	แม้ศนูย์พกัพงิชัว่คราวจะมกีาร
จ�ากัดพื้นที่และควบคุมโดยกระทรวงมหาดไทย	 แต่ผู้อพยพ
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก็อยู่ในบังคับของกฎหมายไทยทุก
ประการ	เช่น	กรณเีกิดเหตผุดิกฎหมายในศนูย์พกัพงิชัว่คราวฯ	
ผูห้นภียัสงครามในศนูย์ฯ	ไม่ว่าจะมสีถานะเป็นผู้เสยีหายหรอื
ผู้ต้องหา	ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยตามกฎหมาย
ทุกประการ

1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
2.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	

ในกรณบีดิา/มารดาและเดก็ไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศ
ต้นทางได้	ประเทศไทยจะด�าเนนิการคดักรองตามระเบียบที่
ก�าหนด	 และจะได้รับสิทธิอาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ	

ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการคดักรองคนต่างด้าว
ท่ีเข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศ
อันเป็นภูมิล�าเนาได้	พ.ศ.2562

สิทธิในการพัฒนาสถานะบุคคลในประเทศไทย	(เกิดในไทย) พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.2508	มาตรา	7	ทวิ	 วรรค	2	
(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	
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ข. เด็กผู้อพยพที่ถือเอกสารประจ�าตัวของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทยแต่ไม่ได้พ�านักในศูนย์พักพิงช่ัวคราว (ผู้ลี้ภัยในเมือง) 
1.	 เด็กที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและต่อมาสิทธิอาศัยชั่วคราวในราชอาณาจักรไทยสิ้นสุด	คือ	 เด็กที่ถือหนังสือเดินทาง

และเดนิทางเข้ามาพร้อมบดิาหรอืมารดาทีเ่ข้าเมืองถูกกฎหมาย	ถอืว่าเป็นเดก็ทีเ่ข้าเมอืงถกูกฎหมายตามพระราชบญัญติั
คนเข้าเมือง	พ.ศ.2522	แต่เมื่อการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยของประเทศไทยของบิดาหรือมารดาสิ้นสุดลง	
สถานะของเด็กกลุ่มนี้ถ้ามิได้มีการขออยู่ต่อก็จะมีสถานะเดียวกันกับบิดาหรือมารดา	นั่นคืออยู่ในราชอาณาจักรโดย
การอนุญาตสิ้นสุดหรือที่เรียกกันว่า	Over	stay	นั่นเอง	การอยู่ในสถานะ	Overstay	ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง	 มีความผิดที่จะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง	 ซึ่งเด็กจะได้รับการคุ้มครองตาม	พรบ.คุ้มครองเด็กฯ	
ทีจ่ะไม่ถกูควบคมุตวัในห้องกกัแต่อาจจะต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของหน่วยงานภาครฐั	เช่น	กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	 หรือมูลนิธิเอกชน	 หรือบิดามารดาจะขอใช้สิทธิในการขอปล่อยตัวช่ัวคราวในระหว่าง
การรอการส่งกลับเพ่ือมาดูแลลูกตามมาตรา	 54	 แห่ง	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 พ.ศ.	 2522	 อนุญาตก็ได้	 ท้ังนี้	
ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงรายกรณี	

2.	 เดก็ทีบ่ดิามารดาเป็นผูล้ีภ้ยัและเกิดในประเทศไทย	ส่วนใหญ่แล้วเดก็กลุม่นีจ้ะไม่ได้แจ้งเกดิต่อสถานทตูของประเทศ
ต้นทางเพือ่ถอืหนงัสอืเดนิทางหรอืมเีอกสารแสดงสถานะบคุคลตามกฎหมายของประเทศต้นทาง	เนือ่งจากผูล้ีภ้ยัส่วน
ใหญ่ไม่สามารถตดิต่อเพือ่ด�าเนนิการเรือ่งเอกสารกบัสถานทตูด้วยเหตผุลด้านความปลอดภยัหรอือืน่	ๆ 	กต็าม	อย่างไรกด็	ี
ไม่ว่าเด็กจะมีบิดามารดาที่มีสถานะอย่างไรในกฎหมายของประเทศไทยก็ตาม	 เมื่อถือก�าเนิดในประเทศไทยแล้ว	
ประเทศไทยมหีน้าทีท่ีจ่ะรบัรองการเกดิของเดก็คนนัน้และต้องบนัทกึเข้าในทะเบยีนคนอยูเ่พือ่รบัรองการมตัีวตนตาม
กฎหมายของเด็กทุกที่เกิดในประเทศไทย

การที่เด็กเกิดในประเทศไทยและมีสูติบัตรที่ออกโดยรัฐบาลไทยแล้วจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยตามบิดาหรือมารดา
หรือไม่	อย่างไรนั้น	เป็นไปตามนโยบายการจัดการของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

อย่างไรก็ด	ีสถานะผูล้ีภ้ยัของเด็กไม่เป็นทีย่อมรบัของกฎหมายในประเทศไทย	เนือ่งจากประเทศไทยไม่ได้รบัรองอนสุญัญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย	 แม้จะถือบัตรประจ�าตัวผู้ลี้ภัยก็ถือว่าบุคคลน้ันเป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยนั่นเอง	
และการอาศัยในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
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ความผิดตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่ผู้ลี้ภัยอาจจะกระท�าผิดได้

การส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

มาตรา	54	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	พ.ศ.2522	บัญญัติว่า	คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว	พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง	ให้น�ามาตรา	198	และมาตรา	209	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณทีีม่คี�าส่ังให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลบั	พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจ
อนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่	ณ	ที่ใด	โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่ก�าหนด	โดยต้อง
มีประกัน	 หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้	 หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้	ณ	 สถานที่ใดเป็นเวลานาน
เท่าใดตามความจ�าเป็นก็ได้	ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย	...”

8	 มาตรา	 19	 ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้น
ไปพักอาศัยอยู่	ณ	ที่ที่เห็นสมควร	โดยให้ค�ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบค�าสั่งตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่ก�าหนดก็ได้หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร
จะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้	ณ	สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้…
9	 มาตรา	20	ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา	19	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าที่จ�าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี	
แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงท่ีท�าการของพนักงานเจ้าหน้าที่	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได้	 แต่มิให้เกิน
เจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจ�าเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย

มาตรา ฐานความผิด อัตราโทษ

มาตรา	11,	18	
วรรคสอง,	62

เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา	ไม่เข้าตามช่อง
ทางด่านตรวจคนเข้าเมอืง,	ไม่ผ่านการตรวจอนญุาต
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง

จ�าคุกไม่เกิน	2	ปีและ
ปรับไม่เกิน	20,000	บาท
คนต่างด้าวผูใ้ดเข้ามาหรอือยูใ่นราชอาณาจกัรโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือ
ถูกเพิกถอนแล้ว	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวคน
ต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

มาตรา	72 คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบ
หนไีปในระหว่างส่งตวัไปยงัสถานทีใ่ด	ๆ 	ทีพ่นักงาน
เจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะควบคมุตวัไว้หรอืให้ส่งตวัไป	หรอืหลบหนี
ไปในระหว่างท่ีถูกกักตัวหรือควบคุมตามอ�านาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	

จ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

มาตรา	81 เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้
รบัอนญุาตหรอืการอนญุาตสิน้สุดลงหรือถกูเพิกถอน

จ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือ
ปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย34

เมื่อพิจารณามาตรานี้จะเห็นได้ว่ามีช่องทางที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศ	หรือไปประเทศที่สามได้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่รับรองอนุสัญญาผู้ลี้ภัยก็ตาม	กล่าวคือ	 เป็นอ�านาจของ
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงทีจ่ะส่งตวัคนต่างด้าวผูน้ัน้กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	และหากมเีหตตุ้องสอบสวนเพิม่เตมิส�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถใช้อ�านาจตามมาตราน้ีในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่	ณ	 ที่ที่เห็นสมควร	
โดยให้ค�ารับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับทราบค�าสั่งตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ที่ก�าหนดก็ได้	 หรือที่เรียกกันว่าการ
ประกันตัวในชั้น	 ตม.	 นั่นเอง	 แม้ว่าหลายภาคส่วนจะมีความพยายามในการอ้างหลักการไม่ผลักดันกลับไปสู่อันตราย	
(Non-Refoulement)	หลักการนีม้สีถานะเป็นกฎหมายประเพณรีะหว่างประเทศ	(Customary	international	law)	ผกูพนัทกุรฐั	
ไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะภาพของผู้ลี้ภัย	 ค.ศ.	 1951	 แต่พบว่าในทางปฎิบัติส�านักงานตรวจคน
เข้าเมอืงไม่ได้อ้างหลกัการนีเ้พือ่ยบัยัง้การส่งผูล้ีภ้ยัอย่างเป็นทางการหรอืลายลกัษณ์อกัษร	อย่างไรกด็	ีส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง
ยอมรบัการส่งผูล้ีภ้ยัไปยงัประเทศทีส่ามตามการด�าเนนิการของส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาสถานะบุคคล

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้รับรองอนุสัญญาผู้ลี้ภัย	 และยังไม่มีกฎหมายในประเทศเพื่อให้สิทธิอาศัยและพัฒนาสถานะบุคคล
เพื่อตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย	อย่างไรก็ดี	 ประเทศไทยได้บังคับใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าว
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�าเนาได้	พ.ศ.2562	

กรณีเด็กผู้ลี้ภัยเกิดในประเทศไทยสามารถพัฒนาสถานะบุคคลเช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในประเทศไทยตามข้อ	2.2	ก.	ซึ่งตาม
กฎหมายแล้วไม่มีข้อห้ามไม่ให้เด็กผู้ลี้ภัยที่เกิดในประเทศไทยพัฒนาสถานะบุคคลตามที่กฎหมายรับรอง	 เช่น	 การขอลงรายการ
สัญชาติตามมาตรา	7	ทวิ	วรรคสอง	

สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สทิธทิีจ่ะได้รบัการคุ้มครองตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองเด็ก
และจะไม่ถูกควบคมุตัวในห้องกกัระหว่างรอการส่งกลบั	และ
จะไม่ถูกพรากจากครอบครัว

1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
2.	 บันทึกความเข้าใจเรื่อง	 การก�าหนดมาตรการและ

แนวทางแทนการกกัตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตวัคนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ	

3.	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน(Standard	
Operating	Procedure	–	SOP)	ภายใต้บันทึกความ
เข้าใจ	เร่ือง	การก�าหนดมาตรการและแนวทางแทนการ
กักตวัเดก็	ไว้ในสถานกักตวัคนต่างด้าวเพือ่รอการส่งกลบั

กรณทีีเ่ดก็ผูล้ีภ้ยัถกูจบักมุด�าเนนิคด	ีมสีทิธเิข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรมตามที่กฎหมายรับรองทุกประการ

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร	พ.ศ.	2560	
2.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.2546	
3.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553
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2.4 เด็กกลุ่มอื่น ๆ 

ก. เด็กที่มีบิดาหรือมารดาเป็นคนสัญชาติไทยแต่ยังไม่ได้รับการรับรองสัญชาติไทย

มีกรณีที่เด็กข้ามชาติมีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่มารดาเป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่ได้แต่งงานโดยการจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย	เมื่อเด็กเกิดจึงมีข้อสงสัยว่าเด็กเป็นลูกของบิดาสัญชาติไทยจริงหรือไม่	หลายกรณีพบว่าสถานพยาบาลไม่ยอมมอบ
หนังสือรับรองการเกิดให้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็ก	เช่น	จะก�าหนดเงื่อนไขให้มีพยานบุคคลที่เป็นผู้น�าชุมชน
มาให้การยืนยัน	เป็นต้น	ท�าให้มีอุปสรรคในการแจ้งเกิดเด็ก

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพครอบครัว	มรดก	ก�าหนดว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดา
เท่าน้ัน	ส่วนจะเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของบดิาหรอืไม่นัน้จะต้องมกีารรบัรองบตุร	หรอืบดิามารดาจะต้องจดทะเบยีนสมรส
กนัตามกฎหมายบตุรถงึจะเป็นบตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของบดิา	นอกจากนีป้รากฎว่าในพ้ืนทีช่ายแดนมกีารสวมบตุรคนต่างด้าว
ให้เป็นบุตรของคนสัญชาติไทยท�าให้เจ้าหน้าที่ส�านักงานทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดย
การสร้างเง่ือนไขและผลักภาระการพิสูจน์ให้กับบิดาของเด็ก	 อย่างไรก็ดีเมื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาได้แล้ว	 เด็กย่อมต้องได้รับการ
รับรองสัญชาติตามหลักสายโลหิตของบิดา	

ในกรณทีีม่ารดาเป็นบคุคลสญัชาตไิทย	ไม่ว่าบดิาจะถอืสญัชาตไิทยหรือไม่	บตุรทีเ่กดิจากมารดาสญัชาตไิทยย่อมได้สญัชาติ
ไทยโดยการเกิด	ซึ่งการได้สัญชาติโดยการเกิดสามารถแบ่งออกเป็น	2	กรณี	คือ

1)	 ได้โดยสายโลหิต	กรณพ่ีอหรอืแม่เป็นคนสญัชาตไิทยในขณะทีบ่ตุรเกดิ	ไม่ว่าจะเกดิในประเทศหรอืเกิดต่างประเทศ	และ	

2)	 ได้โดยหลักดินแดน	กรณีนี้จะต้องเป็นบุตรที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดามารดาที่เป็นคนต่างด้าวที่มีใบส�าคัญถิ่นที่อยู่
ถาวรในประเทศไทย	หรอืกรณท่ีีบดิามารดาไม่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรแต่มใีบส�าคญัถิน่ทีอ่ยูก่ส็ามารถยืน่ค�าร้องขอสญัชาติไทยได้

ตารางการได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

10	 คู่มือการปฎิบัติงานการทะเบียนราษฎร	ส�านักบริหารการทะเบียน	กรมการปกครอง	พ.ศ.2558

สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา สถานภาพการสมรส สัญชาติบุตร

ไทย ไทย จดทะเบียนสมรส ไทย

ไทย ไทย ไม่จด ไทย

ไทย อื่น	ๆ จดทะเบียนสมรส ไทย

ไทย อื่น	ๆ ไม่จดทะเบียนสมรส

บิดาต้องรับรองบุตรก่อน
บุตรถึงจะได้สัญชาติไทย	

ในทางปฎิบัติเจ้าหน้าส�านัก
ทะเบียนอาจจะเรียกพยาน
บุคคลหรือพิสูจน์	DNA	

ตามแต่กรณี10 

อื่น	ๆ ไทย จดทะเบียนสมรส ไทย

อืน	ๆ ไทย ไม่จดทะเบียนสมรส ไทย
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ข. เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานบังคับ

กฎหมายไทยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	เป็นลูกจ้างเด็ดขาด	โดยสามารถจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีบริบูรณ์
ขึ้นไปเท่านั้น	 ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน	 15	 วันนับแต่วันที่	
เด็กเข้าท�างาน	และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน	7	วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน	นายจ้างต้อง
จัดให้มีเวลาพัก	1	ชั่วโมงต่อวันภายใน	4	ชั่วโมงแรกของ	การท�างาน	และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างก�าหนด

แรงงานที่เป็นเด็กตั้งแต่อายุ	15	-18	ปี	กฎหมายจะให้การคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ	เช่น	

• ห้ามนายจ้างใช้ลกูจ้างเด็กทีม่อีายตุ�า่กว่า	18	ปี	ท�างานในระหว่างเวลา	22.00	-	06.00	น.	เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากอธบิดี

• ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	ท�างานล่วงเวลา

• ห้ามนายจ้างให้ลกูจ้างเดก็ท่ีมีอายตุ�า่กว่า	18	ปี	ท�างานเสีย่งอนัตราย	เช่น	งานหลอม	เป่า	หล่อ	หรอืรีดโลหะ	งานป๊ัมโลหะ	
งานเกีย่วกบัความร้อน	ความเยน็	ความสัน่สะเทือน	เสียงและแสง	ทีม่รีะดบัแตกต่างจากปกตอินัอาจเป็นอนัตรายตาม
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ	วัตถุระเบิด	หรือวัตถุไวไฟ	เว้นแต่งานในสถานี	บริการน�้ามันเชื้อเพลิง
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	และอื่น	ๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด	และนอกจากประเภทงานแล้วกฎหมายยังคุ้มครองถึง
สถานที่ท�างานอีกด้วย	คือ	ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	ท�างานในสถานที่	เช่น	โรงฆ่าสัตว์	สถานที่
เล่นการพนัน	สถานที่เต้นร�า	ร�าวง	หรือ	รองเง็ง	สถานที่ที่มีอาหาร	สุรา	น�้าชา	หรือเครื่องดื่ม	อย่างอื่นจ�าหน่ายและ
บริการ	 โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกจ้าง	 หรือโดยมีที่ส�าหรับพักผ่อนหลับนอน	 หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า	
เป็นต้น

การใช้แรงงานเด็กอาจจะเสี่ยงต่อการกระท�าผิดกฎหมายฐานบังคับใช้แรงงาน	 หรืออาจจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานได้	กล่าวคอื	ประเทศไทยมพีระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ตัง้แต่	พ.ศ.	2551	ซึง่นยิาม	“การค้ามนษุย์”	
ว่า	หมายถึง	 การจัดหา	การขนส่ง	 การส่งต่อ	การจัดให้อยู่อาศัย	หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ	หรือด้วยการใช้ก�าลัง	
หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด	ด้วยการลักพาตัว	ด้วยการฉ้อโกง	ด้วยการหลอกลวง	ด้วยการใช้อ�านาจโดยมิชอบ	หรือ
ด้วยการใช้สถานะความเส่ียงภัยจากการค้ามนษุย์โดยมชิอบ	หรอืมกีารให้	หรอืรบัเงนิ	หรอืผลประโยชน์เพือ่ให้ได้มาซึง่ความยนิยอม
ของบุคคลผู้มีอ�านาจ	ควบคุมบุคคลอื่น	เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์	การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด	ให้รวมถึง
การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบคุคลอ่ืนหรอืการแสวงประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่	การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร	
การเอาคนลงเป็นทาสหรอืการกระท�าอืน่เสมอืนการเอาคนลงเป็นทาส	การท�าให้ตกอยู่ใต้บงัคบั	หรือการตดัอวัยวะออกจากร่างกาย	
เด็กเป็นบุคคลที่มีความเปราะบางทั้งเรื่องวัยวุฒิ	 สังคม	 โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติที่มีความเปราะบางเรื่องสถานะทางกฎหมายด้วย	
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ง่าย	

สิทธิที่กฎหมายรับรอง

1. การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

1.1	 การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม	ในเรื่อง	อาหาร	
ที่พัก	การรักษาพยาบาล	การบ�าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ	การให้การศึกษา	การฝึกอบรม	การให้ความช่วย
เหลือทางกฎหมาย	 การส่งกลับไปยังประเทศ/ภูมิล�าเนาเดิม	 การด�าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้
ผู้เสียหาย

1.2	 การแจ้งสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน	 และสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	 ให้ผู้เสียหายทราบ	
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับคดีเรียกค่าสินไหมทดแทน
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1.3	 จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ในความดูแล	 ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ�านักอยู่ที่ใด	
รวมทั้งบุคคลในครอบครัว

1.4	 ผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว	 และได้รับอนุญาตให้ท�างานเป็นการชั่วคราวตาม
กฎหมาย

1.5	 การส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าว	กลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่	หรือภูมิล�าเนาโดยไม่ชักช้า	เว้นแต่บุคคลนั้น
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 หรือได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราช
อาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจาก	รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย

1.6	 การด�าเนินการให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติในต่างประเทศ	หรือคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต	 หรือได้รับ
การผ่อนผันเป็นการชั่วคราว	 กลับเข้ามาในราชอาณาจักร	 ให้ด�าเนินการตามความประสงค์ของผู้เสียหาย	
โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และสวัสดิภาพของผู้นั้น

1.7	 การยกเว้นการด�าเนินคดีบางฐานความผิดกับผู้เสียหาย

2. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งจัดตั้งในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส�าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 รวมถึงการช่วยเหลือผู้เสียหาย	 การคุ้มครองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เสียหาย	 การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร	 หรือถิ่นที่อยู่	 และด�าเนินการช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชก�าหนด	 (พ.ร.ก.)	 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแก้ไขใน
ราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2562	 ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับโดยเฉพาะ	 เป็นผลพวงมาจากการท่ี
ประเทศไทยยืน่จดทะเบียนให้สัตยาบันพธิสีารส่วนเสรมิอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบงัคับ	ค.ศ.1930	
(ฉบับที่	29)	ท�าให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น	

นิยามการบังคับใช้แรงงานถูกบัญญัติไว้ในมาตรา	 6/1	 ของ	 พ.ร.ก.	 นี้	 ระบุว่า	 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท�างานหรือให้บริการ
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

