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 ๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

เร่ือง การระงับความเคล่ือนไหวทางทะเบียนราษฎรของ เด็กชายหม่อง ทองดี เลขประจาํตัว

ประชาชน      ๐-๕๐๐๑-๘๙๐๐๐-๙๔-๑ 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการดา้นสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้รส้ญัชาติ ไทยพลดัถ่ิน ผูอ้พยพ  

และชนพ้ืนเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อา้งถึง หนังสือสาํนักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลตําบลสุเทพท่ี ชม ๖๔๘๐๑.๑/ทร.๓๒ ลงวนัท่ี ๓๑ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เร่ืองปัญหาสถานะของบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย (กรณีเด็กชายหมอ่ง ทองดี) 

 

 

เม่ือวนัท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นครั้งแรกท่ีทางโครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหค้าํปรึกษา

กฎหมายดา้นสถานะและสิทธิของบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นางสาว

อจัฉรา สุทธิสุนทรินทร ์หน่ึงในคณะทาํงานของโครงการฯ ไดร้บัการรอ้งทุกขจ์าก อาจารยด์วงฤทธ์ิ เกติ

มา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยทราย ตําบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง “การระงบั

ความเคล่ือนไหวทางทะเบียนของเด็กชายหม่อง ทองดี เลขประจาํตัวประชาชน ๐-๕๐๐๑-

๘๙๐๐๐-๙๔-๑ เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีรายการทางทะเบียนราษฎรมากกว่าหน่ึงรายการ” 

 

หลงัจากท่ีทราบเร่ืองทางคณะทาํงานของโครงการฯ ไดติ้ดต่อกบัอาจารยด์วงฤทธ์ิหลายครั้งจึง

ไดท้ราบรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อาจารยด์วงฤทธ์ิ ไดเ้ดินทางไปยงัสํานักทะเบียน

ทอ้งถ่ินตาํบลสุเทพ เพ่ือดาํเนินการแทนเด็กชายหม่อง ทองดี ในการขออนุญาตเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี

เพ่ือไปเป็นวทิยากรรบัเชิญเก่ียวกบัการพบัเคร่ืองบินกระดาษ ณ จงัหวดันครราชสีมา ครั้งน้ีอาจารยด์วง

ฤทธ์ิไดใ้ชท้ะเบียนประวติั ท.ร.๓๘ ก เป็นเอกสารแสดงตนของเด็กชายหม่องเหมือนดงัเช่นทุกครั้งท่ีมา

ดําเนินการทางทะเบียนท่ีสํานักทะเบียนฯ แต่ครั้งน้ีกลับได้รับแจง้จากเจา้หน้าท่ีฝ่ายทะเบียนว่า 

เด็กชายหม่อง ทองดี ไม่สามารถใชท้ะเบียนประวตัิ ท.ร.๓๘ ก. เป็นเอกสารแสดงตนไดอี้กต่อไป 

เน่ืองจากทางเทศบาลไดร้บัหนังสือท่ี ชม ๐๑๑๗/๑๗๘๐ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จาก

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ใหท้างเทศบาลดาํเนินการสัง่ระงบัการเคล่ือนไหวทางทะเบียนของเด็กชาย

หม่อง ทองดี เลขประจาํตวัประชาชน ๐-๕๐๐๑-๘๙๐๐๐-๙๔-๑ ตามทะเบียนประวติั ท.ร.๓๘ ก 

เลขท่ี ๐/๘๙ หมูท่ี่ ๔ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเด็กชายหม่อง ทองดี 

มีรายการทะเบียนราษฎรมากกว่าหน่ึงรายการ กล่าวคือ เด็กชายหม่อง ทองดี ยงัมีรายการสถานะเป็น

ผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่า (บุคคลประเภท ๐๐ มีช่ือใน ท.ร.๓๘ ไดเ้ลขประจาํตวัประชาชน 
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๐๐-๕๐๘๐-๑๐๐๔๘๐-๒) จดัทาํทะเบียนประวติัเมื่อวนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีอยู่ขณะจดัทาํ

ทะเบียนประวติั เลขท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๕ ตาํบลหนองหารอาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และทางสาํนัก

ทะเบียนฯ ยงัไดแ้จง้อีกวา่ ไมเ่พียงแค่เด็กชายหมอ่ง ทองดี เท่าน้ันท่ีถกูระงบัการคเล่ือนไหวทางทะเบียน 

แต่รวมถึงเด็กนักเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีมีรายการสถานะมากกวา่หน่ึงรายงานในลกัษณะเดียวกนัน้ี ดว้ย 

 

ภายหลังได้รับการรอ้งทุกข์และรับทราบขอ้เท็จจริงในรายละเอียด ทางคณะทํางานฯ ได้

พิจารณาแลว้เห็นว่า การกระทาํดงักล่าวน่าจะส่งผลรา้ยใหก้บัเด็กชายหม่อง ทองดี รวมทั้งเด็กนักเรียน

