
C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 19/9/07 9:16  

  

 
ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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จ้ีศธ.แจงเด็กไรสัญชาติเรียนจบไดวุฒิเทาเทียมกัน 
 
 สนช.ตามจ้ีศธ.แจงหนวยงานเด็กไรสัญชาติเรียนจบไดวุฒิ"เทาเทียม"กัน! 
“สนช.” จ้ี “ศธ.” ตองเรงช้ีแจงใหทุกสวนทราบวา “เด็กไรสัญชาติ” จบตองไดวุฒิบัตรเทาเทียมกัน 
ไมใชประกาศนียบัตร ดาน กรมการปกครอง ยันหมายเลขประจําตัวเด็กไรสัญชาติในสถานศึกษา
เดินหนาไปแลว แตที่ยังไมเสร็จทุกกลุมเพราะขาดงบ สวน “สมช.” ตงิแกปญหาเด็กไรสัญชาติ เร็ว
ไปอาจสงผลเสียมากกวาดี วอนทุกฝายอยากังวลเกินเหตุ  “ครม.” อนุมัติแนวทางและหลักเกณฑ
การกําหนดสถานะชาวมอรแกน 

ความคืบหนากรณีการแกไขปญหาเด็กไรสัญชาติ ที่ "เดลินิวส" ไดทําการเกาะติดมาโดยตลอด 
เพราะคาดหวังจะเปนสื่อกลางใหเด็ก ๆ ไดเรียกรองวิงวอนใหทางการชวยแกไขปญหาใหอยาง
เรงดวน เน่ืองจากการไมมีสัญชาติดังกลาว ไดสรางปญหาชีวิตใหกับพวกเขาในหลาย ๆ ดาน ไมวา
จะเปนดานการเรียน ดานการทํางาน และสิทธิตาง ๆ ในสังคม หลังเวทีรับฟงขอเสนอแนะของภาค
ประชาชน และภาควิชาการในการจัดการปญหาไรสถานะ และสิทธิบุคคลในประเทศไทย : กรณีคน
มอแกน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผานมา ใหความเห็นและชี้ชองทางการแกปญหามากมายซึ่งไดนําเสนอ
มาอยางตอเน่ืองน้ัน 
  
ความคืบหนา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายฉัตรชัย บางชวด ตัวแทนจากสํานักงานสภา ความมั่นคง
แหงชาติ หรอื สมช. กลาวถึงกรณีดังกลาววา ในแตละกลุมก็กังวลกับเรื่องของตนเองมากเกินไป ไม
วาจะเปนเรื่องความมั่นคงท่ีภาครัฐและทางสมช.กังวลอยูบาง ขณะท่ีเรื่องสิทธิเด็ก ทางดานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติหรือ สนช. กังวลเพราะไปจํากัดสิทธิในหลาย ๆ ดานของเด็ก แต ทั้งหมด น้ีควรตอง
ใหมีการดําเนินงานโดยเร็ว "ในทุก ๆ สวน ตองเขาใจดวยวาประเทศไทยมีประเทศเพื่อนบานลอมรอบ
และจากสถานการณภายนอกของเราหรือภายในของเขา ทําใหมีกลุมคนอพยพและคนหลบหนีเขามา
ในประเทศเราจํานวนมาก  ดังน้ัน การดําเนินยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหานั้นตองทําอยางคอยเปน
คอยไป ทําไปทีละเรื่อง หากทําเร็วเกินไปจะสงผลรายมากกวา"  
  
อีกดานกรณีที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กรรมาธิการฯ และ สนช. พยายามเรงผลักดันใหเด็กและ
เยาวชนไรสัญชาติในสถานศึกษาใหไดเลข 13 หลัก โดยมีเลข 0 นําหนา ใหเร็วที่สุดและครอบคลุม
ในทุก ๆ กลุม โดยระบุทาํไดไมยุงยากนั้น แหลงขาวจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกลาววา 
ตามหลักยุทธศาสตรฯ น้ัน ในเบื้องตนจะทําการสํารวจบุคคลที่ไรสถานะซึง่ไมมีทะเบียนหรือประวัติใด 
ๆ ทั้งสิ้น เพื่อที่จะทําความรูจักวา เขาคือใคร อยูที่ไหน โดยทางการจะใหเลขประจําตัว 13 หลัก โดย
มีเลข 0 นําหนาไปกอน ซึ่งหมายเลข 0 หมายความวา บุคคลที่ไมมีเอกสาร ไมมีทะเบียนประวัติ สวน
ที่จะกําหนดสถานะหรือใหสถานะหรือไมน้ัน คงตองรอนโยบายอีกครั้งหนึ่ง สําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษานั้นทางกรมการปกครองไดขอความรวมมือจากผูบริหารในสถานศึกษาของรัฐใหชวย
สํารวจดวย ซึ่งตัวเลข ณ ปจจุบันมีประมาณ 46,000 คน จากเปาหมาย 200,000 คน สาเหตุที่ยัง