1)	 ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	เสรีภาพ	ชื่อเสียง	หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น

2)	 ขู่เข็ญด้วยประการใด	ๆ

3)	 ใช้ก�าลังประทุษร้าย

4)	 ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้

5)	 น�าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ

6)	 ท�าด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท�าดังกล่าวข้างต้น	 ถ้าได้กระท�าให้ผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้	ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ในการค้ามนุษย์จะต้องมีการหลอกลวง	บังคับขู่เข็ญ	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	ถึงจะเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์	แต่ผู้เสียหายจาก
แรงงานบงัคบั	อาจไม่มคีวามรุนแรงในการท�าร้ายร่างกาย	หรอืไม่ได้ถกูกกัขงัหน่วงเหนีย่ว	เช่น	เตม็ใจมาท�างาน	แต่ต้องท�าในชัว่โมง
ที่ยาวนาน	ไม่เช่นนั้นจะถูกหักเงิน	เป็นต้น	
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3. การคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน

เมื่อตรา	พ.ร.ก.	แล้ว	การบังคับใช้จะต้องมีการตรากฎหมายล�าดับรองด้วย	เช่น	กฎกระทรวง	ระเบียบ	และนโยบายต่าง	ๆ	
ซึ่งผู้เสียหายจากบังถูกบังคับใช้แรงงานก็ควรได้รับสิทธิการคุ้มครอง	เยียวยาไม่น้อยไปกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	อย่างไรก็ดี
กฎหมายล�าดับรองยังไม่มีการประกาศใช้แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายหลักมากว่า	1	ปี	แล้วก็ตาม	

กฎหมาย	นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	

2.	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551

3.	 พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2562	

4.	 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เรื่อง	หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ
เงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม)

5.	 มติคณะรัฐมนตรี	 ฉบับวันที่	 4	พฤษภาคม	 2553	 เรื่อง	 การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและท�างานได้ตามกฎหมาย	

6.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	ฉบับวันที่	24	กุมภาพันธ์	2545	เรื่อง	การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกอยู่ในราช
อาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	(ให้อาศัยชั่วคราวเพียงหนึ่งปี	แต่ไม่รวมสิทธิของพยาน)	ส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	
ให้ใช้ประกาศฉบับล่าสุดแทน	ซึ่งหลังปี	2553	อนุญาต	ให้อาศัยชั่วคราว	2	ปี	และรวมถึงพยานด้วย

ค. เด็กขอทาน

เด็กขอทานมีสาเหตุมาจาก	2	ประการส�าคัญคือ

1.	 เป็นผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์	

2.	 เป็นเด็กที่มาขอทานเนื่องจากความยากจน	ไร้ที่พึ่ง	

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย	เปิดศนูย์ฮอทไลน์	ชือ่ว่า	“ศนูย์ประชาบด”ี	หมายเลข	1300	ท�าหน้าที่
รับแจ้งปัญหาสังคมต่าง	ๆ	รวมทั้งเรื่องเด็กขอทานด้วย	เพื่อคัดกรองว่าเด็กว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การคุ้มครอง
ตามกฎหมาย	 หรือเพื่อทราบว่าเด็กจะต้องได้รับการสงเคราะห์11	 หรือไม่	 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ที่ท�าการขอทานเป็นเด็ก	
ผู้สูงอายุ	 คนวิกลจริต	 คนพิการหรือทุพพลภาพ	 ผู้เจ็บป่วยซ่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้	 คนไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและ
ไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น	หรือผู้ซึ่งอยู่ในสภาวะยากล�าบากไปรับการสงเคราะห์

11	 “การสงเคราะห์”	หมายความว่า	การช่วยเหลือ	การบ�าบัดรักษา	การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ซึ่งท�าการขอทาน
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สิทธิที่กฎหมายรับรองและกฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่กฎหมายรับรอง กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

สิทธิที่จะได้รับการการสงเคราะห์ตามกฎหมาย 1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
2.	 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน	พ.ศ.	2559

สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและ
สมควร	เพือ่ประโยชน์ของผูท้ีท่�าการขอทาน	สถานสงเคราะห์
จะไม่ด�าเนินการตามกฎหมายเฉพาะและรับตัวผู้ที่ท�าการ
ขอทานผู้นั้นไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้

1.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546
2.	 ประมวลกฎหมายอาญา	 และประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา
3.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553
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บทที่
3
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สิทธิและสวัสดิการของเด็ก
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 
ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ตามหลักการสากลแล้วสิทธิเสรีภาพของคนย่อมเท่าเทียมกัน	เพราะสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิดและ
ไม่สามารถเลอืกปฏบิตัไิด้	แต่การใช้สทิธเิสรภีาพนัน้จะต้องมคีวามรบัผดิชอบเพือ่ไม่ให้กระทบสทิธขิองผูอ้ืน่	และรฐัมหีน้าทีใ่นการ
บัญญัติรับรองให้ประชาชนเข้าถึงและใช้สิทธิเสรีภาพนั้น

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสิทธิที่ส�าคัญบางประการไว้เท่านั้น	 สิทธิที่นอกเหนือจากนี้มิได้หมายความว่าประชาชนจะไม่มีสิทธิใน
การเข้าถึงหรือใช้สิทธินั้น	สิทธิบางประการก็เป็นสิทธิที่ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรอง	และหากจะมีการจ�ากัดสิทธิใดก็จะ
ต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจน	หรืออาจกล่าวอย่างง่ายว่าสิทธิใดที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ก็สามารถท�าได้	

ก. สิทธิในการได้รับการยอมรับเป็นบุคคลตามกฎมาย (Legal Recognition) 

สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย	 ไม่ได้หมายความเพียงการถูกบันทึกรายการลงในทะเบียนบ้านเท่านั้น	 แต่หมายความ
รวมถึงการบันทึกรายการลงในทะเบียนประวัติประเภทต่าง	ๆ 	เพื่อแสดงถึงการมีตัวตนในสายตาของกฎหมาย	ระบบการทะเบียน
ของประเทศไทยได้ออกแบบทะเบียนคนอยู่ไว้ใน	2	ลักษณะใหญ่	คือ	

1.	 ทะเบียนคนอยู่ถาวร	 เป็นทะเบียนบ้านประเภท	 ท.ร.	 14	 ส�าหรับคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยถาวร	
(มาตรา	36)	และ

2.	 ทะเบียนบา้นส�าหรับคนต่างด้าวลักษณะอืน่	ๆ 	(มาตรา	38	แห่งพระราชบญัญตัิทะเบยีนราษฎร)	โดยแบ่งเป็นทะเบียน
บ้านประเภท	ดังนี้

2.1	 ท.ร.	13	ส�าหรับคนที่มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราวลักษณะต่าง	ๆ	อาทิ	นักท่องเที่ยว	หรือ	บุคคลที่ได้รับการก�าหนด
ให้มีสิทธิอาศัยชั่วคราวตามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	(ม.38	วรรคแรก)

2.2	 ท.ร.	38/1ส�าหรับกรณีแรงงานต่างด้าว	(สัญชาติเมียนมา	ลาว	กัมพูชา)	)	เป็นทะเบียนประวัติส�าหรับคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย	

2.3	 ท.ร.	38	ก,	ท.ร.38	ข.ส�าหรับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน	แรงงานข้ามชาติ	ผู้ลี้ภัย	หรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ	ตามแต่ข้อเท็จจริงของแต่ละ
กรณีได้	และเมือ่ได้รับการเพ่ิมชือ่ในทะเบยีนบ้านหรอืทะเบยีนประวตัแิล้วสทิธใิดกข็ึน้อยูก่บัประเภทบตัรประจ�า
ตัวที่บุคคลนั้นถือ	(โปรดดูบทที่	2	ข้อ	2.2	)
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การขอเพิ่มช่ือในทะเบียนราษฎรของคนต่างชาต	ิ ตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	
พ.ศ.2535	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2551	

คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการ
อนญุาตให้อยูใ่นประเทศไทยยงัไม่สิน้สดุสามารถขอทะเบยีนบ้านได้โดยการเพิม่ชือ่เข้าไปในทะเบยีนบ้านของเจ้าบ้าน	โดยเจ้าบ้าน
ไปแจ้งต่อส�านักทะเบียนตามภูมิล�าเนาที่บ้านตั้งอยู่	โดยกรอกค�าร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	(ทร.31)

หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	(ถ้ามี)	ในการยื่นค�าขอและในการพิจารณาอนุญาต

1.	 ผู้ยื่นค�าขอ	ได้แก่	เจ้าบ้านหรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

2.	 พยานบุคคล	ได้แก่	บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้	อย่างน้อย	2	คน

3.	 เงื่อนไข

3.1	 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ระเบียบหรือโดยอ�าพรางหรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง	 ให้นายทะเบียนด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 สอบสวนพยานบุคคล	
พยานแวดล้อม	และพิจารณาให้แล้วเสร็จ	ภายใน	7	วัน

3.2	 กรณทีีม่คีวามซบัซ้อนหรอืข้อสงสยัในแนวทางการปฏบิตัขิองข้อกฎหมาย	หรอืการตรวจสอบเอกสารส�าคัญต้อง
ด�าเนินการหารือมายังส�านักทะเบียนกลางให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	 90	 วัน	 (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส�านกัทะเบยีนกลางภายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีร่บัเรือ่ง)	โดยส่งผ่านส�านกัทะเบยีนจงัหวดั	เพือ่ส่งให้ส�านกัทะเบยีน
กลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

4.	 เอกสารประกอบการยื่นค�าขอ

•	 หนังสือเดินทาง	(รับรองส�าเนาถูกต้อง	)

•	 รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	3	รูป	

สถานที่	:	ส�านักงานทะเบียนที่คนข้ามชาติมีภูมิล�าเนา	

ข. สิทธิอาศัยในราชอาณาจักรไทย 

สิทธิอาศัยของคนต่างด้าว	มีด้วยกัน	2	ประเภท	กล่าวคือ

1)	 สิทธิอาศัยชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	ในกรณีทั่วไป	เป็นไปตามมาตรา	34	มาตรา	35	และ
สิทธิอาศัยชั่วคราวในกรณีมีสถานการณ์พิเศษ	เป็นไปตาม	มาตรา	17	

2)	 สิทธิอาศัยถาวร	ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	กรณีทั่วไป	เป็นไปตามมาตรา	40,41,42,43	และ	51	
ตามหมวดห้าซึง่ว่าด้วยเรือ่งการขอมีถิน่ทีอ่ยู่ถาวรในราชอาณาจกัรไทย	และกรณสีถานการณ์พเิศษประเทศไทยกอ็าจ
จะอาศัยมาตรา	17	ในการให้สิทธิอาศัยถาวรแก่คนต่างด้าวได้

อนึ่ง	เพื่อความสะดวกในการท�าความเข้าในเรื่องสิทธิอาศัย	สามารถสรุปได้เป็นกรณีดังต่อไปนี้

2.1)	 กรณีเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย	และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	ผู้อพยพสามารถอยู่
ในราชอาณาจักรได้ตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2.2)	 กรณีเข้าเมืองชอบด้วยกฎหมาย	และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแต่การอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรสิ้นสุด	ผู้อพยพไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้	เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
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2.3)	 กรณลัีกลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	ต้องพจิารณาว่ามมีตคิณะรฐัมนตรผ่ีอนผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการ
ชั่วคราวหรือไม่	หากมีสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด	 เช่น	
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	3	สัญชาติ	เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	(ถือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	เลขประจ�าตัว	
13	หลัก	หลักที่	1	เป็นเลข	00	)	หากเป็นกรณีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่มีมติคณะรัฐมนตรีผ่อน
ผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่มีสิทธิอาศัยในประเทศไทยและมีความผิดตามพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง	

2.4)	 กรณีเด็กที่เกิดในประเทศไทย	ที่มีการจดทะเบียนการเกิด	 สิทธิอาศัยจะมีสิทธิตามสถานะของบิดาหรือมารดา
เป็นส�าคัญ	แม้บิดามารดาผิดกฎหมาย	เด็กก็ยังมีสิทธิที่จะอยู่อย่างถูกกฎหมาย	ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา	7	ทวิ	
วรรค	3	แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	

2.5)	 กรณีบุคคลที่ถือบัตรประจ�าตัวที่รัฐบาลออกให้	 (ไม่รวมบัตรประจ�าตัวท่ีได้รับการจัดท�าเพราะมีสูติบัตรเกิดใน
ประเทศไทยเมื่อเด็กอายุครบ	5	ปีบริบูรณ์)

•	 ถือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเลขประจ�าตัว	13	หลัก	เลขหลักที่	1	เป็นเลข	0	และ
เลขหลักที่	6,7	เป็นเลข	00	แม้ไม่มีประกาศรับรองสิทธิอาศัยในราชอาณาจักร	แต่ด้วยเหตุที่ไม่มีประเทศ
ต้นทางให้ส่งกลับจึงได้รับการปฏิบัติเสมือนมีสิทธิอาศัยในราชอาณาจักรไทย

•	 ถือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเลขประจ�าตัว	13	หลัก	เลขหลักที่	1	เป็นเลข	0	และ
เลขหลักที่	6,7	เป็นเลข	89	ประกาศกระทรวงมหาดไทยรับรองสิทธิอาศัยในราชอาณาจักร	

•	 ถือบัตรประจ�าตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีเลขประจ�าตัว	13	หลัก	หลักที่	1	เป็นเลข	6	ซึ่งมิได้มีเลขหลัก
ที่	6,7	เป็น	00	กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมือง	ประกาศกระทรวงมหาดไทยรับรองสิทธิอาศัยในราชอาณาจักร

2.6)	 ผูล้ีภั้ยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมา	ได้รบัสทิธอิาศยัชัว่คราวในพืน้ทีท่ีก่�าหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

2.7)	 กลุ่มอื่น	ๆ	เช่น	ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	ได้รับสิทธิอาศัยชั่วคราวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย	

กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

1.	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	

2.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เร่ือง	 ให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลท่ีอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยและอาศยัอยูม่านานตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง	พ.ศ.	2522	ลงวนัที	่26	กนัยายน	2555กฎกระทรวง
ก�าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย	พ.ศ.	2560	

3.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เร่ืองการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส�าหรับ
ผู้เสียหายจากการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์	(ฉบับที่	1	ถึง	ฉบับที่	3)

ค. สิทธิในการท�างาน

ประเทศไทยมีการควบคุมและจ�ากัดการท�างานของคนข้ามชาติภายใต้กฎหมายส�าคัญ	2	 ฉบับ	 คือ	 พระราชก�าหนดการ
บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.2560	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.2542	อย่างไรก็ดีแม้
จะควบคมุและจ�ากัดการท�างานของคนต่างด้าวแต่ในเรือ่งของการคุม้ครองนัน้ประเทศไทยคุม้ครองแรงงานโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิติั
ด้วยเหตุเร่ืองสถานะบุคคลทางกฎหมายหรืออื่นใด	 กล่าวคือ	 แม้เด็กข้ามชาติจะเป็นบุคคลที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตท�างานแต่เมื่อ
ท�างานเป็นลูกจ้างตามนิยามในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ที่นิยามสัญญาจ้างแรงงานงานไว้ว่า	“อันว่าจ้างแรงงานนั้น	คือ	
สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า	ลูกจ้าง	ตกลงจะท�างานให้แก่บุคคล	อีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง	และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอด
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เวลาที่ท�างานให้”	 สัญญาจ้างแรงงานไม่ได้ก�าหนดว่าจะต้องท�าเป็นหนังสือ	 แม้จะท�ากันด้วยวาจา	 สัญญาก็เกิดขึ้นโดยสมบูรณ	์
ดังนั้นเมื่อมีสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้น	 ลูกจ้าง/นายจ้างก็จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกัน	
หากมีการละเมิดสิทธิแรงงานหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานทั้งนายจ้าง/ลูกจ้างก็สามารถน�าคดีเข้าสู่กลไกความยุติธรรมตามที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานรับรองไว้ได้	 และในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องมาจากการท�างานลูกจ้างก็จะได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน	

กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541

3.	 พระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	

4.	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน	พ.ศ.	2522	

5.	 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560

ง. สิทธิในการใช้/การได้นามสกุล

การมีนามสกุลหรือการใช้นามสกุลของเด็กจะขึ้นอยู่กับบิดาหรือมารดาเป็นส�าคัญ	 กรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไม่มีนามสกุล	
บุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะขอมีนามสกุลได้	 รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล	 ตราบเท่าที่ไม่มีบุคคลอื่นมาโต้แย้ง	 ตามม.18	 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	(ป.พ.พ.)	ซึ่งสามารถสรุปเพื่อความเข้าใจโดยง่าย	ดังนี้

กรณี บิดา-มารดา จดทะเบียนสมรส กรณี บิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

1)	 เด็กที่เกิดจาก	บิดา-มารดา	จดทะเบียนสมรสมีสิทธิใช้
นามสกุลบิดา	(ป.พ.พ.	มาตรา	1561)	

2)	 หากบดิา-มารดา	ประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลมารดา	
นายทะเบยีนสามารถกรอกนามสกลุของบุตรในสตูบิตัร	
โดยชื่อสกุลของมารดาได้	เพราะ	ป.พ.พ.	มาตรา	1561	
ไม่ได้บังคับว่าบุตรต้องใช้นามสกุลของบิดา	

3)	 หากบิดา-มารดา	 ประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของ
บุคคลอื่น	 นายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสุล	ไม่มีอ�านาจด�าเนินการ	เพราะการอนุญาตให้ใช้
นามสกลุร่วมกบับุคคลอ่ืน	เป็นอ�านาจของนายทะเบยีน
ท้องท่ีทีเ่จ้าของนามสกลุมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน	(ม.	10	
พ.ร.บ.	ชื่อบุคคล	พ.ศ.	2505)	

1)	 เด็กเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว	
และมีสิทธิใช้	นามสกุลของมารดา	มารดาแจ้งเกิดโดย
ให้บุตรใช้นามสกุลของตนเอง	 (ป.พ.พ.	 มาตรา	 1531	
วรรค	2)	

2)	 หากมารดาจะให้บุตรใช้นามสกลุของบิดาทีไ่ม่ชอบด้วย
กฎหมาย	 และบิดาเป็นผู้แจ้งเกิดกับทางการท้องถ่ิน	
โดยให้ใช้นามสกุลของบิดาหรือบิดายินยอมให้บุตรนอก
สมรสใช้นามสกลุของตน	โดยเป็นการยนิยอมทัง้	2	ฝ่าย	
นายทะเบียนจะสอบปากค�า	บิดาและบันทึกการแสดง
ความยินยอมที่จะให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลไว้เป็น
หลักฐาน	

3)	 หากมารดาไม่ยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายแม้บิดาจะยินยอม	 นายทะเบียนจะ
ออกสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลบิดาไม่ได้เพราะอ�านาจ
ปกครองบุตรอยู่กับ	มารดา	(ป.พ.พ.	1566	วรรคท้าย)	
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กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.	 พ.ร.บ.	ชื่อบุคคล	พ.ศ.	2505	ก�าหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย	ต้องมี	ชื่อตัว	และ	ชื่อสกุล

2.	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ขอใช้นามสกุล

จ. สิทธิในสวัสดิการของรัฐ

1. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สิทธิในการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูของเด็กย้ายถิ่นจะขึ้นอยู่กับสถานะของพ่อหรอืแมเ่ปน็ส�าคัญ	โดยล�าพังของเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีสถานะทางทะเบียนหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่สามารถท�าให้เด็กได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูได้	

สถานะของบิดาหรือมารดาของเด็กที่จะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	 ณ	 ปัจจุบันผู้เขียนพบว่ามีเพียง
กรณีเดียว	คือ	กรณีที่บิดาหรือมารดาของเด็กเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม	หรือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตรนั่นเอง	ซึ่ง
ในกรณีผู้ย้ายถิ่นหรือแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายและเป็นลูกจ้างของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีลูกจ้างมากกว่า	
1	คนขึ้นไป	ที่ไม่ใช่ประเภทกิจการเกษตรที่ไม่ต่อเนื่องทั้งปี	แรงงานบ้านที่ไม่มีงานอื่นอยู่ด้วย	ก็เข้าเงื่อนไขที่จะต้องเป็นผู้ประกัน
ตนในกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ทั้งสิ้น	โดยการเข้าเป็นผู้ประกันตนของผู้ย้ายถิ่นนี้จะเป็น
ไปตามมาตรา	33	ของพระราชบัญญัติประกันสังคมตามรายละเอียด	ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า	 12	 เดือน	 ภายในระยะเวลา	 36	 เดือน	 ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน	
สทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิสงเคราะห์บตุรเหมาจ่ายเดอืนละ	600	บาทต่อบตุรหนึง่คน	ต้องเป็นบตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย	ยกเว้น	บตุรบญุธรรมหรอื
บุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น	อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	6	ปีบริบูรณ์	จ�านวนคราวละไม่เกิน	3	คน	เว้นแต่ผู้ประกัน
ตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย	ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง	6	ปีบริบูรณ์	จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจน
อายุ	6	ปีบริบูรณ์