คนอ่ืนท่ีตกอยูใ่นสถานการณเ์ดียวกนัมากกวา่ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 

ประการแรก การท่ีเด็กชายหม่อง ทองดี และ เด็กนักเรียนในสถานการณเ์ดียวกนั ถูกระงบัการ

เคล่ือนไหวทางทะเบียนในสถานะของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มเด็กท่ีเรียนอยูใ่นสถานศึกษา

ของประเทศไทย (กลุ่มเป้าหมายท่ี ๒ ตามยุทธศาสตรก์ารจดัการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘) น้ัน ส่งผลใหพ้วกเขาเสียสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้น

สาธารณสุข (สิทธิในหลกัประกนัสุขภาพ) ท่ีเพ่ิงจะไดร้บัการคืนสิทธิ โดย มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ น้ีเอง และแมว้า่เด็กชายหม่องและบุคคลในสถานการณเ์ดียวกนัจะมีอีกสถานะหน่ึง 

กล่าวคือ ผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้ว แต่สถานะดังกล่าวก็มิไดท้ําใหพ้วกเขาไดร้ับสิทธิในหลักประกัน

สุขภาพดงัเช่นตวัแรงงานต่างดา้วท่ีข้ึนทะเบียนแต่อยา่งใด 

 

ประการท่ีสอง การท่ีเด็กชายหม่อง ทองดี และ เด็กนักเรียนในสถานการณ์เดียวกนั ถูกระงบั

การเคล่ือนไหวทางทะเบียนในสถานะของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มเด็กท่ีเรียนอยู่ใน

สถานศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงเป็นสถานะท่ีดีกวา่ในแง่ของการคุม้ครองสิทธิต่างๆ ของเด็ก น้ัน ส่งผล

ใหพ้วกเขาตอ้งตกอยู่ในสูญญากาศทางนโยบายระหว่างรฐัท่ียงัไม่ชัดเจน กล่าวคือ เด็กเหล่าน้ี

อาจจะไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพิสูจนส์ญัชาติกับประเทศตน้ทางเช่นเดียวกับบิดามารดาได ้

เน่ืองจากนโยบายเพ่ือการพฒันาสถานะแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้เมืองผิดกฎหมายใหก้ลายเป็นแรงงานถูก

กฎหมายน้ันยงัมีความคลุมเครือ และขอ้เท็จจริงท่ีพบในทางปฏิบติัยงัช้ีใหเ้ห็นวา่นโยบายดงักล่าวไม่คล

อบคลุมถึงบุตรและผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้ว 

 

การกระทําเช่นน้ีย่อมเป็นการละเมิดหลักการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กซ่ึงเป็นกลุ่มผู ้

อ่อนแอ ภายใตอ้นุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีตั้งแต่วนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

นอกจากน้ี การกระทําดังกล่าวก็น่าจะเป็นการขัดต่อคํามัน่เก่ียวกับการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของ

มนุษยทุ์กคนโดยไมเ่ลือกปฏิบติัท่ีประเทศไทยใหไ้วแ้ก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เน่ือง

ในโอกาสท่ีประเทศไทยสมคัรเป็นสมาชิกและไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะมนตรีฯ ระหวา่ง

ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ อีกดว้ย 
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ดว้ยการน้ี ทางคณะทาํงานโครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหค้าํปรึกษากฎหมายดา้นสถานะและ

สิทธิของบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเรียนมาเพ่ือใหค้ณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ โดย คณะอนุกรรมการดา้นสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้รส้ญัชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผู้

อพยพ  และชนพ้ืนเมือง โปรดเป็นส่ือกลางอนัเป็นธรรมเพื่อการคุม้ครองสิทธิของเด็กชายหม่อง ทองดี 

และ เด็กนักเรียนในสถานการณเ์ดียวกนั ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 ขอแสดงความนับถืออยา่งสงู 

 

 

  (นางสาวบงกช นภาอมัพร) 

 คณะทาํงานโครงการบางกอกคลินิก 

 เพ่ือใหค้าํปรึกษากฎหมายดา้นสถานะและสิทธิของบุคคล  

 คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 
             (อจัฉรา สทุธสินุทรนิทร)์   
                                         คณะทาํงานโครงการบางกอกคลินิก 

 เพ่ือใหค้าํปรึกษากฎหมายดา้นสถานะและสิทธิของบุคคล  

 คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

 

โครงการบางกอกคลินิกเพ่ือใหค้าํปรกึษากฎหมายดา้นสถานะและสิทธิของบุคคล 

นางสาวบงกช นภาอมัพร ๐๘๑-๕๕๔๔๐๔๐  tauneta@gmail.com  

นางสาวอจัฉรา สุทธิสุนทรินทร ์ ๐๘๑-๘๐๕๒๑๓๒  caramill@hotmail.com 

 

โรงเรยีนบา้นหว้ยทราย 

อาจารยด์วงฤทธ์ิ เกติมา ๐๘๑-๙๖๐๖๖๒๑  banhuaysai@hotmail.com   

 

 