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่  19  เดือนกันยายน  พ.ศ.2550  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ไมไดตามเปาหมายเพราะเด็กบางคนมีเลข ประจําตัว 13 หลักไปบางแลว โดยมีเลข 6 นําหนาซึ่ง
หมายความวาเปนบุคคลที่อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เชน เด็กที่เกิดจากพอแม
ไมมีสัญชาติไทย โดยเฉพาะเด็กที่อยูตามศูนยอพยพตาง ๆ ตามแนวชายแดนซึ่งมีจํานวนมาก 
  
"ที่ผานมาการทํางานตามยุทธศาสตรฯ น้ียอมรับวาไมคลาดเคลื่อนหรือเปล่ียนแปลงมากนัก และตอง
บอกวางบประมาณเปนสวนสําคัญ ที่ทําใหการดาํเนินงานติดขัดจริง ๆ อยางไรก็ดี การจะเดินหนาในป
ตอไปซึ่งจะมีความคืบหนามากนอยเพียงใดนั้น คงจะตองดูรายละเอียดของงบประมาณรายจาย
ประจําป 2551 ที่ผานการพิจารณาทัง้ 3 วาระไปเรียบรอยแลวเชนกัน" แหลงขาวรายเดิมกลาว 
  
ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา ตามหลักยุทธศาสตรการจัดการสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรี 10 ม.ค.2548 มีจํานวนบุคคลในสถานศึกษาตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ไดรับการสํารวจหมดแลว และไดรับเลขประจําตัว 13 หลัก โดยมีเลข 0 นําหนา นอกจากนี้ 
ยุทธศาสตรการจัดการสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติของคณะรัฐมนตรี 10 ม.ค.2548 ตามการ
เสนอของกระทรวงมหาดไทยนั้น ไดเพิ่มประเภทกลุมคนไรสัญชาติใหมเขามาอีก 6 กลุม นอกเหนือ
ของเดิมคือ 13 กลุม ซึ่งประเภทกลุมคนไรสัญชาติใหม ไดแก 1.คนที่อพยพเขามานานทั้งมีและไมมี
สัญชาติไทย เชน คนไทยพลัดถิ่น 2.คนไรรากเหงา 3.คนทําคุณประโยชน 4.บุคคลในสถานศึกษา 
5.แรงงานตางดาวที่ประเทศตนทางไมรับกลับ และ 6.แรงงานตางดาวอื่น ๆ ซึ่งไดรับการสํารวจไป
บางแลวบางกลุม คือ คนที่อพยพเขามานานทั้งมีและไมมีสัญชาติไทย และบุคคลในสถานศึกษา
ดังกลาว 
  
ดานนายสุรพงษ กองจันทิก กรรมาธ ิการคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการ
ไรสถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย สนช. กลาวดวยวา จากขาวที่ ผอ.วิทยาลัยชุมชนตาก ไดให
สัมภาษณกบัทาง   "เดลินิวส" วา ทางวิทยาลัยชุมชนตากไดใหประกาศนียบัตรแกเด็กไรสัญชาติ 
และใหวุฒิบัตรแกเด็กสัญชาติไทยน้ัน ถือวาผิดระเบียบวาดวยการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพราะระเบียบดังกลาวไดระบุชัดเจนวาหลักฐานทางการศึกษาภายหลังจบ
การศึกษา ไมวาจะเปนเด็กสัญชาติไทยหรือเด็กไรสัญชาติน้ัน จะตองไดรับเหมือนกันและจะเลือก
ปฏิบัติไมได การเลือกปฏิบัติเชนน้ีถือวาทําผิดระเบียบ ซึ่งเรื่องน้ีเปนเรื่องที่สําคัญมาก ดังน้ัน 
สวนกลางซึ่งหมายถึงกระทรวงศึกษาฯ จะตองทําความเขาใจกับทองถิ่นอยางละเอียดและทั่วถึง 
เพราะเรื่องการศึกษาเปนเพียงเรื่องเดียวเทาน้ันที่รัฐยอมผอนผันใหกับเด็กไรสัญชาติ   
  
วันเดียวกัน ที่ทําเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล
การประชุมครม.วา ที่ประชุมครม.ใหความเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑการกําหนดสถานะใหแก
ชาวมอแกน ตามที่ สมช. เสนอ ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.) ที่ไดมีมติเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑการ
กําหนดสถานะใหแกชาวมอแกน ซึ่งเปนกลุมบุคคลเปาหมายหนึ่ง ภายใตยุทธศาสตรตามขอเสนอ
ของกระทรวง มหาดไทย เพื่อแกไขปญหานี้เปนการเฉพาะ โดยยกเวนการใชหลักเกณฑในสวนของ
การไมสามารถเดินทางกลับประเทศตนทาง หรือไมมีจุดเกาะเกี่ยวใดกับประเทศตนทางดังกลาว ทั้งน้ี
มีหลักเกณฑกําหนดสถานะ 2 กรณีคือ 1.กรณีชาวมอแกนที่ไมไดเกิดในประเทศไทย และ 2.กรณี
บุตรชาวมอแกนที่เกิดในประเทศไทย. 

 