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

1.	 เมื่อบุตรมีอายุครบ	6	ปีบริบูรณ์

2.	 บุตรเสียชีวิต

3.	 ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

4.	 ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

1.	 แบบค�าขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม	(สปส.	2-01)

2.	 กรณีผู้ประกันตนเคยย่ืนใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิส�าหรับบุตรคนเดิม	 ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม
กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน	จ�านวน	1	ฉบับ
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กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

1.	 ส�าเนาสูติบัตรบุตร	(กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส�าเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)	จ�านวน	1	ชุด

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

1.	 ส�าเนาทะเบียนสมรส	หรือส�าเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือส�าเนาทะเบียนรับรองบุตร	
หรือส�าเนาค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย	จ�านวน	1	ชุด

2.	 ส�าเนาสูติบัตรบุตร	(กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส�าเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจ�านวน	1	ชุด)

3.	 กรณีเปลี่ยนชื่อ	ชื่อสกุลให้แนบส�าเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ	ชื่อสกุลด้วย	จ�านวน	1	ชุด

กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ

การขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้

1.	 ส�าเนาบัตรประกันสังคมและส�าเนาหนังสือเดือนทาง	 (passport)	 หรือส�าเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสาร
รับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้	จ�านวน	1ชุด

2.	 ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นค�าขอ	จ�านวน	1	ฉบับ

3.	 เอกสารประกอบการย่ืนค�าขอฯ	 ที่เป็นส�าเนาให้รับรองความถูกต้องของส�าเนาทุกฉบับ	 และแสดงเอกสารที่เป็นต้น
ฉบบัเมือ่พนกังานเจ้าหน้าทีข่อตรวจสอบ	กรณีเอกสารหลกัฐานส�าคัญต่อการพจิารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จดัท�า
ค�าแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

ขัน้ตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ	 สปส.2-01	พร้อมลงลายมือชื่อและน�ามายื่นที่ส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวัดและสาขา	หรอืยืน่ขอรบัทางไปรษณีย์โดยมีหลกัฐานครบถ้วน	(กรณีผูป้ระกันตนยืน่ค�าขอรบัประโยชน์
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรส�าหรับบุตร	3	คน	ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบค�าขอฯ	ชุดเดียวกันได้)

พิจารณาสั่งจ่าย	 ส�านักงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้
ขอรับประโยชน์ทดแทน

สถานที่ยื่นเรื่อง

ยืน่ได้ทีส่�านกังานประกนัสงัคมกรงุเทพมหานครพืน้ที/่ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัและสาขา	ทีส่ะดวก	(ยกเว้นส�านกังาน
ใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

2. วัคซีน 

วัคซีนมีความจ�าเป็นและส�าคัญต่อทุกกลุ่มอายุ	 นอกจากจะช่วยป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคแล้ว	 ยังเป็นการ
ลดต้นทุนทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ	เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง	และลดปัญหาการระบาดในครอบครัว	 ในโรงเรียน	
และในชุมชนได้	 นโยบายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยมีการให้บริการวัคซีนเพ่ือกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเพื่อป้องกันโรคที่มีความส�าคัญ	 การรับวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง	 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้
บริการวัคซีนพื้นฐานฟรีในเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยเรียน	อายุ	12	ปี	ได้แก่
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1.	 วัคซีนป้องกันวัณโรค	(BCG)	

2.	 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี	(HB)	

3.	 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี	(DTP-HB)	

4.	 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน	(DTP)

5.	 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดหยอด/ชนิดฉีด	(OPV/IPV)	

6.	 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน	(MMR)	

7.	 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี	(JE)

8.	 	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก	(dT)	

9.	 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	(HPV)

สามารถขอรับบริการได้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 และสถานพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	

กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนเพื่อเด็กข้ามชาติเป็นการเฉพาะ	 แต่กระทรวงสาธารณสุขสามารถ
บริหารจัดการจากงบประมาณที่จะจัดซื้อให้เด็กสัญชาติไทยหรือเด็กที่มีประกันสุขภาพ	กล่าวคือ	ปกติการจัดซื้อวัคซีนกระทรวง
สาธารณสุขจะจัดซื้อมาเกินจ�านวนความต้องการที่แท้จริงเล็กน้อยถือว่าเป็นการส�ารอง	 และเมื่อวัคซีนที่มีเพื่อเป็นการส�ารองนั้น
ไม่ได้ถกูใช้	กระทรวงสาธารณสขุจงึจดัสรรให้เดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศไทยได้รบัวคัซนีเช่นเดยีวกบัเดก็ไทยหรอืเดก็ทีม่ปีระกนั
สุขภาพ

3. การเข้าถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กทกุคนมสีทิธไิด้รบัการศกึษาภาคบงัคบัโดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตทุางเชือ้ชาต	ิสญัชาตหิรอืสถานะบคุคล	ตามกฎหมาย	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา	54	ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา	12	ปี	ตั้งแต่ก่อน
วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ซึ่งรัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคปกติ	 เพื่อพัฒนาร่างกาย	 จิตใจ	 วินัย	 อารมณ์	 สังคมและสติปัญญาให้สมวัย	 โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาส�าหรับเด็กอายุ	 3	ปี	 บริบูรณ์	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาให้ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม	 ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ	 3-5	 ปี	 ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนโดยไม่วัดความสามารถทางวิชาการ	และถ้ายังไม่เต็มก็ยังสามารถรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้	

สิทธิที่กฎหมายรับรอง  

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา	54

2.	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา	
ระดับก่อนประถมศึกษา	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ลงวันที่	
11	พฤษภาคม	2560	นโยบายและแนวปฏบิตักิารรับนกัเรียนในระดบัก่อนประถมศึกษา	ฉบบัวนัท่ี	9	พฤศจกิายน	2561
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4. การเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาขัน้พื้นฐาน

สทิธทิางการศกึษา	หรอืสทิธใินการเข้าถงึการได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถตามวัยทีเ่หมาะสมถอืเป็นสิทธิมนษุยชน 
ขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ	 ซึ่งถือเป็นหลักการที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติเพศ	
ภาษาหรือศาสนา	รัฐบาลไทยน�านโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน	(Education	for	All)มาใช้ในปี	พ.ศ.	2533	โดยใน	ปี	พ.ศ.	2548	
มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้ให้สิทธิด้านการศึกษาทุกระดับแก่เด็กในประเทศไทยที่ไม่มีสถานะทาง
กฎหมาย	กฎหมายไทยระบุว่าเดก็ทกุคนมสีทิธไิด้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา	15	ปี	โดยไม่ค�านงึถงึสญัชาติ
หรือสถานะทางกฎหมาย	

กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	

2.	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542

3.	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเรือ่ง	การจดัการศกึษาแก่บคุคลท่ีไม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรือไม่มสีญัชาตไิทย	5	กรกฎาคม	2548

4.	 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน	นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา	พ.ศ.	2548

5.	 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 การรับนักเรียน	 นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย	
(31	ตุลาคม	2562)

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ 

สิทธิในหลักประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจะมี	2	แบบ	คือ	รัฐรับรองสิทธิ	คือ	ได้หลักประกันสุขภาพโดย
ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพ	เช่น	รับรองสิทธิในกองทุนคืนสิทธิ	เป็นต้น	และ	สอง	คือ	รัฐให้สิทธิ	ในการซื้อประกันสุขภาพ	ซึ่งการ
รับรองสิทธิหรือการรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับสถานะของเด็กหรือบิดา/มารดาของเด็กเป็นส�าคัญ	ดังนี้	

เด็ก สิทธิ กฎหมาย นโยบาย

เด็กข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศไทย	เช่น	
บุตรของแรงงานข้ามชาติ	บุตรของผู้ลี้
ภัยในเมือง

เด็กท่ีเกิดในประเทศไทยสามารถซื้อประกันสุขภาพ	
ณ	โรงพยาบาลในพื้นที่ได้	โดยเด็กอายุตั้งแต่	0-7	ปี	
สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ในราคา	365	บาท	โดย
มีอายุประกัน	1	ปี	ราคา	730	บาท	อายุประกัน	2	ปี	
ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติอายุตั้งแต่	7	ปีบริบูรณ์	ไม่
เกิน	18	ปี	สามารถซื้อประกันสุขภาพใน
ราคา	3,200	บาท	คุ้มครอง	2	ปี	ราคา	1,600	บาท	
คุ้มครอง	1	ปี	ราคา	900	บาท	คุ้มครอง	6	เดือน	ราคา	
500	บาท	คุ้มครอง	3	เดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย
การขายประกันสุขภาพของแต่ละโรงพยาบาล	

1.	 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	 เร่ือง
การตรวจสุขภาพ
และประกันสขุภาพ
แรงงานต่างด้าว	
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	
2563
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เด็ก สิทธิ กฎหมาย นโยบาย

เดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิจากบดิาหรอืมารดา
มสีทิธใินหลกัประกนัสุขภาพจากกองทนุ
คนืสทิธ	ิเช่น	บดิาหรอื	มารดาทีถื่อบตัร
ประจ�าตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน	 หรือบิดา/มารดาถือบัตร
ประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

เด็กจะได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพตามกองทุน
คืนสิทธิเช่นเดียวกับบิดา/มารดา	

มตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่23	
มีนาคม	2553	เรื่อง	การ
ให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้น
ฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลท่ีมีปัญหาด้าน
สถานะและสิทธิ

เด็กท่ีถือบัตรประจ�าตัวบุคคลซึ่งไม่มี
สถานะทางทะเบยีนส�ารวจตามยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสทิธขิอง
บุคคล	2548	/หรือบัตรประจ�าตัวผู้ซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยประเภทชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มชาติพันธุ์

จะได้รับสิทธิในหลักประกันสุขภาพตามกองทุนคืน
สิทธิ	

มตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่23	
มีนาคม	2553	เรื่อง	การ
ให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้น
ฐานด้านสาธารณสุขกับ
บุคคลท่ีมีปัญหาด้าน
สถานะและสิทธิ

ฉ. สิทธิในการเดินทาง (ข้ามอ�าเภอ ข้ามจังหวัด) และการย้ายภูมิล�าเนา

สิทธิ	เสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศไทยรัฐสงวนสิทธิส�าหรับคนข้ามชาติที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เข้าเมืองถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้รับสิทธิอาศัยในประเทศไทยชั่วคราว	หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น	ผู้อพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	 ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิในการเดินทางรวม
ถงึผูล้ีภ้ยัทีถ่อืบตัรประจ�าตัวท่ีออกโดยส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทยด้วย	ส่วนผูท้ีถ่อืเอกสาร
ประจ�าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้	 (บัตรบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน	 หรือบัตรผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย)การออกนอกพื้นที่ควบคุม
จะต้องขออนุญาตจากกรมการปกครอง	โปรดดูขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมในภาคผนวกที่	5	

บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองซึ่งส�านักทะเบียน
ได้จัดท�าทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติไว้สามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิล�าเนาในพื้นที่เขตควบคุมได้

กฎหมาย นโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

1.	 ประกาศกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การก�าหนดพื้นที่เขตควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกพื้นที่ควบคุม	ฉบับวันที่	15	มิถุนายน	2559

2.	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที่	มท	0309.10/9714	และ	0309.10/ว	3656	เรื่อง	การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่
อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล	ลงวันที่	22	มิถุนายน	2563

3.	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการช่ัวคราว
เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา	พ.ศ.	2553
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ช. สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม 

กระบวนการยตุธิรรม	หมายถงึกลไกและกระบวนการ	หรอืขัน้ตอนทีร่ฐัใช้กฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการควบคมุความประพฤติ
และจัดการข้อพิพาทต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นของคนในสังคม	 เพื่อสร้างให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมและรวมถึงการคุ้มครองส่งเสริม
สทิธขิัน้พืน้ฐานของพลเมอืง	ดงัน้ัน	กระบวนการยติุธรรมจงึเป็นกลไกทีส่�าคญัอย่างยิง่	ในการน�าเอาหลกัการและบทบญัญตัว่ิาด้วย
สิทธิมนุษยชนมาใช้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

หลักการส�าคัญของการด�าเนินคดีอาญาต่อประชาชน	 ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเป็นหลักประกันในการช่วย
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	ไม่ให้ถูกจับกุมด�าเนินคดี	หรือตัดสินลงโทษโดยไม่เป็นธรรม	มีอยู่หลายประการ	ได้แก่

1)	 หลักการ	“ไม่มีโทษ	โดยไม่มีกฎหมาย”	หรือหลักการที่ว่า	บุคคลจะถูกลงโทษได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายในขณะที่กระท�า
ความผิดบัญญัติไว้ว่า	การกระท�านั้นเป็นความผิดและก�าหนดโทษเอาไว้	จะน�ากฎหมายที่ออกมาภายหลัง	มาลงโทษ
บุคคลย้อนหลังไม่ได้	(มาตรา	29)

2)	 หลกัการ	“สนันษิฐานไว้ก่อนว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ”์	หรอืหลกัการทีว่่า	ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีถ่กูด�าเนนิคดถีอืว่า	เป็นผู้บรสิทุธิ์
จนกว่าจะมีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่า	ได้กระท�าความผิด	และต้องปฏิบัติต่อผู้นั้นเหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดกระบวนการ	
จะปฏิบัติเหมือนกับผู้กระท�าความผิดไม่ได้	(มาตรา	29	วรรคสอง)

3)	 หลักการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้	“เท่าที่จ�าเป็น”	(มาตรา	29	วรรคสาม)

4)	 หลักการไม่ต้องให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง	(มาตรา	29	วรรคสี่)

5)	 หลักการให้ผู้ต้องหาได้รับประกันตัว	(มาตรา	29	วรรคห้า)

6)	 กระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม	 และไม่เลือกปฏิบัติ	 และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก	รวดเร็ว	และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร	(มาตรา	68	วรรคหนึ่ง)

7)	 มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม	 ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด	ปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบง�าใด	ๆ	(มาตรา	68	วรรคสอง)

8)	 การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	(มาตรา	68	วรรคสาม)

การด�าเนินพิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน

การด�าเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชน	ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน

“เด็ก”	หมายความว่า	บุคคลอายุเกินไม่เกิน	15	ปีบริบูรณ์

“เยาวชน”12	หมายความว่า	บุคคลอายุเกิน	15	ปีบริบูรณ์	แต่ยังไม่ถึง	18	ปีบริบูรณ์	(พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ	
มาตรา	4)

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชน

การสอบสวนในคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็ก	หรือเยาวชนให้ถืออายุไม่เกิน	18	ปี	ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา	(ไม่ใช่เจ้า
พนักงานจับกุมแจ้งข้อหา)	ส่วนวันเวลาที่เด็กหรือเยาวชนกระท�าผิดขณะอายุไม่เกิน	18	ปี	แต่วันที่แจ้งข้อหาเด็กมีอายุเกิน	18	ปี	
การสอบสวนก็ไม่ต้องด�าเนินการตามมาตรา	133	ทวิ	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

12	 การนับอายุของเด็กหรือเยาวชน	ให้เริ่มนับแต่วัน	เกิด	ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใด	แต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่	1	แห่งเดือนนั้น	เป็นวันเกิด	แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและ
วันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้น	ตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน	(วันที่	1	มกราคม)	ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด	(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	16)
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การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นเด็กนั้น	ยังมีวุฒิภาวะรวมทั้งประสบการณ์ที่ต�่ากว่าผู้ใหญ่	การสอบสวนเด็กด้วยวิธีปกติ	
อาจท�าให้ไม่สามารถได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและครบถ้วนจากเด็ก	เนื่องจากสาเหตุหลายประการ	เช่นบรรยากาศในการสอบสวน
ที่ไม่เหมาะสม	 ท�าให้เด็กตื่นกลัวการสอบสวนจนไม่กล้าให้ข้อเท็จจริง	 หรือเด็กไม่เข้าใจค�าถามของพนักงานสอบสวน	 พนักงาน
สอบสวนเองก็ไม่เข้าใจค�าตอบของเด็ก	และไม่รู้วิธีการสื่อให้เด็กเข้าใจค�าถาม	รวมทั้งปัญหาอื่น	ๆ	อีกมากมายที่ท�าให้เด็กอาจให้
ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน	ประกอบกับกระบวนการสอบสวนในคดีอาญาที่มุ่งเน้นพิสูจน์ความจริงในคดี	อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ
ต่อเด็ก	 โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศที่เด็กเป็นผู้เสียหาย	 ดังนั้นการสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน	 18	 ปี	
กฎหมายจึงก�าหนดการสอบสวนไว้เป็นพิเศษ	 แตกต่างจากการสอบสวนบุคคลธรรมดา	 การสอบสวนพยานหรือผู้เสียหายที่เป็น
เด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	ในความผิดที่กฎหมายก�าหนด	คือ

• คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

• เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้	

• เกี่ยวกับเสรีภาพ	กรรโชก	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์

• ความผดิตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี	ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกนั
และปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก	

• ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ	

• ความผิดอื่น	ๆที่มีอัตราโทษจ�าคุก	

ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน	18	ปีร้องขอ	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	133	ทวิ	
ก�าหนดไว้ว่าในการสอบสวนนั้นจะต้อง	ท�าให้ถูกต้อง	ดังนี้

1.	 ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี	 พนักงานสอบสวนต้องถามผู้ต้องหาว่ามีทนาย	
(ที่ปรึกษากฎหมาย)	หรือไม่	ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	134/1

2.	 การสอบสวนเดก็ทีเ่ป็นผูต้้องหาซึง่อายไุม่เกินสบิแปดปีจะต้องด�าเนนิการโดยแยกกระท�าเป็นส่วนสดัในสภาพทีเ่หมาะ
สม	ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วทุกวันนี้จะท�าการสอบสวนเด็กที่ส�านักงานอัยการประจ�าจังหวัดนั้น	ๆ 	เพราะพนักงานอัยการ
ท่ีมหีน้าทีจ่ะต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วย	(ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	134/2	ให้น�ามาตรา	
133	ทวิ	มาใช้บังคับโดยอนุโลม)	

3.	 เดก็สามารถร้องขอให้บุคคลทีต่นไว้วางใจ	เข้าร่วมฟังการสอบสวนหรอืสอบปากค�าด้วย	เช่น	บดิามารดา	หรอืผูป้กครอง	
ที่ปรึกษาคดีเด็ก(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	133	ทวิ)

4.	 ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์	 เข้าร่วมในการสอบสวนหรือถามปากค�าด้วย	 ท้ังนี้นักจิตวิทยาหรือ
นกัสังคมสงเคราะห์ดงักล่าว	จะต้องได้รบัการอบรมและข้ึนทะเบียนตามระเบยีบกระทรวงยตุธิรรม	ว่าด้วยการขอและ
รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าหน้าที่นักจิตวิทยา	หรือนักสังคมสงเคราะห์ตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
มาตรา	12	ทวิ,	133	ทวิ

5.	 ต้องมีพนักงานอัยการ	เข้าร่วมในการสอบสวนหรือสอบปากค�า
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6.	 ต้องมกีารบนัทึกภาพและเสยีงท่ีสามารถน�าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนือ่งไว้	ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัเหตกุรณ	ีเดก็ลืมเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้น	หรือไม่สามารถติดตามน�าเด็กมาเบิกความได้ในชั้นศาลเพราะเหตุจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ศาลอาจรับฟังบันทึกภาพ
และเสียงดังกล่าวเหมือนการเบิกความในชั้นพิจารณา	และกรณีที่ศาลเห็นสมควรหรือเด็กหรือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร	ศาลอาจสั่งให้เปิดบันทึกภาพและเสียงดังกล่าว	 แทนการเบิกความในชั้นศาลของเด็ก	
แล้วให้คู่ความถามค้านหรือถามติงเอาอย่างเดียวก็ได้	 ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เด็กต้องเบิกความถึงเร่ืองอันท�าร้ายจิตใจ
ของเด็กอีกเป็นซ�้าสอง	(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	172	ตรี	)

7.	 ในคดทีีพ่นกังานสอบสวนมคีวามจ�าเป็นต้องจดัให้เดก็อายไุม่เกนิสบิแปดปี	ในฐานะผูเ้สยีหายหรอืพยาน	ชีต้วัผูต้้องหา
พนักงานสอบสวนต้องด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ	อาญา	มาตรา	133	ตรี	

หากการสอบสวนเดก็นัน้ไม่ท�าให้ถกูต้องตามท่ีกล่าวมาข้างต้น	ย่อมท�าให้ค�าให้การในชัน้สอบสวนของพยาน	ผูเ้สยีหาย	หรอื
ผู้ต้องหา	 ที่เป็นเด็กไม่อาจรับฟังได้ในชั้นศาลเนื่องจากเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา	226/1	แต่ไม่ท�าให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด	จนท�าให้อัยการไม่มีอ�านาจฟ้อง	เพราะจะถือเอาความบกพร่อง
ของพนักงานสอบสวนมาท�าให้คดีของผู้เสียหายไปทั้งคดีมิได้

การพิจารณาและสั่งคดีของพนักงานอัยการ

การพิจารณาสั่งคดีในคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหานั้น	จะต้องตรวจพิจารณาสั่งส�านวนโดยละเอียดรอบคอบจะ
ต้องพิจารณาสั่งคดีให้ทันภายในก�าหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	95	หากเป็นคดีความผิดอันยอมความได้ผู้
เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	 96จะต้องน�ารายงานการสืบเสาะของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน	มาประกอบการพิจารณาด้วย

จะต้องค�านงึถงึการคุ้มครองสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชนยิง่กว่าการลงโทษ	ต้องพจิารณาของกลาง	และขอให้ผูต้้องหาคนื 
หรือใช้ราคาทรัพย์แทนผู้เสียหาย	พิจารณาประวัติการเคยกระท�าความผิดและเคยต้องโทษของผู้ต้องหาว่ามีหรือไม่	 ถ้ามีก็ให้มี
ค�าสั่งและขอให้ศาลสั่ง

และการพิจารณาสั่งส�านวนคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหา	พนักงานอัยการพึงรับฟังรายงานของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับผู้ต้องหา	แต่ไม่ให้รับฟังเป็นผลร้าย

กรณีสั่งไม่ฟ้อง 

เมือ่พนักงานอยัการได้รับหนงัสอืแจ้งความเหน็ควรว่าไม่สัง่ฟ้องจากผูอ้�านวยการสถานพนิจิ	แล้วหากเห็นด้วยกบัความเหน็นัน้	
กใ็ห้ออกค�าสัง่ไม่ฟ้อง	ยติุการด�าเนนิคด	ีแต่ถ้าไม่เหน็ชอบด้วย	เม่ือได้สัง่ฟ้องหรือมีค�าสัง่ฟ้องหรือได้ยืน่ฟ้องผูต้้องหาแล้ว	ให้พนกังาน
อัยการนั้นทบทวนความเห็นควรส่ังฟ้องนั้นอีกครั้ง	 ถ้าเป็นกรณีกลับความเห็น	 หรือกลับค�าสั่งฟ้องเดิม	 หรือเห็นควรถอนฟ้อง	
ให้เสนอตามล�าดับชั้นของพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา	ข้อ	181,	182	ตามระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด�าเนินคดี
อาญาของพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2547

การด�าเนินคดีในช้ันศาล

การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน	 เป็นจ�าเลย	 ไม่ต้องด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดย
เคร่งครัด	และให้ใช้ถ้อยค�าที่จ�าเลยสามารถเข้าใจได้ง่าย	กับต้องให้โอกาสจ�าเลยรวมทั้งบิดามารดา	ผู้ปกครอง	หรือบุคคลที่จ�าเลย
อาศัยอยู่	หรือบุคคลที่ให้การศึกษา	หรือให้ท�าการงาน	หรือมีความเกี่ยวข้องด้วย	แถลงข้อเท็จจริง	ความรู้สึก	และความคิดเห็น	
ตลอดจนระบุและซักถามพยานได้ไม่ว่าในเวลาใด	ๆ	ในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนั้น	
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ในการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี

• ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	และ

• ศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)	 ศาลเป็นผูถ้ามพยานเอง	โดยแจ้งให้พยานนัน้ทราบประเดน็และข้อเทจ็จรงิซึง่ต้องการสบื	แล้วให้พยานเบิกความ
ในข้อนั้น	ๆ	หรือศาลจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้

(2)	 ให้คูค่วามถาม	ถามค้าน	หรอืถามตงิ	ผ่านนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห์	ในการเบกิความของพยานดงักล่าว	
ให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย	และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ทราบ	การปฏิบัติตามมาตรานี้	ให้ยกเว้นแต่	ในกรณีที่จ�าเลยอ้างตนเองเป็นพยาน

มาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีอาญา

มาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีก่อนฟ้องคดี

• เด็กหรือเยาวชนกระท�าความผิดอัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ไม่เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อน	เว้นแต่	ประมาท	ลหุโทษ

• เด็กหรือเยาวชนส�านึกในการกระท�าความผิดก่อนฟ้องคดี

• ผอ.สถานพินิจเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนจะกลับตัวเป็นคนดีโดยไม่ต้องฟ้อง	 ให้จัดท�าแผนแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติ

• การจัดท�าแผนต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย	และเด็กหรือเยาวชนที่กระท�าความผิด

• เสนอแผนแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้อัยการพิจารณาหากเห็นชอบ	ด�าเนินการตามแผน	และรายงานต่อศาล

• หากศาลเหน็ชอบให้พนกังานสอบสวน	อัยการ	งดการด�าเนนิคดไีว้ก่อน	และมใิห้นบัระยะเวลาปฏบิตัติามแผนรวมเข้า
ในก�าหนดเวลาผัดฟ้อง

• หากศาลไม่เห็นชอบด้วยกับแผน	ให้ด�าเนินคดีแก่เด็กหรือเยาวชนต่อไป

• หากเด็กหรือเยาวชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแผนให้ด�าเนินคดีแก่เด็กหรือเยาวชนต่อไป

• หากเด็กหรือเยาวชนด�าเนินการตามแผนครบถ้วนแล้วพนักงานอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้อง	 สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับ	
แต่ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียฟ้องทางแพ่ง

มาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีหลังฟ้องคดี

• เด็กหรือเยาวชนท�าผิดอัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน	20	ปี	ไม่เคยรับโทษจ�าคุกมาก่อน	เว้นประมาท	ลหุโทษ

• เด็กหรือเยาวชนส�านึกในการกระท�าความผิด

• ผู้เสียหายยินยอม	และโจทก์ไม่คัดค้าน

• ศาลสั่งให้	ผอ.สถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดท�าแผนแก้ไข	บ�าบัด	ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนเสนอต่อศาล

• เมื่อศาลเห็นชอบให้สั่งจ�าหน่ายคดีชั่วคราว	ถ้าไม่เห็นชอบให้ด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

• หากเด็กหรือเยาวชนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแผนให้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

• หากเด็กหรือเยาวชนด�าเนินการตามแผนครบถ้วนแล้วให้ศาลสั่งจ�าหน่ายคดีและมีค�าสั่งเรื่องของกลาง	 โดยให้สิทธิ
น�าคดีอาญามาฟ้องระงับ	แต่ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียฟ้องทางแพ่ง	
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การพิจารณา

• เมื่อศาลรับฟ้องแล้ว	 ศาลแจ้งให้สถานพินิจ	 บิดามารดา	 ผู้ปกครองทราบ	 และหากเห็นสมควรจะสั่งให้มาฟัง
การพิจารณาด้วยก็ได้

• การพิจารณาเป็นการลับ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเท่านั้นมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี	

• การพิจารณาคดีไม่ต้องด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด

• พิจารณาคดีในห้องที่มิใช่ห้องพิจารณาคดีธรรมดา	หรือ	ไม่ปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดา

• ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ	เว้นแต่คดีที่มีอัตราโทษจ�าคุกเกิน	๑๐	ปี	

การพิพากษา

• ศาลจะพิพากษาลงโทษหรือใช้วิธีการส�าหรับเด็กหรือเยาวชนได้เมื่อได้รับรายงานจาก	ผอ.สถานพินิจแล้ว

• การอ่านค�าพิพากษาให้กระท�าเป็นการลับ

• ถ้าศาลเห็นว่ายังไม่สมควรมีค�าพิพากษา	ศาลจะก�าหนดเงื่อนไขหรือส่งไปยังสถานพินิจหรือสถานที่ที่เห็นสมควรหรือ
ใช้วิธีการส�าหรับเด็ก	หรือเยาวชนถ้าปฏิบัติครบถ้วน	ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีค�าพิพากษา

• ศาลจะค�านงึถงึสวสัดภิาพและอนาคตของเดก็หรอืเยาวชนซึง่ควรจะได้รบัการฝึกอบรม	สัง่สอน	และสงเคราะห์ให้กลบั
ตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าลงโทษ	และค�านึงถึงบุคลิกลักษณะสภาพร่างกายและจิตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละคนไป	และลงโทษหรอืเปลีย่นโทษหรอืใช้วธิกีารส�าหรบัเดก็และเยาวชนให้เหมาะสมกบัเดก็หรือเยาวชน	และ
พฤติการณ์เฉพาะเรื่อง	แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท�าความผิดร่วมกัน

การคุ้มครองเด็กตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พระราชบญัญตัคุ้ิมครองเด็ก	พ.ศ.2546	มเีน้ือหาสาระในการดูแลเดก็ทกุคน	โดยก�าหนดให้ผูป้กครองมีหน้าท่ีในการอุปการะ
เลี้ยงดู	อบรมสั่งสอน	และพัฒนาเด็ก	ตามความในมาตรา	23	ดังนี้	

“มาตรา	23	ผูป้กครองต้องให้การอุปการะเลีย้งด	ูอบรมสัง่สอนและพฒันาเด็กทีอ่ยู่ในความปกครองดแูลของตน	ตามสมควร
แก่ขนบธรรมเนียมประเพณี	และ	วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น	แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานขั้นต�่าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	และ
ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ”

พ.ร.บ.	 คุ้มครองเด็กฯ	 ก�าหนดความหมายของค�าว่า	 “ผู้ปกครอง”	 ไว้อย่างกว้างครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ท�าหน้าที่
อุปการะเลี้ยงดูเด็ก	 บิดามารดา	 ผู้อนุบาล	 ผู้รับบุตรบุญธรรม	 และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และ 
ให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	ผู้ปกครองสวัสดิภาพ	นายจ้าง	ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือ
ซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย	

กฎหมายฉบับนี้	 ก�าหนดหลักการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญและไม่ให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและก�าหนดบทบาทหน้าที่ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานขั้น
ต�่าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ	นอกจากนี้ยังก�าหนดเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์	และเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพด้วย
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กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560

2.	 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	

3.	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4.	 ระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา	พ.ศ.	2543

5.	 ระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด�าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2547

6.	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546

7.	 กฎกระทรวงก�าหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จ�าต้องได้รับการสงเคราะห์	พ.ศ.	2549	

8.	 	กฎกระทรวงก�าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�าความผิด	พ.ศ.	2549	

9.	 	กฎกระทรวงก�าหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จ�าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	พ.ศ.	2549

ซ. สิทธิในการมีส่วนร่วม (participation) / การเข้าร่วมเป็นสมาชิก in Youth Assembly

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พศ.	2560	มาตรา	42	บญัญตัริบัรองว่า”	บคุคลย่อมมเีสรภีาพในการรวมกนัเป็นสมาคม	
สหกรณ์	สหภาพ	องค์กร	ชุมชน	หรือหมู่คณะอื่น

การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะ	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือ
การผูกขาด	

การก่อตั้งสมาคม	หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นที่จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายจะถูกจ�ากัดเรื่องอายุของผู้ก่อตั้ง
หรือสมาชิกอยู่	ส�าหรับเด็กและเยาวชนจึงไม่ค่อยมีพื้นที่ในการวมกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือองค์กรต่าง	ๆ 	เหล่านี้มากนักและ
มิใช่เฉพาะเด็กข้ามชาติแต่หมายความรวมถึงเด็กสัญชาติไทยด้วย

เดก็หรอืเยาวชนมกีารรวมกลุม่ในการแสดงออกบางประการ	เช่น	สภานกัเรียน	ซึง่จัดตัง้ขึน้อนัเป็นกระบวนการจัดกจิกรรม
ท่ีส่งเสรมิการท�างานทีเ่ป็นระบบและมรีปูแบบเชงิบรหิารจดัการ	เพือ่ส่งเสรมิความคดิในระบอบประชาธิปไตย	และพฒันาศักยภาพ
การเป็นผู้น�าของนักเรียน	 เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา	 ซึ่งการมีส่วนร่วมในการรวม
กลุ่มเช่นนี้กฎหมายไม่มีบัญญัติเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย	นักเรียนข้ามชาติที่อยู่ในสถานศึกษาก็สามารถเข้าร่วมใน
กลุ่มกิจกรรมเหล่านี้ได้	

หากถามว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาจะรวมกลุ่มหรือมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกได้หรอืไม่	ในการรวมกลุม่และการแสดงออกทางความคดิความเหน็เป็นสทิธเิสรภีาพภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนญูบญัญตัิ
ที่ได้รับรองไว้	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สุขอนามัย	สามารถท�าได้	ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา	42	บัญญัติไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น	ทั้งนี้	 การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 การใช้สิทธิ
และเสรีภาพต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	 และการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน	 เช่น	
การรวมกลุ่มของสมาคมผู้ค้ายาเสพติด	หรือสมาคมการค้าประเวณี	จะกระท�าไม่ได้	

กฎหมาย นโยบายทีเกี่ยวข้อง

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	

2.	 การจัดตั้งสมาคม	มูลนิธิ	เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
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บทที่
4



สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย 57

กลไกการร้องเรียน

ประชาชน(ทั้งคนไทยและคนข้ามชาติ)	สามารถร้องเรียนหรือฟ้องร้องด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบได้	เนือ่งจากบคุคลซึง่เป็นเจ้าพนักงานน้ันถกูก�าหนดให้มีบทบาทในสงัคมทีเ่หนือกว่าบุคคลธรรมดาบาง
ประการ	 ซึ่งมีผลมาจากอ�านาจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ	 และต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย	 จึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อ
คุม้ครองและควบคมุบคุคลผูเ้ป็นเจ้าพนักงานในการปฏบิตัหิน้าท่ี	เจ้าหน้าทีร่ฐันัน้เป็นบคุคลทีก่ฎหมายก�าหนดให้ทัง้อ�านาจ	หน้าที่	
และความรบัผดิในการปฏบิตักิาร	ซึง่อาจได้รบัทัง้คณุและโทษจากบทบญัญติัของกฎหมาย	จงึต้องกระท�าการด้วยความระมดัระวงั	
และหากกระท�าการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้	 ก็มีมาตรการลงโทษเจ้าพนักงานไว้เป็นการเฉพาะซ่ึงมีบทลงโทษท่ีหนักยิ่งกว่า
บุคคลธรรมดาทั่วไป

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตามกฎหมายจะเรียกว่า	“เจ้าพนักงาน”

เจ้าพนักงาน	หมายถึง	“ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทย	ให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทย”	

ช่องทางการร้องเรียน	ได้แก่	

ช่องทางการร้องเรียนท่ี 1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน	 กรณีเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือ
ทุจริต	เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	157	

“มาตรา	 157	 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ	 หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	
หรือปฏิบติัหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยทจุริต	ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถึงสบิปี	หรอืปรับตัง้แต่สองพนับาทถงึสองหมืน่
บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

ความผิดตามมาตรานี้แยกการกระท�าเป็น	2	ความผิด	คือ

1.	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

	 ค�าว่า	“โดยมิชอบ”	หมายความถึง	โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งเจ้าพนักงานมีอยู่ตามกฎหมาย	ต้องการกระท�าเพื่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผู้ใด	ซึง่รวมถงึความเสยีหายในทกุ	ๆ ด้านโดยไม่จ�ากัดเฉพาะความเสยีหายทีเ่ป็นทรพัย์สนิเท่านัน้	
เช่น	ความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเสียหายแก่เสรีภาพ	เป็นต้น

2.	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

	 ค�าว่า	“โดยทจุรติ”	ตามความหมายนี	้คอื	การใช้อ�านาจในหน้าทีเ่พือ่แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น	 และที่ส�าคัญคือ	 “ต้องมีหน้าท่ี”	 คือ	
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นต้องอยู่ในหน้าท่ี	 ดังน้ันหากไม่อยู่ในหน้าท่ีหรืออยู่ในหน้าท่ีแต่ท�าโดยชอบและ
โดยสุจริต	ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้
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ช่องทางการร้องเรียนที่ 2	 แจ้งต่อ	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
คณะกรรมการนี้มีอ�านาจหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนเพื่อด�าเนินการไต่สวนและวินิจฉัยผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ผู้อ�านวยการกองข้ึนไป	 รวมท้ัง
ด�าเนนิการกบัผูท้ีร่่วมกระท�าความผิดกบัผู้ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	ส�าหรบัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ	
(ป.ป.ท.)	 มีอ�านาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการซึ่งด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่าผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซ่ึงด�ารง
ต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าลงมา	ซึ่งกระท�าการทุจริตในภาครัฐ	

ช่องทางการร้องเรียนที่ 3	ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม)

กสม.เป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ	มีหน้าที่ส�าคัญในส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ให้ค�าปรึกษาและ
เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	 เมื่อ	กสม.ได้รับเรื่องร้องเรียนจะมีการไต่สวนค�าร้องโดยการเรียกผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
มาให้ข้อเท็จจริงและจะมีค�าวินิจฉัยตามประเด็นที่ร้องเรียนและมีค�าแนะน�าไปยังรัฐบาลเพื่อเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทางกฎหมายหรือนโยบายต่อไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
แผนผังการจดทะเบียนการเกิด กรณีเกิดในสถานพยาบาล 

กรณีเด็กที่เกิดในสถานพยาบาล 

สถานพยาบาลจะต้องด�าเนินการ
ออกหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 

บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้าน ต้องน�า
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้แจ้ง
3. บัตรประจ�าตัวบิดา มารดา เด็ก (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ท.ร. 1/1

ไปแจ้งที่ส�านักงานเขต หรือ อ�าเภอ หรือเทศบาลในพื้นที่ภายใน 
15 วัน นับตัง้แต่เด็กเกิด

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและออกสูติบัตรให้ 
ส่วนเด็กจะถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรร (ท.ร.) ใดนัน้ ขึ้นอยู่กับ
สถานะของบิดาหรือมารดาของเด็กในขณะที่เกิดเป็นส�าคัญ 
โปรดดูตารางแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรในภาพผนวกที่ 3 
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ภาคผนวกที่ 2
แผนผงัการจดทะเบยีนการเกดิ กรณเีกดินอกสถานพยาบาล

กรณีเด็กที่เกิดนอกสถานพยาบาล

ผู้ใหญ่บ้านสามารถออกใบรับแจ้ง
การเกิด ท.ร. 1 ตอนหน้า

บิดาหรือมารดาของเด็กต้องน�า
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
2. บัตรประจ�าตัวบิดา มารดา เด็ก (ถ้ามี)
3.  ใบรับแจ้งการเกิด ท.ร.1 ตอนหน้า (ถ้ามี)

ไปแจ้งที่ส�านักงานเขต หรือ อ�าเภอ หรือเทศบาลในพื้นที่ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่เด็กเกิด

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน แล้วจะออกสูติบัตรตอนที่ 1 ให้ และส�าเนา ทะเบียนบ้าน
คืนให้กับ ผู้แจ้ง ส่วนเด็กจะถูกบันทึกในทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.) ใดนัน้ ขึ้นอยู่กับสถานะของ
บดิาหรอืมารดาของเดก็ในขณะที่เกิดเป็นส�าคัญ โปรดดตูารางแบบพิมพ์การทะเบยีนราษฎร์
ในภาพผนวกที่ 3

หมายเหตุ	
กรณีแจ้งเกิดย้อนหลังหรือแจ้งเกิดเกินก�าหนด	15	วัน	นับตั้งแต่วันเกิด	
1.	 มีโทษปรับไม่เกิน	1,000	บาท	
2.	 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน	และสอบสวนผู้แจ้งเกิด	พยานผู้รู้เห็นการเกิด	บิดา	หรือมารดาถึงสาเหตุที่ท�าให้มาแจ้งเกิดเกินก�าหนดเวลา	
3.	 นายทะเบียนไม่ต้องน�าเสนอนายอ�าเภอในท้องที่เพื่อพิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร	(เฉพาะกรณีแจ้งเกิดเกินก�าหนดไม่เกิน	7	ปี	
4.	 ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด	ท.ร.1/1	หรือใบรับแจ้งการเกิด	ท.ร.1	ตอนหน้า	ก็สามารถขอแจ้งเกิดย้อนหลังได้
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ภาคผนวกที่ 3
แบบพิมพ์การทะเบียนราษฎรต่าง ๆ

(1)	ท.ร.1 เป็นสูติบัตรใช้ส�าหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจ้งการเกิดภายในก�าหนด

(2)	ท.ร.1/1 เป็นหนังสือรับรองการเกิด	ใช้ส�าหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ

(3)	ท.ร.1	ตอนหน้า เป็นใบรับแจ้งการเกิดจากผู้ใหญ่บ้าน

(3ทวิ)	ท.ร.1/ก เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดที่คัดรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(4)	ท.ร.2 เป็นสูติบัตรใช้ส�าหรับคนที่มีสัญชาติไทยและแจ้งการเกิดเกินก�าหนด

(5)	ท.ร.3 เป็นสูติบัตรใช้ส�าหรับคนที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราวในประเทศไทย

(6)	ท.ร.4 เป็นมรณบัตรใช้ส�าหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว

(7)	ท.ร.4/1 เป็นหนังสือรับรองการตายใช้ส�าหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ

(8)	ท.ร.4	ตอนหน้า เป็นใบรับแจ้งการตาย

(8	ทวิ)	ท.ร.4/ก เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายที่คัดรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(9)	ท.ร.5
เป็นมรณบตัร	ใช้ส�าหรบัคนทีเ่ข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยูใ่นลกัษณะชัว่คราว	หรอืเข้าเมอืงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(10)	ท.ร.7 เป็นใบแจ้งการย้ายที่อยู่ใช้ส�าหรับคนที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน	(ท.ร.13)

(11)	ท.ร.13
เป็นทะเบียนบ้านใช้ส�าหรับคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว	หรือเข้าเมือง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(12)	ท.ร.14 เป็นทะเบียนบ้านใช้ส�าหรับคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว

(13)	ท.ร.14/1 เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของส�านักทะเบียนกลาง

(14)	ท.ร.98	ค.
เป็นแบบการให้เลขประจ�าตวัประชาชนใช้ส�าหรบับคุคลต่างด้าวท่ีได้รบัอนญุาตให้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
หรือได้รับสัญชาติไทย

ท.ร.38/1
เป็นทะเบียนประวัติส�าหรับคนที่แสดงตนเป็นแรงงานต่างด้าวไร้รัฐจากประเทศลาว	 หรือเมียนมาหรือ
กัมพูชา

ทร.38	ก เป็นทะเบียนประวัติส�าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ท.ร.38	ข.
เป็นแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 ซ่ึงคัดจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ท.ร.03
สูติบัตร	 ของลูกแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้ท�างานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	
(มีทะเบียนประวัติ	ทร.38/1)

ท.ร.031 สูติบัตรของบุตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	/บิดามารดาไม่มีสิทธิอาศัย	และหรือไม่มีเอกสารแสดงตน

ท.ร.20/1 หนังสือรับรองการเกิด	เป็นการแจ้งเกิด	ส�าหรับผู้ที่มีเลขประจ�าตัว	13	หลักแล้ว	
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เลขหลักที่ /ประเภท ความหมายของเลขแต่ละหลัก/ประเภท

หลักที่	
1

ประเภท	0 ได้แก่	บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ประเภท	00
ได้แก่	 ผู้ที่ถือบัตรประจ�าตัวผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 4	สัญชาติ	 เมียนมา	ลาว	กัมพูชาและ
เวียดนาม

ประเภท	
000

ได้แก่	ผูท้ีถ่อืบัตรประจ�าตัวผูห้นภียัการสูร้บจากประเทศเมยีนมาทีอ่ยูใ่นศนูย์พกัพงิชัว่คราวทีห่น่วยงานราชการ
ไทยจัดให้	

ประเภทที่	1 ได้แก่	คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย	ได้แจ้งเกิดภายในก�าหนดเวลา	(ตั้งแต่	1	มกราคม	2527)

ประเภทที่	2	 ได้แก่	คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย	ได้แจ้งเกิดเกินก�าหนดเวลา	(ตั้งแต่	1	มกราคม	2527)

ประเภทที่	3	
ได้แก่	 คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	 และมีท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน	 ในสมัยเริ่มแรก	
(1	มกราคม	-	31	พฤษภาคม	2527)

ประเภทที่	4	
ได้แก่	คนไทยและคนต่างด้าวทีม่ใีบส�าคญัคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า	โดยยงัไม่มเีลขประจ�าตวัประชาชนในสมัย
เริ่มแรก	(1	มกราคม	-	31	พฤษภาคม	2527)

ประเภทที่	5	 ได้แก่	คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกส�ารวจหรือกรณีอื่น	ๆ

ประเภทที่	6	 ได้แก่	ผูท้ีเ่ข้าเมอืงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และผูท้ีเ่ข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย	แต่จะอยูใ่นลกัษณะชัว่คราว

ประเภทที่	7	 ได้แก่	บุตรของบุคคลประเภทที่	6	ซึ่งเกิดในประเทศไทย

ประเภทที่	8	
ได้แก่	คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย	คือ	ได้รับใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว	คนที่ได้รับการ
แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย	และคนที่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทย

หลักที่	2	ถึงหลักที่	5	
หมายถึงรหัสของส�านักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข	ส�าหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่
เกิดเลยทีเดียว	โดยหลักที่	2	และ	3	หมายถึงจังหวัด	หลักที่	4	และ	5	หมายถึงอ�าเภอ	หรือเทศบาล

หลักที่	6	ถึงหลักที่	10	 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก	หรือหมายถึงเล่มที่	ของสูติบัตร	แล้วแต่กรณี

หลักที่	11	และ	12	 หมายถึงล�าดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท	หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม	แล้วแต่กรณี

หลักที่	13	 คือ	ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข	12	หลักแรก	

ภาคผนวกที่ 4
ความหมายของเลขประจ�าตัวประชาชนทัง้ 13 หลัก

หมายเหตุ	:	ในกรณีที่เด็กมีสถานะหรือถือเอกสารมากกว่า	1	ประเภท	ให้ยึดถือเอกสารที่เป็นคุณกับเด็กสูงสุด	
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ภาคผนวกที่ 5
การขออนญุาตออกนอกพืน้ที่ควบคุมกรณผูีท้ี่ถอืบตัรประจ�าตวัผูไ้มม่สีถานะ
ทางทะเบียนและผู้ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

เอกสารประกอบการยื่นค�าขอ

• บัตรประจ�าตัว	หรือส�าเนาทะเบียนประวัติ

• รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป 
(**กรณีออกด้วยหนังสือธรรมดา)

กรณีท�างาน 
• ต้องมีส�าเนาบัตรประจ�าตัวนายจ้าง	
• ส�าเนาเอกสารที่อยู่อาศัยระหว่างท�างาน
• หลักฐานจากส�านักงานจัดหางาน
• หรือ	กรณีเหตุจ�าเป็นอื่น	ต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลความจ�าเป็น

การรายงานตัว

•	เข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัด	=	นายอ�าเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่

•	เข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	=	ผู้อ�านวยการส�านักกิจการความมั่นคงภายใน	กรมการปกครอง

(1)	ผู้ได้รับอนุญาตออกนอกเขตเกิน	7	วัน	ต้องไปรายงานตัวต่อผู้มีอ�านาจ	ภายใน	48	ชั่วโมง	นับตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึง

(2)	ผู้ได้รับอนุญาตออกนอกเขตเกิน	6	เดือน	ต้องมารายงานตัวต่อผู้มีอ�านาจทุก	6	เดือน

การขอนุญาตให้อาศัยอยู่ต่อ	
เนื่องด้วยเหตุจ�าเป็น

•	นายอ�าเภอแห่งท้องที่ที่ไปพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปลายทาง

•	ผู้อ�านวยการส�านักกิจการความมั่นคงภายใน	กรมการปกครอง	กรณีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เช่น	เจ็บป่วย	อยู่ระหว่างการรักษาในสถานพยาบาล	(**อนุญาตได้ครั้งเดียว	และไม่เกิน	15	วัน**)

การพิจารณาอนุญาต

1.	กรณีมีเหตุจ�าเป็น	–	อนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ได้ครั้งละไม่เกิน	15	วัน

2.	กรณีเพื่อไปท�างาน	–	พิจารณาจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท�างานจากกรมการจัดหางาน
			(ให้ไปติดต่อส�านักงานจัดหางานก่อน	จากนั้นน�าเอกสารหลักฐานที่ออกจากกรมการจัดหางานมายื่นขออนุญาตไม่เกิน	2	ปี)

*มีระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต	2	วันท�าการ	(รวมระยะเวลาด�าเนินการ	3	วันท�าการ)

ประเภทกลุ่มบุคคลที่สามารถอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดได้

(1)	กลุ่มชนกลุ่มน้อย	/	กลุ่มชาติพันธุ์	18	กลุ่ม	ที่รัฐบาลได้ส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติ	และเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่เป็นเวลานานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี	24	เมษายน	2555	ซ่ึงอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั	42	จงัหวดั	โดยก�าหนดเลขประจ�าตวัขึน้ต้นด้วยเลข	6	หรอื	7	และ	เลขหลกัที	่6,7	ก�าหนดกลุม่	50	–	72	(6-xxxx-50xxx-xx-x)

(2)	กลุ่มคนที่ได้รับการส�ารวจเพื่อจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	พ.ศ	 2548	 ซึ่งได้รับการส�ารวจและอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 โดยก�านดเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยเลข	 0	 และเลขหลักที่	 6,7	 
ก�าหนดกลุ่ม	89	(0-xxxx-89xxx-xx-x)

(3)	บุคคลประเภท	0	กลุ่มทั่วไป	ก�าหนดเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยเลข	0	และ	เลขหลักที่	6,7	ก�าหนดกลุ่ม	00	(0-xxxx-00xxx-xx-x)	จะอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้	
จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบุตรหลานของบุคคลตามข้อ	1	ของประกาศดังกล่าว

หมายเหตุ:	 กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา	 ให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา	พ.ศ.	2553

ขั้นตอนเกี่ยวกับคนต่างด้าวขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ง	การก�าหนดเขตพืน้ทีค่วบคมุและการอนญุาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกทีเ่ข้าในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวออกนอกเขตพืน้ทีค่วบคมุ

ลงวันที่	15	มิถุนายน	2559

การยื่นค�าขอ

• ในเขตพื้นที่จังหวัด	=	นายอ�าเภอที่ผู้ขอมีภูมิล�าเนา

• ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	=	ผู้อ�านวยการส�านักกิจการ 
ความมั่นคงภายใน	กรมการปกครอง

*ต้องด�าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	หากไม่ครบถ้วนถูกต้อง	ให้แจ้งผู้ยื่น
ค�าร้องทราบทันที	ภายใน	1	วันท�าการ
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ภาคผนวกที่ 8

องค์การสหประชาชาติ CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

การเผยแพร่	:	บุคคลทั่วไป
16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560
ต้นฉบับ	:	ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัวและคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก

ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2560)	 ของคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	
และฉบับที่	 22	 (พ.ศ.	 2560)	 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ซึ่งระบุถึงหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในบริบทของการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ1

I. ค�าน�า

1.	 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับนี้ได้รับการรับรองพร้อมกับข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับที่	4	(พ.ศ.	2560)	ของคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
แรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	และฉบับที่	23	(พ.ศ.	2560)	ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งระบุถึงพันธกรณีของรัฐต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชนของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	 ในประเทศที่เป็นต้นทาง	 ทางผ่าน	 จุดหมาย	 และประเทศที่
เด็กเหล่านี้กลับไปพ�านักอาศัย	 แม้ว่าข้อคิดเห็นท่ัวไปร่วมกันฉบับดังกล่าวและฉบับน้ีจะเป็นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	 แต่ก็มีเนื้อหาที่
สนับสนนุซึ่งกันและกัน	จงึควรไดร้บัการอ่านและน�าไปปฏบิัตริว่มกนั	กระบวนการรา่งข้อคิดเห็นดงักล่าวประกอบด้วยการปรึกษาหารือในระดับ
โลกและระดับภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ที่กรุงเทพมหานคร	กรุงเบรุต	กรุงเบอร์ลิน	กรุงดาการ์	กรุงเจนีวา	
กรุงมาดริด	และกรุงเม็กซิโก	ซิตี้	ร่วมกับบรรดาผู้แทนจากองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญและผู้เชี่ยวชาญ	รวมถึงเด็ก	ๆ	และองค์กรที่ด�าเนินงานเกี่ยว
กับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	นอกจากนี้	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2558	ถึงเดือนสิ่งหาคม	พ.ศ.	2560	คณะกรรมการทั้งสองชุดยังได้รับ
เอกสารที่เป็นประโยชน์มากกว่า	 80	 ฉบับจากรัฐต่าง	 ๆ	 บรรดาหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ	 องค์กรภาคประชาสังคม	 สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	ๆ

2.	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ประกอบด้วย
พันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายท้ังในลักษณะทั่วไปและเจาะจง	 ส�าหรับการคุ้มครองสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน
ระหว่างประเทศ

1 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับนี้ควรได้รับการอ่านร่วมกับข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560) ของคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว และฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2560) ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุถึงพันธกรณีของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชนของ
เด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในบรรดาประเทศที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน จุดหมาย และประเทศที่แรงงานเหล่านี้กลับไปพ�านักอาศัย
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3.	 ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศนัน้	เดก็อาจตกอยูใ่นสถานการณ์ทีอ่่อนแอและล่อแหลมต่ออนัตรายด้วยการทีย่งัเป็นเดก็	
อกีทัง้เป็นเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	เนือ่งจาก	ก)	เป็นเดก็ทีอ่พยพโยกย้ายถิน่ฐานโดยล�าพงัหรอืร่วมกับครอบครวั	หรอื	
ข)	เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่พ่อแม่อยู่ในประเทศจุดหมายของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	หรือ	ค)	เป็นเด็กที่ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศถิ่นก�าเนิด
ในขณะที่พ่อหรือแม่	หรือทั้งพ่อและแม่ได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง	 เด็กเหล่านี้ยังตกอยู่ในภาวะล่อแหลมต่ออันตรายเพิ่ม
ขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับต้นก�าเนิดทางชาติ	ชาติพันธุ์	หรือสังคม	เพศ	เพศวิถี	หรืออัตลักษณ์ทางเพศ	ศาสนา	ความทุพพลภาพ	สถานะของการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหรือการพ�านักอาศัย	 สถานะของความเป็นพลเมือง	 อายุ	 สถานะทางเศรษฐกิจ	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิด
เห็นด้านอื่น	ๆ	หรือสถานะอื่น	ๆ

4.	 ด้วยอ�านาจที่ได้รับมอบหมายที่สนับสนุนกันและกัน	 และความยึดมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งส�าหรับการคุ้มครองเด็กทั้งหมดใน
บริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงได้ตัดสินใจที่จะจัดท�าข้อคิดเห็นทั่วไปเหล่านี้ขึ้น	โดยประเด็น
ส�าคัญก็คือ	 แม้ว่าข้อคิดเห็นฉบับนี้จะยึดโยงกับบทบัญญัติของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ	 แต่ก็ใช้บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติและ
หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ด้วยเหตุนี้	 ค�าแนะน�าในข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้จึงมีผลผูกพันต่อรัฐภาคีของอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพสมาชิกในครอบครัว	และรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเท่าเทียมกัน

 ความเป็นมา

5.	 ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการด�าเนินงานของคณะกรรมการทั้งสองชุด	 ในด้านสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	อันได้แก่

ก)	 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับท่ี	 6	 (พ.ศ.	 2548)	 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ซึ่งระบุถึงการปฏิบัติต่อเด็กที่อยู่นอกประเทศถิ่นก�าเนิดและ
อยู่ตามล�าพังหรือถูกแยกจากพ่อแม่	 โดยให้ข้อเสนอแนะอย่างเจาะจงส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นเด็กซึ่งอยู่นอก
ประเทศถิ่นก�าเนิด	และอยู่ตามล�าพังหรือถูกแยกจากพ่อแม่

ข)	 การปรึกษาหารอืทั่วไปที่คณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิเด็กจัดขึน้เป็นเวลาหนึ่งวัน	ที่กรุงเจนีวาในปี	พ.ศ.	2555	ในประเด็นสิทธิของเด็กทั้งหมด
ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานระหว่างประเทศ	 โดยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กได้จัดท�าร่างเอกสารเกี่ยวกับความเป็นมาของ
กิจกรรมดังกล่าว	และได้รับรองรายงานซึ่งประกอบด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะจากการปรึกษาหารือทั่วไปดังกล่าว2 

ค)	 การรบัรองหลกัการด�าเนินงานส�าหรบัเดก็ท่ีอยู่ระหว่างการเดนิทางและเดก็อืน่	ๆ 	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน3	ซึง่คณะ
กรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัวได้ให้การรับรองในปี	พ.ศ.	2559	นอกจากนี้	คณะกรรมการ
ทั้งสองชุดยังเป็นสมาชิกของคณะท�างานร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อยุติการควบคุมตัวผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐานที่เป็นเด็ก	 (Inter-Agency	
Working	Group	to	End	Child	Immigration	Detention)	อีกด้วย

ง)	 การท่ีคณะกรรมการทั้งสองชุดได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐภาคีของอนุสัญญาทั้งสองฉบับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา	
ในประเด็นต่าง	ๆ	ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ

6.	 ข้อคดิเหน็ทัว่ไปฉบบัน้ียังยึดโยงกับมตแิละรายงานฉบบัอ่ืน	ๆ 	ขององค์การสหประชาชาต	ิเอกสารท่ีจัดท�าโดยบรรดากลไกด้านสทิธมินษุยชนของ
องค์การสหประชาชาต	ิและความรเิริม่ขององค์การสหประชาชาตแิละองค์กรภาคประชาสงัคม	ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ในบรบิทของการอพยพโยกย้าย 
ถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ซึ่งได้แก่

ก)	 ค�าแถลงของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights)	
ในเรือ่งหน้าทีภ่ายใต้กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	(International	Covenant	on	Economic,	Social	
and	Cultural	Rights	-	E/C.12/2017/1)	ซึ่งรัฐต่าง	ๆ	ต้องด�าเนินการให้กับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	โดยคณะกรรมการชุดดัง
กล่าวได้ย�้าว่า	 “การคุ้มครองเด็กจากการถูกเลือกปฏิบัติต้องไม่จ�ากัดไว้ส�าหรับเด็กที่มีสถานะปกติในประเทศที่เด็กคนนั้นพ�านักอาศัยอยู่
เท่านั้น”	และ	“เด็กทั้งหมดที่อยู่ในรัฐ	รวมถึงเด็กที่อยู่นอกระบบทะเบียน	ล้วนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา	อาหารที่เพียงพอ	และการบริการ
ดูแลสุขภาพที่มีค่าบริการไม่สูงเกินฐานะของพวกเขา”

2 www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx.
3 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Recommended-principle_EN.pdf.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Recommended-principle_EN.pdf


71สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

ข)	 ปฏิญญานิวยอร์กว่าด้วยผู้ลี้ภัยและผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	(The	New	York	Declaration	for	Refugees	and	Migrants)	ซึ่งผู้น�าและ
รัฐบาลของรัฐต่าง	ๆ	ได้ร่วมลงนาม	โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของเด็กทุกคนที่เป็นผู้ลี้ภัย
และผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 โดยไม่ค�านึงถึงสถานะของเด็กเหล่านั้น	 และจะค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล�าดับแรก	อีกทั้งจะ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก4 

 วัตถุประสงค์และขอบข่ายของข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้

7.	 วัตถุประสงค์ของข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้คือการให้ค�าแนะน�าส�าหรับมาตรการทางนิติบัญญัติ	 นโยบาย	 และมาตรการอื่น	 ๆ	ที่เหมาะสม	
ซึ่งรัฐต่าง	ๆ 	ควรน�าไปด�าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาสองฉบับนี้	และการคุ้มครองสิทธิเด็กในบริบทของการอพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเป็นไปอย่างครบถ้วน	

8.	 คณะกรรมการท้ังสองชดุยอมรบัว่าปรากฏการณ์ของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ	ได้ส่งผลกระทบต่อทกุภมูภิาคของโลก	ทกุสงัคม	
และเด็กนับล้านคน	โดยเด็กเหล่านี้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคล	ครอบครัว	และ
ชุมชนในประเทศที่เป็นต้นทาง	ทางผ่าน	จุดหมาย	และประเทศที่บุคคลเหล่านี้กลับไปพ�านักอาศัย	แต่ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปลอดภัย	และ/หรือไม่ปกติ	ก็มักเกี่ยวข้องโดยตรงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมถึง
สิทธิเด็กซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

9.	 ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้เน้นถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนของเด็กทั้งหมดในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	
ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอพยพโยกย้ายถิ่นฐานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู	อยู่ตามล�าพังหรือถูกแยกจากพ่อแม่	 ได้กลับสู่ประเทศต้นทางแล้ว	 เป็นเด็ก
ท่ีเกิดในระหว่างที่พ่อแม่อยู่ในประเทศที่เป็นทางผ่านหรือจุดหมายของการย้ายถิ่นฐาน	 หรือยังคงอาศัยอยู่ในประเทศต้นทางในขณะที่พ่อหรือ
แม่	หรอืทัง้พ่อและแม่ได้อพยพโยกย้ายถิน่ฐานไปอาศยัอยู่ในอกีประเทศหนึง่	โดยไม่ค�านึงถงึสถานะของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานหรอืการพ�านกั
อาศัยของเด็กหรือพ่อแม่	ทั้งนี้	ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 รัฐภาคีจะเคารพ	และประกันสิทธิตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาแก่เด็กทั้งหมด
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัไิม่ว่าประเภทใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึการไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอเดก็ทีถ่กูพจิารณาว่าเป็นผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐานทีอ่ยูใ่นสถานการณ์
ปกติหรือไม่ปกติ	 ผู้แสวงหาที่พักพิง	 ผู้ลี้ภัย	 บุคคลไร้สัญชาติ	 และ/หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 รวมถึงในสถานการณ์ของการกลับคืนหรือ
การถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ไม่ว่าเด็ก	หรือพ่อแม่	หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กจะมีสัญชาติใด	หรือเป็นบุคคลไร้สัญชาติ	หรือเป็น
ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน5 

10.	 ข้อคดิเหน็ทัว่ไปฉบบันีค้วรได้รบัการอ่านร่วมกบัข้อคดิเหน็ทัว่ไปฉบบัอืน่ของคณะกรรมการทัง้สองชุดทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกัน	โดยข้อคดิเห็นทัว่ไป
เหล่านั้น	 และความท้าทายซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองที่เด็กต้องเผชิญในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	
คือที่มาของข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับนี้	ซึ่งควรถูกถือว่าเป็นค�าแนะน�าของคณะกรรมการทั้งสองชุดที่ต้องปฏิบัติตาม	ในประเด็นด้านสิทธิของเด็กใน
บริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ

II. มาตรการทั่วไปส�าหรับการด�าเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพ
และสมาชิกในครอบครัว และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อการคุ้มครองเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ

11.	 รฐัต่าง	ๆ 	ควรประกนัว่าเดก็ในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ	จะได้รบัการปฏบิตัใินฐานะของเดก็เป็นล�าดบัแรกและล�าดบั
สูงสุด	รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาสองฉบับนี้	ด้วยการเคารพ	คุ้มครอง	และส่งเสริมสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ไม่ว่าเด็ก	หรือพ่อแม่	หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กจะมีสถานะเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานก็ตาม

12.	 พนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใต้อนสุญัญาสองฉบบันี	้ครอบคลุมถงึเดก็แต่ละคนทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของรฐั	ซึง่รวมถงึเขตอ�านาจนอกเขตแดนทีร่ฐัภาคี
สามารถควบคมุได้	รฐัภาคย่ีอมไม่สามารถลดทอนพนัธกรณเีหล่านีโ้ดยพลการและโดยฝ่ายเดยีว	ไม่ว่าจะโดยการแยกพืน้ท่ีใด	ๆ 	ออกจากอาณาเขต
ของรัฐ	หรือก�าหนดให้บางพื้นที่ไม่อยู่ในเขตอ�านาจของรัฐหรืออยู่ในเขตอ�านาจเพียงบางส่วน	ซึ่งรวมถึงบริเวณที่เป็นน่านน�้าสากลหรือทางผ่าน	
ซึ่งมีการใช้กลไกควบคุมการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของรัฐ	พันธกรณีเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในเขตแดนของรัฐ	ซึ่งรวมถึงเด็กที่เข้าไป
อยู่ในเขตอ�านาจของรัฐระหว่างการพยายามเข้าสู่อาณาเขตของรัฐดังกล่าว

4 มติสมัชชาสหประชาชาติที่ 71/1 ย่อหน้า 32
5 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 6 ย่อหน้า 12 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก
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13.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดเน้นถึงความส�าคัญเป็นล�าดับแรกของสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	
รัฐต่าง	ๆ	จึงจ�าเป็นต้องบูรณาการอนุสัญญาทั้งสองฉบับกับกรอบการด�าเนินงาน	นโยบาย	การปฏิบัติ	และ/หรือมาตรการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

14.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดสนับสนุนให้รัฐภาคีประกันว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านสิทธิของเด็ก	จะมีบทบาทน�าและมีอ�านาจตัดสินใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย	 การปฏิบัติ	 และการตัดสินใจที่ส่งผลต่อสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	
แผนงานหลกัของระบบการคุม้ครองเดก็อย่างรอบด้านในระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่	ควรให้ความส�าคญักบัสถานการณ์ของเดก็ทัง้หมดในบรบิท
ของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ซึ่งรวมถึงเด็กที่อยู่ในประเทศที่เป็นต้นทาง	ทางผ่าน	จุดหมาย	และประเทศที่เด็กกลับไปพ�านัก
อาศัย	ทั้งนี้	นอกจากการด�าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กแล้ว	หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานและนโยบายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งส่งผลต่อสิทธิของเด็ก	ๆ	ก็ควรประเมินและให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อเด็กและความต้องการ
ของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ในทุกขั้นตอนของการจัดท�านโยบายและด�าเนินการ

15.	 รัฐภาคีควรพัฒนานโยบายที่มุ่งส่งเสริมสิทธิของเด็กทั้งหมดในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	หรือการพิจารณาด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการเมือง

16.	 รฐัภาคคีวรก�าหนดนโยบายด้านสทิธเิดก็ทีเ่ป็นระบบส�าหรบัการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูเชงิปรมิาณและคณุภาพของเด็กท้ังหมดในบรบิท
ของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	เพื่อใช้ก�าหนดนโยบายที่มุ่งให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กอย่างรอบด้าน	โดยข้อมูลดังกล่าวควรถูก
จ�าแนกเป็นกลุ่มตามสัญชาติ	สถานะของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	เพศ	อายุ	ชาติพันธุ์	ความทุพพลภาพ	และสถานะอื่น	ๆ 	ที่ควรให้ความส�าคัญ	
เพื่อติดตามตรวจสอบปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกัน	(intersectional	discrimination)	คณะกรรมการทั้งสองชุดเน้นถึงความส�าคัญของ
การพฒันาตวัชีว้ดัส�าหรบัการประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านสทิธขิองเดก็ทัง้หมดในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ	ซึง่รวม
ถึงการใช้วิธีการที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อเก็บรวบรวม	 และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปลอดภัย
ของเดก็	และ/หรอืครอบครวั	ข้อมลูนีค้วรถกูเปิดเผยแก่เดก็และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หมด	โดยให้การเคารพต่อสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและมาตรฐาน
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน	 ทั้งนี้	 ควรเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเก็บรวบรวมและประเมินผลจากข้อมูลดังกล่าวด้วย

17.	 ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางชีวภาพ	 (biometric)	ควรถูกใช้เฉพาะเพื่อความมุ่งหมายในด้านการคุ้มครองเด็กเท่านั้น	
โดยมีกฎระเบียบท่ีเหมาะสมและการควบคุมอย่างเคร่งครัดส�าหรับการเก็บรวบรวม	 การใช้	 การเก็บรักษา	 และการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว	
คณะกรรมการทัง้สองชดุสนบัสนนุให้ใช้มาตรฐานทีเ่ข้มงวดในการพฒันาและการใช้งานของระบบข้อมลู	รวมถงึการแบ่งปันข้อมลูระหว่างหน่วย
งาน	และ/หรือระหว่างประเทศให้ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก	รัฐภาคีควรใช้	“ไฟร์วอลล์”	และห้ามการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ
เด็ก	ๆ	เพื่อการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง	และความมุ่งหมายอื่น	ๆ	เช่น	การคุ้มครอง	การเยียวยา	งานด้านทะเบียนราษฎร	และการเข้าถึง
บริการต่าง	 ๆ	 กลไกและมาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการรักษาหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 และคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก�าหนดไว้

18.	 คณะกรรมการทัง้สองชดุมคีวามเห็นว่า	ในการส่งเสรมิสทิธขิองเดก็ทัง้หมดในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน
นั้น	นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ควรจะพัฒนาขึ้นและด�าเนินการควรจะประกอบด้วย	ก)	นโยบายร่วมที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน	ระหว่างหน่วยงาน
ด้านการคุ้มครองเด็ก	 หน่วยงานด้านสวัสดิการ	 และหน่วยงานหลักอื่น	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงหน่วยงานด้านการคุ้มครองทางสังคม	 สุขภาพ	 การศึกษา	
ความยุติธรรม	การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	และเพศ	รวมถึงระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองในระดับภูมิภาค	ระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น	ข)	
ทรัพยากรซ่ึงรวมถึงงบประมาณท่ีเพียงพอส�าหรับการด�าเนินการตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิผล	 และ	 ค)	 การฝึกอบรมอย่างต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอส�าหรับเจ้าพนักงานด้านการคุ้มครองเด็ก	 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	 และเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 ในประเด็นสิทธิเด็ก	
ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	ผู้ลี้ภัย	บุคคลไร้สัญชาติ	รวมทั้งการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกัน	(intersectional	discrimination)
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III. หลกัการพืน้ฐานของอนสุญัญาทัง้สองฉบบัในดา้นสทิธขิองเดก็ในบรบิทของการอพยพโยกยา้ยถิ่นฐานระหวา่งประเทศ

19.	 รัฐภาคีของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็กมหีน้าทีด่�าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง	ทัง้ด้านนติบิญัญตั	ิการก�าหนดนโยบาย	และการก�าหนดวิธีปฏิบตั	ิ
เพื่อการด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าว	(บทบัญญัติข้อ	4)	ในการด�าเนินมาตรการทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก	
รัฐภาคีจะยึดหลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	(บทบัญญัติข้อ	2)	ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นล�าดับแรก	
(บทบัญญัติข้อ	3)	สิทธิที่จะมีชีวิต	มีการอยู่รอด	และมีการพัฒนา	(บทบัญญัติข้อ	6)	สิทธิของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อเขาหรือเธอ	และความคิดเห็นดังกล่าวจะได้การพิจารณา	(บทบัญญัติข้อ	12)	รัฐภาคีควรใช้มาตรการต่าง	ๆ 	ซึ่งรวมถึงเครื่องมือทางนิติบัญญัติ
และนโยบาย	ที่มุ่งประกันว่าหลักการเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติตาม	และควรให้ความส�าคัญกับนโยบายทั้งหมดที่ส่งผลต่อเด็กในบริบทของการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์และตีความหมายของพันธกรณีตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อคิดเห็น
ทั่วไปร่วมกันฉบับที่	 4	 (พ.ศ.	 2560)	 ของคณะกรรมการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	 และฉบับที่	 23	
(พ.ศ.	2560)	ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งระบุถึงพันธกรณีของรัฐต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ	ในประเทศที่เป็นต้นทาง	ทางผ่าน	จุดหมาย	และประเทศที่เด็กเหล่านี้กลับไปพ�านักอาศัย

20.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดยืนยันถึงการด�าเนินการตามบทบัญญัติข้อ	41	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	และบทบัญญัติข้อ	81	ของอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	 และย�้าว่าในกรณีที่มีมาตรฐานต่างกัน	 ควรปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมาย
ของประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีส่งเสริมสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศมากที่สุด	 นอกจากนี้
การตีความหมายของอนุสัญญาทั้งสองฉบับโดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง	 ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการประกันให้รัฐภาคีด�าเนินการคุ้มครองและ
ส่งเสรมิสิทธขิองเดก็ทัง้หมดในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสิทธผิล	ภายใตค้วามทา้ทายที่เพิม่ขึน้อย่างต่อ
เนื่องซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ

ก	 การไม่เลือกปฏิบัติ	 (บทบัญญัติข้อ	1	และข้อ	7	ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	และ
บทบัญญัติข้อ	2	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

21.	 การไม่เลอืกปฏบิติัเป็นหลักการพ้ืนฐานซึง่ครอบคลุมทกุแง่มุมทีเ่ก่ียวกับเด็กในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ6	เด็กทัง้หมด
ทีเ่กีย่วข้องกบัหรือได้รบัผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศพงึได้รบัสทิธอิย่างครบถ้วน	โดยไม่ค�านงึถงึอาย	ุเพศ	อัตลกัษณ์
ทางเพศหรือเพศวิถี	ชาติพันธุ์หรือต้นก�าเนิดทางชาติ	ความทุพพลภาพ	ศาสนา	สถานะทางเศรษฐกิจ	สถานะของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานหรือ
สถานะทางเอกสาร	สถานะไร้สัญชาติ	เชื้อชาติ	สีผิว	สถานะด้านการสมรสหรือสถานะครอบครัว	สถานะด้านสุขภาพหรือสถานะอื่น	ๆ 	ทางสังคม	
กิจกรรม	ความคิดเห็นที่แสดงออกมา	หรือความเชื่อของเด็ก	พ่อแม่	ผู้ปกครองตามกฎหมาย	หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก	หลักการนี้ใช้ได้
อย่างสมบูรณ์กับเด็กทุกคนและกับพ่อแม่ของเด็ก	ไม่ว่าการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจะเกิดจากเหตุผลใด	และไม่ว่าเด็กจะก�าลังเดินทางหรือได้ตั้ง
ถิ่นฐานแล้ว	การมีอยู่หรือไม่อยู่ในระบบทะเบียน	หรือมีสถานะอื่น	ๆ

22.	 หลกัการว่าด้วยการไม่เลอืกปฏบิตัต้ิองเป็นศนูย์กลางของนโยบายและกระบวนการทัง้หมดในด้านการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	ซึง่รวมถงึมาตรการ
ควบคมุชายแดน	และไม่ค�านงึถงึสถานะของของเดก็หรอืพ่อแม่ทีเ่ป็นผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐาน	การปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัต่อผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐาน
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และเหมาะสมเพื่อความมุ่งหมายอันชอบธรรม	 และสอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 รวมถึง
บรรทดัฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชน	ในท�านองเดียวกัน	รฐัภาคคีวรประกันว่าเด็กทีเ่ป็นผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน
และครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่พวกเขาเข้าไปพ�านักอาศัย	โดยได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิผล	และสามารถเข้าถึง
บริการต่าง	ๆ	ได้อย่างเท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐ

23.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดเสนอแนะให้รัฐภาคีด�าเนินมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกชนิด	และให้การคุ้มครองแก่เด็กจากการ
เลือกปฏิบัติในรูปแบบที่ซ�้าซ้อนและทับซ้อนตลอดกระบวนการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 รวมถึงในระหว่างที่เด็กอยู่ในประเทศถ่ินก�าเนิด	 และ
ภายหลังจากที่เด็กได้กลับไปอยู่ในประเทศถ่ินก�าเนิดแล้ว	 และ/หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นผลจากสถานะของเด็กที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	
ในอันท่ีจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 รัฐภาคีควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการขจัดความเกลียดกลัวต่างชาติ	 ลัทธิเหยียดผิว	 และการเลือก
ปฏิบัติ	และด�าเนินมาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อขจัดทัศนคติและพฤติกรรมเหล่านั้น	รวมถึงเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้	นอกจากนี้รัฐต่าง	ๆ 	ควรส่งเสริมให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	
ได้เข้าร่วมอย่างกลมเกลียวในสังคมของรัฐ	 และด�าเนินแผนงานเพื่อยกระดับความรู้เก่ียวกับการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	และแก้ไขปัญหาการมี
ทัศนคติเชิงลบต่อผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 เพื่อคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและครอบครัวของเด็กจากความ

6 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 6 ย่อหน้า 18 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก



74 สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

รุนแรง	การถูกเลือกปฏิบัติ	การรังควาญ	และการกลั่นแกล้ง	รวมถึงเพื่อให้พวกเขาได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับ	และอนุสัญญาฉบับอื่น	ๆ	ที่รัฐได้ให้สัตยาบัน7	โดยควรให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับความท้าทายและความเสี่ยงทางด้านเพศและด้านอื่น	ๆ	
ที่อาจก่อปัญหาทับซ้อนขึ้น

24.	 รัฐภาคีควรท�าการวิเคราะห์เพศภาวะ	(gender	analysis)	อย่างถี่ถ้วน	ถึงผลกระทบจากนโยบายและแผนงานด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่
เดก็ทกุเพศได้รับ	และควรทบทวนและแก้ไขข้อกฎหมายและการปฏบิัตทิีจ่�ากดัโอกาสของเดก็หญิง	หรอืไม่ยอมรับว่าเดก็หญิงมขีดีความสามารถ
หรือมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง

25.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดเสนอแนะให้รัฐภาคีให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับนโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานเพื่อป้องกันการ
เลือกปฏิบัติต่อเด็กพิการที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหรือผู้ลี้ภัย	และด�าเนินนโยบายและแผนงานที่จ�าเป็น	ส�าหรับการประกันให้เด็กเหล่านี้ได้
รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานอย่างครบถ้วนเหมือนกับเด็กที่เป็นพลเมืองของรัฐ	 โดยค�านึงถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities)

26.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดมีความเห็นว่า	การด�าเนินการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติเฉพาะในแง่กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนั้น	อาจไม่ท�าให้เกิด
ความเสมอภาคในทางปฏิบัติ	รัฐภาคีจึงควรด�าเนินการเพื่อให้เด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ได้รับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ในอนุสัญญาทั้งสองฉบับอย่างครบถ้วน	ด้วยการด�าเนินมาตรการป้องกัน	ลดทอน	ขจัดเงื่อนไข	และทัศนคติที่ท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
เหล่านี้	หรือส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	รัฐภาคีควรจดบันทึกอย่างเป็นระบบ	ถึงการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
และครอบครัวในบรบิทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ	ท�าการสอบสวนและก�าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพือ่ยตุกิารกระท�าดงักล่าว

ข	 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	(บทบัญญัติข้อ	3	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

27.	 บทบัญญัติข้อ	 3	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	ศาลยุติธรรม	 หน่วยงานฝ่ายปกครอง	 และ
องค์กรนิติบัญญัติ	เพื่อประกันว่าผลประโยชน์สูงสุดของเด็กจะได้รับการพิจารณาและค�านึงถึงเป็นล�าดับแรกในการกระท�าทั้งปวงที่ส่งผลต่อเด็ก	
การที่คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุไว้ในข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่	14	ย่อหน้า	6	ว่า	ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องได้การค�านึงถึง
เป็นล�าดับแรกและเป็นสิทธิที่ส�าคัญ	ซึ่งตีความได้ว่าเป็นหลักการและระเบียบปฏิบัติที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย	และใช้ได้ทั้งกับเด็กแต่ละคนและ
กลุ่มเด็ก	ในข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับดังกล่าว	ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อแนะน�าหลักในประเด็นนี้ส�าหรับรัฐภาคี	คณะกรรมการฯ	ยังได้ให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็กอีกด้วย

28.	 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กยอมรับว่าการกระท�าที่ได้รับการพิจารณาและถูกก�าหนดว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้น	อาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์หรือสิทธิอื่น	 ๆ	 (เช่น	 ผลประโยชน์หรือสิทธิของเด็กอื่น	 ๆ	 สาธารณชน	 หรือพ่อแม่)	 และต้องได้รับการแก้ไขเป็นรายกรณี	
เพื่อหาทางออกที่ประนีประนอมผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ	คณะกรรมการฯ	ได้เน้นย�้าในข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่	14	ย่อหน้า	39	ว่า	
การที่ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องได้รับการค�านึงถึงเป็นล�าดับแรกนั้น	 มีความหมายว่าผลประโยชน์ของเด็กมีความส�าคัญล�าดับสูง	 และ
ไม่ได้เป็นเพียงหน่ึงในข้อพิจารณาท่ีหลากหลาย	 จึงควรให้น�้าหนักมากเป็นพิเศษกับการกระท�าที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กสูงสุด	 ในย่อหน้า	 82	
ของข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับดังกล่าว	คณะกรรมการฯ	ยังได้เน้นว่าการพิจารณาและการก�าหนดว่าการกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
นั้น	เป็นการด�าเนินการเพื่อประกันให้เด็กได้รับสิทธิตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างครบถ้วน	และมีพัฒนาการอย่างกลมกลืน

29.	 รัฐภาคีต้องประกันให้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กได้รับการเคารพอย่างสมบูรณ์	 ในกฎหมาย	 การวางแผน	 และการด�าเนินงานด้านคนเข้าเมือง	
และในการประเมนิด้านนโยบายและการตดัสนิใจเก่ียวกับกรณขีองเดก็แต่ละคน	รวมถงึในการอนมุตัหิรอืปฏเิสธค�าร้องขอเข้าเมอืงหรอืขอพ�านกั
อาศัยในประเทศ	การตัดสินใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	การจ�ากัดสิทธิของเด็ก	และ/หรือสิทธิของพ่อแม่
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก	 การตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของครอบครัว	 และการควบคุมตัวเด็ก	 ซึ่งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นล�าดับแรก

30.	 ข้อความที่ให้หลักประกันเก่ียวกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็กควรได้รับการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง	 ในกระบวนการตัดสินใจทางการปกครองหรือ
ตุลาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง	 การพ�านักอาศัย	 การกลับสู่ถิ่นก�าเนิด	 การจัดที่อยู่อาศัยให้เด็กหรือการดูแลเด็ก	 และการควบคุมตัวหรือ
ขับไล่ผู้ปกครองของเด็กเนื่องจากเขาหรือเธอมีสถานะเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

7 เรื่องเดียวกัน ย่อหน้า 70
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31.	 เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดในกระบวนการเกี่ยวกับการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	หรือในการตัดสินใจซึ่งอาจส่งผลต่อเด็กนั้น	
คณะกรรมการท้ังสองชุดเน้นถึงความจ�าเป็นในการด�าเนินกระบวนการพิจารณาและกระบวนการก�าหนดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นระบบ	
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	หรือการตัดสินใจอื่น	ๆ	ที่ส่งผลต่อผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นเด็ก	 โดยคณะ
กรรมการว่าด้วยสทิธิเดก็ได้อธบิายไว้ในข้อคดิเห็นทัว่ไปฉบบัที	่14	ว่า	ควรท�าการพจิารณาและก�าหนดว่าการกระท�าใดเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของเดก็ก่อนทีจ่ะท�าการตดัสนิใจ	ทัง้นี	้“การพจิารณาประโยชน์สงูสดุ”	ประกอบด้วยการให้น�า้หนกั	และรกัษาสมดลุระหว่างองค์ประกอบทัง้หมด
ท่ีเกีย่วข้องกบัการตดัสินใจในสถานการณ์หนึง่	ส�าหรบัเด็กคนหนึง่หรอืกลุม่หนึง่	“การก�าหนดประโยชน์สูงสดุ”	เป็นกระบวนการทีม่ลีกัษณะเป็น
ทางการและเข้มงวด	ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อก�าหนดว่าการกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก	โดยอาศัยผลจากการพิจารณาประโยชน์
สูงสุด	นอกจากนี้	การพิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็กยังเป็นการด�าเนินการที่เจาะจงส�าหรับแต่ละรายกรณตีามเงื่อนไขเฉพาะตัวของเด็กแต่ละ
คนหรือแต่ละกลุ่ม	ซึ่งรวมถึงอายุ	เพศ	และวุฒิภาวะ	โดยไม่ค�านึงถึงการที่เด็กคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเป็นชนกลุ่มน้อย	หรืออยู่ในบริบทใดทางสังคม
และวัฒนธรรม	

32.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดเน้นว่ารัฐภาคีควร

(ก)	 ให้ความส�าคัญล�าดับสูงแก่ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	ในกฎหมาย	นโยบาย	และการปฏิบัติของรัฐ

(ข)	 ประกันว่าหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	จะได้รับการบูรณาการ	ตีความหมาย	และน�าไปใช้อย่างสม�่าเสมอ	ในกระบวนการพิจารณา
และตัดสินใจทางนิติบัญญัติ	การปกครอง	และตุลาการ	และในนโยบายและแผนงานด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
และส่งผลกระทบต่อเด็ก	รวมถึงในนโยบายและบริการคุ้มครองดูแลพลเมืองที่อยู่ในต่างประเทศ	ทั้งนี้	ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ส�าหรับการด�าเนินการตามหลักการนี้อย่างมีประสิทธิผล

(ค)	 ประกันให้การพิจารณาและการก�าหนดประโยชน์สูงสุดทุกครั้ง	 เป็นการด�าเนินงานที่ให้น�้าหนักอย่างเหมาะสมต่อการเคารพสิทธิของเด็ก
ในระยะสั้นและระยะยาว	 ในกระบวนการตัดสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก	 และประกันให้มีการก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการด�าเนินงาน
ดังกล่าว	 ซึ่งรวมถึงการจัดให้เด็กมีผู้แทนทางกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 การพิจารณาประโยชน์
สูงสุดควรกระท�าโดยโดยทีมสหวิชาชีพท่ีไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 และโดยการมีส่วนรวม
อย่างจริงจังของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองเด็ก	 หน่วยงานด้านสวัสดิการส�าหรับเด็ก	 และผู้เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พ่อแม่	
ผู้ปกครอง	ผู้แทนทางกฎหมายของเด็ก	และตัวเด็กเอง

(ง)	 พฒันากระบวนการและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน	เพ่ือให้ผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐาน	ใช้เป็นแนวทาง
ส�าหรับการก�าหนดว่าการกระท�าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 และให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกแก่การกระท�านั้นในการด�าเนิน
งานส�าหรับเด็กที่อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าสู่รัฐ	การพ�านักอาศัยในรัฐ	การกลับไปตั้งถิ่นฐาน	และการกลับสู่ถิ่นก�าเนิด	รวมถึงพัฒนากลไก
ที่มุ่งติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าวอย่างครบถ้วน

(จ)	 พิจารณาและก�าหนดประโยชน์สูงสุดของเด็ก	ในขั้นตอนต่าง	ๆ 	ของการด�าเนินงานด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและการแสวงหาที่พักพิง	
ซึ่งอาจส่งผลให้พ่อแม่ของเด็กถูกกักขังหรือถูกส่งตัวกลับเนื่องจากมีสถานะเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน8	ควรก�าหนดให้ต้องใช้กระบวนการ
ก�าหนดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจที่อาจท�าให้เด็กถูกแยกจากครอบครัวหรือถูกควบคุมตัว	ซึ่งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นล�าดับแรก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับกรณีของการรับบุตรบุญธรรม

(ฉ)	 ท�าการพจิารณาประโยชน์สงูสดุเป็นรายกรณ	ีเพือ่ใช้ในกระบวนการตดัสนิใจตามแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการเลีย้งดทูดแทนส�าหรบัเดก็	(Guidelines	
for	the	Alternative	Care	of	Children)9	เกีย่วกบัประเภทของทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบัเดก็ทีอ่ยูต่ามล�าพงัหรอืถกูแยกจากพ่อแม่	
หรือเด็กที่อยู่กับพ่อแม่	โดยควรเลือกที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่ในชุมชนก่อนหากเป็นไปได้	มาตรการใด	ๆ	ที่ให้การคุ้มครองแก่เด็กแต่ส่งผล
ให้เด็กถูกจ�ากัดเสรีภาพ	ควรด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	เท่าที่จ�าเป็นภายใต้ระบบการคุ้มครองเด็กและมาตรฐานเดียวกับระบบ
ดังกล่าว	โดยต้องด�าเนินการในระดับที่เหมาะสมส�าหรับการปกป้องเด็กไม่ให้ท�าร้ายตนเองหรือผู้อื่น	ทั้งนี้	การด�าเนินการดังกล่าวควรเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนการเลี้ยงดูเด็กแบบองค์รวม	 และไม่มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย	 การปฏิบัติ	 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

(ช)	 ท�าการพิจารณาประโยชน์สูงสุดส�าหรับกรณีที่อาจน�าไปสู่การขับครอบครัวผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกเนื่องจากมีสถานะเป็นผู้อพยพโยก
ย้ายถิ่นฐาน	เพื่อประเมินว่าการเนรเทศมีผลกระทบอย่างไรต่อสิทธิ	พัฒนาการ	และสุขภาพจิตของเด็ก

8 ย่อหน้า 73-74 รายงานของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก จากการปรึกษาหารือท่ัวไปซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันในปี พ.ศ. 2555 ในประเด็นสิทธิของเด็กทั้งหมด
ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศ ดูรายละเอยีดได้ท่ี www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendatio ns.pdf.
9 มติสมัชชาสหประชาชาติที่ 64/142 ภาคผนวก

https://www.ohchr.org/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendatio%20ns.pdf
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(ซ)	 ประกันให้เด็กได้รับการระบุตัวโดยทันทีในกระบวนการควบคุมชายแดนและกระบวนการอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการอพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานภายในเขตอ�านาจของรัฐ	ทั้งนี้	บุคคลที่อ้างว่าตนเองเป็นเด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะของเด็ก	และส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ด้านการคุม้ครองเดก็หรอืบรกิารต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องโดยทนัท	ีรวมถงึท�าการแต่งตัง้ผูป้กครองส�าหรบัเด็กทีอ่ยูต่ามล�าพงัหรอืถกูแยกจากพ่อแม่

(ฌ)	 ให้แนวทางส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการผลประโยชน์สูงสุดของเด็กส�าหรับเด็กที่เป็นผู้อพยพโยก
ย้ายถิ่นฐาน	ซึ่งรวมถึงเด็กที่เดินทางผ่าน	และพัฒนากลไกที่มุ่งติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างถูกต้อง

(ญ)	 พฒันากระบวนการก�าหนดประโยชน์สงูสดุส�าหรบัเดก็ทีอ่ยูต่ามล�าพงัและเดก็ทีอ่ยูก่บัครอบครวั	เพือ่หาวธิกีารทีแ่ก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน	
มั่นคง	และยั่งยืน	รวมถึงเพื่อด�าเนินการตามวิธีดังกล่าว10	ซึ่งรวมถึงการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวเข้ากับสังคมในประเทศที่พ�านักอาศัยอยู่	
การส่งกลับประเทศถิ่นก�าเนิด	 หรือการตั้งถิ่นฐานในประเทศท่ีสาม	 วิธีการดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาระยะปานกลาง	 และ
เปิดโอกาสให้เดก็และครอบครวัได้รบัสถานะของการเป็นผูพ้�านกัอาศัยเพือ่ประโยชน์สงูสดุของเดก็	การด�าเนนิกระบวนการก�าหนดประโยชน์
สูงสุดควรได้รับการแนะน�าโดยหน่วยงานดา้นการคุ้มครองเด็กซึ่งอยู่ภายใต้ระบบการคุ้มครองเดก็	ทั้งนี้	ควรจัดให้เด็กได้ร่วมแสดงความคิด
เห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีและแผนการแก้ปัญหา	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2552)	ของคณะกรรมการว่า
ด้วยสิทธิเด็ก	ซึ่งระบุถึงสิทธิของเด็กที่จะได้รับโอกาสมีสิทธิมีเสียง

(ฐ)	 ในกรณีที่การกลับสู่ประเทศถิ่นก�าเนิดถูกก�าหนดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดส�าหรับเด็ก	ควรจัดท�าแผนด�าเนินการรายกรณี	 เพื่อให้เด็กได้คืนสู่
สงัคมของเขาหรือเธออย่างยัง่ยนื	และหากเป็นไปได้	ควรจดัท�าแผนดงักล่าวร่วมกับเด็ก	คณะกรรมการท้ังสองชดุเน้นว่าประเทศท่ีเป็นต้นทาง	
ทางผ่าน	จุดหมาย	และประเทศที่เด็กกลับไปพ�านักอาศัย	ควรจัดท�ากรอบการท�างานที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน	โดยมีทรัพยากรที่เพียงพอ
ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบาย	 และมีกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	 กรอบการท�างานดังกล่าวควรประกันให้
เด็กที่กลับสู่ประเทศถิ่นก�าเนิดหรือประเทศที่สาม	 ได้คืนสู่สังคมอย่างกลมกลืน	 ด้วยวิธีการที่เน้นถึงสิทธิของเด็ก	 โดยมีมาตรการที่ให้การ
คุ้มครองเด็กโดยทันที	และมาตรการส�าหรับการแก้ปัญหาระยะยาว	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเข้าถึงบริการและการสนับสนุนด้านการศึกษา	
สุขภาพ	จิตสังคม	ชีวิตครอบครัว	การเข้าร่วมในสังคม	ความยุติธรรม	และการคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ	ในสถานการณ์ทั้งหมด
นี	้ควรประกนัให้มกีารติดตามผลด้วยวิธีการท่ีเน้นถงึสทิธขิองเดก็โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และมกีารตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงาน
อิสระ	คณะกรรมการทั้งสองชุดเน้นว่า	ควรด�าเนินมาตรการสง่เด็กกลบัสู่ประเทศถิ่นก�าเนิดและมาตรการคืนเดก็สู่สังคม	ในลักษณะทีย่ั่งยนื
ตามความหมายของสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิต	มีการอยู่รอด	และมีการพัฒนา

33.	 รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ	3	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ด้วยการประกันว่าการตัดสินใจส่งเด็กกลับประเทศถิ่นก�าเนิด	จะต้องขึ้น
อยูก่บัพยานหลกัฐาน	และต้องด�าเนินการเป็นรายกรณตีามกระบวนการทีม่มีาตรฐานเหมาะสม	ซึง่รวมถงึการพจิารณาและก�าหนดว่าการกระท�า
ใดเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก	กระบวนการดังกล่าวควรประกันว่าเด็กจะมีความปลอดภัย	ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม	และได้รับการคุ้มครอง
สิทธิอย่างครบถ้วนเมื่อกลับถึงประเทศถิ่นก�าเนิด	นอกจากนี้	ข้อพิจารณาต่าง	ๆ	เช่นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	
ย่อมไม่สามารถหกัล้างข้อพจิารณาด้านผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ได้	คณะกรรมการทัง้สองชุดเน้นว่าการส่งเดก็กลบัประเทศถิน่ก�าเนดิ	เป็นเพยีง
หนึ่งในวิธีการที่หลากหลายส�าหรับการแก้ปัญหาให้แก่เด็กที่อยู่ตามล�าพัง	เด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่	และเด็กที่อยู่กับพ่อแม่	วิธีการเหล่านั้นได้แก่	
การจัดให้เด็กเข้าร่วมในสังคมของประเทศที่เด็กพ�านักอาศัยในลักษณะชั่วคราวหรือถาวร	ตามความเหมาะสมส�าหรับสถานการณ์ของเด็กแต่ละ
คน	การจัดให้เด็กตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว	หรือวิธีการอื่น	ๆ 	ที่สามารถระบุได้เป็นรายกรณีภายใต้กลไกความร่วมมือ
ทีม่อียู	่เช่น	อนสุญัญาว่าด้วยขอบเขตอ�านาจ	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	การระบตุวับคุคล	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการปฏบิตังิานร่วมกนั	ทีเ่กีย่วข้อง
กบัความรบัผดิชอบของผูป้กครอง	และมาตรการคุม้ครองเดก็	(Convention	on	Jurisdiction,	Applicable	Law,	Recognition,	Enforcement	
and	Co-operation	in	respect	of	Parental	Responsibility	and	Measures	for	the	Protection	of	Children)

ค	 สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น	ซึ่งจะได้รับการพิจารณา	และสิทธิในการมีส่วนร่วม	(บทบัญญัติข้อ	12	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

34.	 บทบัญญัติข้อ	 12	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเน้นถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของเด็ก	 ซึ่งหมายถึงสิทธิของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็น
โดยเสรี	และความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ	และวุฒิภาวะของเด็ก

10 วิธีการท่ีแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน ม่ันคง และย่ังยืน คือวิธีการที่สนองตอบต่อผลประโยชน์สุดสุด และสวัสดิภาพของเด็กในระยะยาวได้อย่างย่ังยืนและ
มั่นคงมากที่สุดเท่าที่มีความเป็นไปได้ โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ประกันว่าเด็กจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในสภาพแวดล้อมที่สนองตอบต่อความจ�าเป็นของเขาหรือเธอ และ
เอื้ออ�านวยให้เขาหรือเธอได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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35.	 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธเิดก็ได้ย�า้ไว้ในข้อคิดเหน็ทัว่ไปฉบับที	่12	ว่า	มาตรการทีเ่พียงพอส�าหรบัประกันสทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รับโอกาสมีสทิธิมเีสยีง	
ควรถูกใช้ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	เนื่องจากเด็กที่เข้าสู่ประเทศอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและล่อแหลม
ต่ออันตรายมากเป็นพิเศษ11	 ด้วยเหตุนี้การเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตของตนจึงมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งยวดในการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงกระบวนการพิจารณาด้านคนเข้าเมืองและผู้แสวงหาที่พักพิง	 เพื่อให้น�้าหนักอย่างเหมาะสมต่อ
ความคิดเห็นของเด็ก	ทั้งนี้เด็กอาจมีแผนการและปัจจัยผลักดันของตนเองส�าหรับการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	นโยบายและการตัดสินใจจึงไม่อาจ
มีประสิทธิผลหรือมีความเหมาะสมได้หากขาดการมีส่วนร่วมของเด็ก	คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กได้ย�้าด้วยว่า	 เด็กเหล่านี้ควรได้รับข้อมูล
ทัง้หมดทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่รวมถงึข้อมลูเกีย่วกับสทิธขิองตน	บรกิารต่าง	ๆ 	ทีม่อียู	่ช่องทางการสือ่สาร	กลไกการร้องทกุข์	กระบวนการด้านคนเข้าเมือง	
กระบวนการด้านผู้แสวงหาที่พักพิง	และผลของการด�าเนินกระบวนการเหล่านี้	ทั้งนี้	เด็กควรได้รับข้อมูลที่เป็นภาษาของเด็กในเวลาที่เหมาะสม	
ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อเด็กและเหมาะสมกับวัยของเด็ก	 เพื่อให้ความคิดเห็นของเด็กได้รับการพิจารณาและให้น�้าหนักอย่างเหมาะสมใน
กระบวนการเหล่านี้12 

36.	 รฐัภาคคีวรแต่งตัง้ผูแ้ทนทางกฎหมายทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมส�าหรับเด็กทกุคน	รวมถึงเด็กท่ีอยูก่บัพ่อแม่	และแต่งต้ังผูท้ีไ่ด้รับการฝึกอบรมมาแล้ว	
ให้เป็นผูป้กครองส�าหรบัเดก็ทีอ่ยูต่ามล�าพงัและเด็กทีถ่กูแยกจากพ่อแม่	โดยควรด�าเนนิการดงักล่าวอย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได้หลงัจากเดก็เดนิ
ทางมาถึง	 และโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย13	 รวมถึงประกันให้มีกลไกร้องทุกข์ส�าหรับเด็ก	 และควรเปิดโอกาสให้เด็กมีล่ามตลอดกระบวนการ	 เพื่อให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ด้วยภาษาของตนเอง	 และ/หรือเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับ
ชาติพันธุ์	 ศาสนา	 และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเด็ก	 ล่ามวิชาชีพเหล่านี้ควรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความจ�าเป็นของเด็กในบริบทของการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	ซึ่งรวมถึงความจ�าเป็นทางเพศ	วัฒนธรรม	ศาสนา	และความจ�าเป็นด้านอื่น	ๆ	ที่ทับซ้อนกัน

37.	 รัฐภาคีควรด�าเนินมาตรการทั้งหมดที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กับการมีส่วนร่วมของเด็ก	รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิ
มีเสียงในกระบวนพิจารณาทางการปกครองหรือตุลาการ	ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของเด็กหรือครอบครัวของเด็ก	รวมถึงในการตัดสินใจด้านการดูแล	
สถานที่พักพิง	หรือสถานะของการเป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	ความคิดเห็นของเด็กควรได้รับการพิจารณาโดยอิสระจากพ่อแม่	และควรค�านึง
ถึงเงื่อนไขเฉพาะตัวของเด็กในการพิจารณาส�าหรับกรณีของครอบครัว	กระบวนการเหล่าน้ีควรประกอบด้วยการพิจารณาประโยชน์สูงสุดของ
เดก็	โดยค�านงึถงึเหตผุลของเดก็ในการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	คณะกรรมการว่าด้วยสทิธเิดก็ได้เน้นถงึความส�าคญัของความเชือ่มโยงระหว่างสทิธิ
ท่ีความคิดของเด็กจะได้รบัการพจิารณากบัผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ด้วยการระบวุ่า	การปฏบิตัติามบทบญัญตัข้ิอ	3	ย่อมไม่อาจกระท�าได้อย่าง
ถูกต้องหากขาดการเคารพในองค์ประกอบของบทบัญญัติข้อ	12	และระบุด้วยว่า	บทบัญญัติข้อ	3	สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบัญญัติข้อ	12	
ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจใด	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อเขาหรือเธอ14 

38.	 รัฐภาคีควรด�าเนินมาตรการทั้งหมดที่เหมาะสม	เพื่อประกันสิทธิของเด็กที่จะได้มีโอกาสมีสิทธิมีเสียงในกระบวนการด้านคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับพ่อแม่ของเดก็	โดยเฉพาะส�าหรบัการตัดสนิใจที่อาจส่งผลกระทบต่อสทิธิของเดก็	เช่นสิทธิที่จะไมถู่กแยกจากพอ่แม่	ยกเว้นในกรณีที่การแยก
เช่นว่านี้เป็นเรื่องจ�าเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	(บทบัญญัติข้อ	9	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

39.	 รัฐภาคีควรใช้มาตรการต่าง	 ๆ	 ท่ีมุ่งเปิดโอกาสส�าหรับการมีส่วนร่วมของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	 ในการ
ออกแบบ	ด�าเนินการ	ติดตามตรวจสอบ	และประเมินผลของนโยบายที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อเด็กหรือกลุ่มเด็ก	รวมถึงในด้าน
นโยบายและบรกิารทางสงัคม	รฐัภาคคีวรด�าเนนิการเตรียมความพร้อมของเด็กหญงิและเด็กทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ	ส�าหรบัการมส่ีวนร่วม
อย่างจริงจัง	มีประสิทธิผล	และเท่าเทียมกับเด็กชายในบทบาทผู้น�าทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรมทุกระดับ	ทั้งนี้การมีส่วนร่วม
ของเดก็ในประเทศถิน่ก�าเนดิ	เป็นเงือ่นไขส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัการก�าหนดนโยบายและกระบวนการ	ทีมุ่ง่จดัการกบัปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้เกดิการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของเด็ก	และ/หรือพ่อแม่	รวมถึงการก�าหนดนโยบายด้านนี้	นอกจากนี้	รัฐภาคีควรใช้มาตรการต่าง	ๆ 	ที่มุ่งเปิดโอกาสให้เด็กที่ได้
รบัผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานระหว่างประเทศ	มส่ีวนร่วมในระดบัต่าง	ๆ 	โดยผ่านทางการปรึกษาหารือ	การร่วมมอื	และการด�าเนนิ
การที่เด็กเป็นผู้น�า	 รวมถึงมาตรการที่มุ่งประกันให้องค์กรภาคประชาสังคม	 ซึ่งรวมถึงสมาคมเด็กและองค์กรที่เด็กเป็นผู้น�า	 สามารถมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบาย	 และในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ	ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติ	ระดับภูมิภาค	และระดับนานาชาติ	ทั้งนี้	ควรขจัดข้อจ�ากัดทั้งหมดส�าหรับการรวมกลุ่มกันโดย
เสรีของเด็ก	ซึ่งรวมถึงการรวมกลุ่มกันในลักษณะสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

11 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 12 ย่อหน้า 123 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก
12 เรื่องเดียวกัน ย่อหน้า 124
13 เรื่องเดียวกัน ย่อหน้า 123-124.
14 เรื่องเดียวกัน ย่อหน้า 74.
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ง	 สิทธิที่จะมีชีวิต	อยู่รอด	และมีการพัฒนาของเด็ก	 (บทบัญญัติข้อ	 9	ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
อพยพและสมาชิกในครอบครัว	และบทบัญญัติข้อ	6	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

40.	 บทบัญญัติข้อ	 6	 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเน้นถึงพันธกรณีของรัฐภาคี	 ในการประกันสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิต	 อยู่รอด	 และมีการพัฒนา	
ซ่ึงรวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	 ศีลธรรม	 จิตวิญญาณ	 และสังคม15	 ท้ังนี้	 ท่ีจุดใดจุดหนึ่งระหว่างกระบวนการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	
สิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตและอยู่รอดอาจถูกคุกคามจากความรุนแรงซึ่งกระท�าโดยองค์กรอาชญากรรม	ความรุนแรงในค่ายพักพิง	ปฏิบัติการผลัก
ดันหรือสกัดกั้น	การใช้ก�าลังเกินกว่าเหตุโดยหน่วยงานควบคุมชายแดน	การที่เรือไม่ช่วยเหลือให้รอดชีวิต	สภาพเลวร้ายของการเดินทาง	หรือ
การเข้าถึงบริการพื้นฐานได้อย่างจ�ากัด	 เด็กที่อยู่ตามล�าพังและเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่อาจตกอยู่ในภาวะล่อแหลมต่ออันตรายเพิ่มข้ึน	 และ
อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น	 เช่น	 เสี่ยงต่อความรุนแรงเกี่ยวกับเพศ	 ความรุนแรงทางเพศ	 การตกเป็นเหยื่อการค้าเด็กเพ่ือการแสวง
ประโยชน์ทางเพศหรือด้านแรงงาน	หรือเสี่ยงต่อความรุนแรงในรูปแบบอื่น	ๆ 	เด็กที่เดินทางร่วมกับครอบครัวมักจะได้พบเห็นหรือได้ประสบกับ
ความรนุแรง	แม้ว่าการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานอาจเปิดโอกาสให้ผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐานมสีภาพการด�ารงชวิีตทีด่ขีึน้	และหนพ้ีนจากการถกูละเมดิ	
แต่กระบวนการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานก็อาจท�าให้เกิดความเสี่ยง	ซึ่งรวมถึงการถูกท�าร้ายร่างกาย	การบอบช�้าทางจิตใจ	การถูกกีดกันทางสังคม	
การถูกเลือกปฏิบัติ	การถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและทางเศรษฐกิจ	การถูกแยกจากครอบครัว	และการถูกจับกุมและกักขังโดยหน่วยงานด้าน
คนเข้าเมือง16	นอกจากนี้	อุปสรรคที่เด็กอาจประสบในการพยายามเข้าถึงบริการด้านการศึกษา	สถานที่พักอาศัยที่เพียงพอ	อาหารและน�้าดื่มที่
ปลอดภัยและเพียงพอ	หรือบริการด้านสุขภาพ	ก็อาจส่งผลเชิงลบต่อพัฒนาการทางร่างกาย	จิตใจ	จิตวิญญาณ	ศีลธรรม	และสังคมของเด็กที่
เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและลูกของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานอีกด้วย

41.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดยอมรับว่า	 ปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กต้องใช้การเดินทางอพยพโยกย้ายถ่ินฐานที่เสี่ยงต่อชีวิตและมีอันตรายอย่างย่ิงได้แก่	
การทีเ่ดก็และครอบครวัไม่มช่ีองทางปกตทิีป่ลอดภยัส�าหรบัการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน	มาตรการควบคมุและตรวจตราชายแดนซึง่มุ่งปราบปราม
แทนที่จะมุ่งอ�านวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินทาง	การใช้วิธีกักขังและเนรเทศ	การขาดโอกาสส�าหรับการได้อยู่ร่วมกันของครอบครัว
ในเวลาที่เหมาะสม	และการขาดช่องทางส�าหรับการจัดระเบียบสถานการณ์ของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

42.	 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการทั้งสองชุด	พันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้บทบัญญัติข้อ	6	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	และบทบัญญัติข้อ	9	
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตอยู่รอด	
และมีการพัฒนา	 รัฐต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่เป็นทางผ่านและจุดหมายของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 ควรให้การใส่ใจเป็นพิเศษกับการ
คุ้มครองเด็กนอกระบบทะเบียนที่อยู่ตามล�าพัง	 ถูกแยกจากครอบครัว	 หรืออยู่ร่วมกับครอบครัว	 เด็กที่แสวงหาที่พักพิง	 เด็กไร้สัญชาติ	
เด็กที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึงการขายเด็ก	 การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า	 และการแต่งงานของเด็ก	
นอกจากนี้รัฐต่าง	 ๆ	 ควรพิจารณาสถานการณ์เสี่ยงต่าง	 ๆ	 ท่ีเด็กอาจประสบเน่ืองจากปัจจัยด้านเพศ	 หรือปัจจัยอื่น	 ๆ	 เช่น	 ความยากจน	
ความทุพพลภาพ	 ศาสนา	 เพศวิถี	 อัตลักษณ์ทางเพศ	 ซึ่งอาจท�าให้ตลอดกระบวนการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเด็กมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการ
ละเมิดทางเพศ	การแสวงประโยชน์	ความรุนแรง	และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่น	ๆ 	ทั้งนี้	นโยบายและมาตรการส�าหรับเด็กเหล่านี้	รวมถึง
มาตรการที่ช่วยให้เด็กเข้าถึงการเยียวยาทางศาลยุติธรรมและทางอื่น	ๆ 	ที่ปลอดภัย	เป็นมิตร	และค�านึงถึงเพศสภาพของเด็ก	ควรถูกก�าหนดขึ้น
เพือ่ให้การคุม้ครองและช่วยเหลอืเดก็เหล่านี	้ด้วยการมุง่ส่งเสรมิให้เดก็สามารถด�าเนนิชวีติต่อไปโดยได้รบัการเคารพ	และคุม้ครองสทิธอิย่างครบถ้วน

43.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดย�้าถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทบัญญัติข้อ	2	ข้อ	6	และข้อ	27	(1)	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ซึ่งก�าหนดว่ารัฐภาคี
ควรประกันให้เด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	 ได้มีมาตรฐานการด�ารงชีพที่เพียงพอส�าหรับพัฒนาการทางร่างกาย	
จิตใจ	จิตวิญญาณ	และศีลธรรม	ไม่ว่าเด็กเหล่านี้และครอบครัวจะมีสถานะใด

44.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดมีความกังวลว่านโยบายและการปฏิบัติที่ปฏิเสธหรือจ�ากัดสิทธิพื้นฐานของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ใหญ่	ซึ่งรวม
ถึงสิทธิของแรงงานและสิทธิอื่น	ๆ	ทางสังคม	ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสัญชาติ	 สถานะไร้สัญชาติ	 ต้นก�าเนิดทางชาติพันธุ์	 หรือสถานะของการเป็น
ผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐานของคนเหล่านี	้อาจส่งผลกระทบโดยตรงหรอืโดยอ้อมต่อสทิธขิองเดก็ทีจ่ะมชีวีติ	อยูร่อด	และมกีารพฒันา	อกีทัง้นโยบาย
เหล่านัน้ยงัอาจเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบนโยบายด้านการอพยพโยกย้ายถิน่ฐานท่ีครอบคลมุอย่างรอบด้าน	รวมถงึเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิ
งานเพื่อน�าประเด็นด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักด้านการพัฒนาของรัฐ	ดังนั้น	รัฐภาคีจึงควรด�าเนินการอย่าง
สอดคล้องกับบทบัญญัติข้อ	18	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ด้วยการประกันว่าพัฒนาการและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	จะได้รับการค�านึง
ถึงอย่างเต็มที่ในนโยบายและการตัดสินใจต่าง	ๆ 	ที่มุ่งจัดระเบียบการเข้าถึงสิทธิทางสังคมของพ่อแม่ของเด็ก	โดยไม่ค�านึงถึงสถานะผู้อพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานของพวกเขา	 ในท�านองเดียวกัน	 สิทธิที่จะมีการพัฒนาและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 ควรได้รับการพิจารณาเมื่อรัฐต่าง	 ๆ	

15 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) ย่อหน้า 12 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุถึงมาตรการทั่วไปส�าหรับการด�าเนินการตามอนุสัญญา
16 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2559) ย่อหน้า 76 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุถึงการด�าเนินการด้านสิทธิของเด็กวัยหนุ่มสาว
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ด�าเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติซึ่งพ�านักอาศัยอยู่ในรัฐ	 ทั้งในลักษณะทั่วไปและเป็นรายกรณี	 รวมถึง
ในการใช้กลไกจัดระเบียบสถานการณ์ของผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐานได้อยู่ร่วมกัน	 และ
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและครอบครัว	ถูกแสวงประโยชน์และถูกสังคมกีดกัน

จ	 การไม่ผลักดันกลับประเทศต้นทางโดยไม่สมัครใจ	 และการห้ามขับออกจากประเทศเป็นกลุ่ม	 (บทบัญญัติข้อ	 9	 ข้อ	 10	 และข้อ	 22	
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	 และบทบัญญัติข้อ	 6	 ข้อ	 22	 และ
ข้อ	37	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

45.	 รัฐภาคีควรเคารพต่อพันธกรณีด้านการไม่ผลักดันกลับประเทศต้นทาง	 ซึ่งเป็นพันธกรณีที่สืบเนื่องมาจากกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน	มนุษยธรรม	และผู้ลี้ภัย	รวมถึงกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ17	คณะกรรมการทั้งสองชุดเน้นว่าหลักการไม่ผลักดันกลับ
ประเทศต้นทาง	 ได้รับการตีความโดยองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 และศาลสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	
ว่าเป็นหลักประกันที่มาจากข้อก�าหนดในด้านการเคารพ	คุ้มครอง	 และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	พันธกรณีนี้ห้ามรัฐไม่ให้ขับบุคคลออกนอกเขต
อ�านาจของรัฐ	หากบุคคลนั้นต้องเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้เมื่อกลับสู่ประเทศต้นทาง	ซึ่งรวมถึงการลงโทษ	การทรมาน	และการกระท�า
ทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนอย่างร้ายแรง	ไม่ว่าบคุคลนัน้จะมสีถานะเป็นผูอ้พยพโยกย้ายถิน่ฐาน	ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ	หรือสถานะอืน่	ๆ 	หรอืมสีญัชาตใิด

46.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดมีความกังวลว่ารัฐภาคีจ�านวนหน่ึงเลือกที่จะตีความหมายของหลักการไม่ผลักดันกลับประเทศต้นทางในแบบที่แคบ	
คณะกรรมการทั้งสองชุดได้ระบุไว้ว่า18	รัฐต้องไม่ปฏิเสธเด็กซึ่งอยู่ที่ชายแดน	หรือส่งเด็กกลับไปสู่ประเทศที่มีเหตุผลที่ท�าให้เชื่อได้ว่าเด็กจะเสี่ยง
ต่ออันตรายที่ไม่อาจแก้ไขได้ในประเทศที่ส่งเด็กกลับ	 หรือในประเทศที่ส่งเด็กกลับทอดที่สอง	 หรือทอดต่อ	 ๆ	 ไป	 โดยอันตรายดังกล่าวได้แก่
อันตรายด้านต่าง	ๆ	ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติข้อ	6	(1)	และข้อ	37	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	พันธกรณีด้านการไม่ผลักดันกลับประเทศต้นทาง
ครอบคลุมถึงการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองโดยอนุสัญญา	ซึ่งฝ่ายรัฐไม่ได้เป็นผู้กระท�า	รวมถึงการละเมิดโดยไม่จงใจ	และ
การละเมิดที่เป็นผลโดยอ้อมจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของฝ่ายรัฐ

47.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดได้ย�้าว่าบทบัญญัติข้อ	22	(1)	ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกใน
ครอบครวั	ตราสารระหว่างประเทศทางด้านสทิธมินษุยชน	และตราสารระดบัภมูภิาคทางด้านสทิธมินษุยชนฉบบัอืน่	ๆ 	ได้ห้ามการขบัออกเป็นกลุม่	
และก�าหนดให้การถูกขับออกแต่ละกรณีต้องได้รับการตรวจสอบและตัดสินใจเป็นรายบุคคล	 โดยประกันให้กระบวนการพิจารณาดังกล่าวเป็น
ไปตามมาตรฐาน	และประกนัให้บคุคลทีก่�าลงัถกูตรวจสอบมสีทิธิในการเข้าถึงความยุตธิรรม	รัฐภาคคีวรใช้มาตรการทัง้หมดทีจ่�าเป็นส�าหรบัการ
ป้องกันการขับเด็กที่เป็นผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและครอบครัวออกนอกอาณาเขตในลักษณะที่เป็นกลุ่ม

IV ความร่วมมือระหว่างประเทศ

48.	 คณะกรรมการท้ังสองชดุเน้นว่ารฐัภาคคีวรใช้การตคีวามหมายของอนสุญัญาทัง้สองฉบบัอย่างครอบคลมุ	เพือ่พฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ในระดับทวิภาคี	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก	เพื่อประกันสิทธิของเด็กทุกคนในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	โดยค�านึง
ถึงแนวทางที่ระบุไว้ในข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้

49.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดเห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานอย่างสอดประสานกันระหว่างประเทศที่เป็นต้นทาง	 ทางผ่าน	 จุดหมาย	 และ
ประเทศทีเ่ดก็เหล่าน้ีกลบัไปพ�านักอาศยั	รวมถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของประเทศเหล่านี	้ในการตอบสนองต่อความต้องการและคุ้มครอง
สิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล�าดับแรก

50.	 คณะกรรมการทั้งสองชุดย�้าว่า	ความตกลงระหว่างประเทศทั้งหมดในระดับทวิภาคี	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ด้านการควบคุมเขตแดนและด้านการควบคมุการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	ควรค�านงึถงึผลกระทบจากการด�าเนนิงานดงักล่าวทีเ่กดิขึน้กบัสิทธขิองเดก็	
และควรปรับการด�าเนินงานตามความจ�าเป็นเพื่อรักษาสิทธิของเด็ก	 คณะกรรมการทั้งสองชุดมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจ�านวนของความ
ตกลงระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มุ่งจ�ากัดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	ซึ่งเป็นวิธีด�าเนินงานท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิของ
เดก็อย่างชดัเจน	โดยคณะกรรมการทัง้สองชดุสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืระหว่างประเทศ	ในการอ�านวยความสะดวกให้กบัการอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานในลักษณะปกติและเป็นระเบียบ	ภายใต้การด�าเนินงานที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วน	

17 บทบัญญัติข้อ 33 ของอนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย (พ.ศ. 2494) บทบัญญัติข้อ 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�าอื่น ๆ  
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี และบทบัญญัติข้อ 16 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
18 ข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 6 ย่อหน้า 27 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก และข้อคิดเห็นทั่วไปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ย่อหน้า 50 ของคณะกรรมการว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว ซึง่ระบถุงึสทิธขิองคนงานอพยพและสมาชกิครอบครวัทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ไม่ปกติ



80 สิทธิและแนวทางการพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

51.	 รัฐภาคีควรรับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากองค์กรระหว่างประเทศ	เพื่อให้การด�าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปใน
ลักษณะที่ให้การเคารพต่อสิทธิของเด็ก	และสอดคล้องกับข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้	องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวได้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	
ขององค์การสหประชาชาติ	และองค์กรระดับภูมิภาค

V การเผยแพร่ การใช้ และการรายงานตามข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้

52.	 รัฐภาคคีวรเผยแพร่ข้อคิดเหน็ท่ัวไปร่วมกนัฉบับน้ีแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หมดในระดบัประเทศ	ระดับภมูภิาค	และระดบัท้องถิน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่	
รัฐสภา	หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็กและด้านการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	หน่วยงานอื่น	ๆ	ของรัฐบาล	และหน่วยงานของศาล
ยุติธรรม	โดยควรด�าเนินการให้เด็ก	นักวิชาชีพ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดรับรู้ถึงข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้	ซึ่งรวมถึงผู้ที่ท�างานเพื่อเด็ก	
และผู้ที่ท�างานร่วมกับเด็ก	(เช่น	ผู้พิพากษา	นักกฎหมาย	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	ครู	ผู้ปกครอง	นักสังคมสงเคราะห์	ศูนย์บริการด้านสุขภาพ	
รวมถึงพนักงานของศูนย์พักพิง	และหน่วยงานด้านสวัสดิการที่ด�าเนินงานโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน)	สื่อมวลชน	และภาคประชาสังคม

53.	 ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้ควรได้การแปลเป็นภาษาต่าง	ๆ 	ที่มีความส�าคัญ	และเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นมิตรและเหมาะสมต่อเด็ก	รวมถึงใน
รูปแบบที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้	ควรจัดการประชุม	การสัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	และกิจกรรมอื่น	ๆ	เพื่อแบ่งปันวิธีที่ดีที่สุดส�าหรับ
การปฏิบัติตามข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้	 ควรน�าข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับน้ีประกอบเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมข้ันก่อนเริ่มและ
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพที่เก่ียวข้องทั้งหมด	 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค	 รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองเด็กและ
ด้านการอพยพโยกย้ายถิน่ฐาน	ข้อคดิเหน็ทัว่ไปร่วมกันฉบบันีค้วรได้รบัการเผยแพร่ให้แก่สถาบนัสทิธมินษุยชนทกุแห่งในระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่	
รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

54.	 ในรายงานความคืบหน้าตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติข้อ	73	ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิก
ในครอบครัว	และบทบัญญัติข้อ	44	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	รัฐภาคีควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามมาตรการต่าง	ๆ	ที่ระบุไว้ใน
ข้อคิดเห็นทั่วไปร่วมกันฉบับนี้	และผลที่ได้รับจากการด�าเนินงานดังกล่าว

VI. การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการตัง้ข้อสงวน

55.	 รัฐต่าง	ๆ	ควรให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับดังต่อไปนี้

ก)	 อนุสัญญาระหว่างประเทศประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว	 รวมถึงท�าค�าประกาศที่มีลักษณะ
ผูกพันภายใต้บทบัญญัติข้อ	76	และข้อ	77	

ข)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ค)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เรื่อง	การขายเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

ง)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เรื่อง	ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

จ)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เรื่อง	กระบวนการติดต่อร้องเรียน

56.	 รัฐภาคีควรพิจารณาทบทวน	เปลี่ยนแปลง	หรือถอนข้อสงวนที่ได้ตั้งไว้ในการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ	ด้วยความมุ่งหมายที่จะประกันให้เด็ก
ในบริบทของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศได้รับสิทธิภายใต้อนุสัญญาทั้งสองฉบับอย่างครบถ้วน
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